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ІСТО ІЯ,
КИТА

ІЛОСО ІЯ, НА КА ТА К Л Т

А

КИТАЙ У МЕДІА-СФЕРІ ГОНКОНГУ ТА ТАЙВАНЮ
Є. В. Гобова

Гонконг та Тайвань належать до так званого регіону Великого Китаю, який іноді
також називають китайськомовним світом. Швидке економічне піднесення КНР,
пожвавлення міграції та глобалізацій – ці процеси стали поштовхом для кардинальної зміни характеру взаємовідношень у цьому світі. За останні десятиліття
Гонконг повернувся до складу КНР на правах автономії, а Тайвань відновив політичний діалог з офіційним Пекіном. Завдяки поширенню комунікаційних технологій змінилося і сприйняття материкового Китаю та його жителів. Доступність
та різноманіття інформації суттєво вплинули на формування нового образу Китаю в Гонконзі та Тайвані. Втім, чи завжди цей імідж однозначний, чи став він
більш глибоким та багатостороннім завдяки поліпшенню дипломатичних відносин та наскільки важливою є роль самоідентифікації в цьому процесі?
Перед тим як звертатися до класифікації та аналізу сучасних номінацій материкового Китаю, слід розглянути проблему ідентичності жителів Гонконгу,
оскільки з 90-х років минулого століття, а точніше, від 1997 року, коли відбулося
возз’єднання з Китаєм, разом із швидкою інтеграцією Гонконгу в економічну
сферу КНР відбулася різка зміна пропорцій населення, що відносить себе до “китайців” або “гонконгців”, включно із проміжними варіаціями “китайський гонконжець” та “гонконзький китаєць”.
Без сумніву, наразі жителі Гонконгу не визначають себе як повністю окремий
та незалежний від КНР народ, хоч це і не завжди може напряму позначатися в
мові. Навіть найбільш критично налаштовані громадські діячі Гонконгу не намагаються повернути півострів під прапор Великобританії, хоч певні сентименти з
приводу втраченого колоніального минулого можна зустріти у статтях окремих
журналістів, що займають радикальну антипекінську позицію [Ran 2009, 11].
Наприкінці 2014 року, до початку збору та аналізу матеріалів видань, було виконано попередній поверховий огляд текстів найбільших гонконзьких ЗМІ та зроблено висновок, що найбільш продуктивними концептуальними метафорами є
КИТАЙ = РОДИЧ та КИТАЙ = ЗАГРОЗА. Таку різку розбіжність можна пояснити
недостатньо різноманітною підбіркою джерел: розглядалися лише три видання
(South China Morning Post, Apple Daily, Ta Kung Pao), що не є повністю репрезентативними щодо політичних течій та цільової аудиторії.
1. Номінації материкового Китаю у Гонконзі
Для встановлення ключових слів для відстеження та матеріалів, що мають стосунок до Китаю, а точніше, його материкової частини, перш за все слід виокремити
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основні номінації цієї країни та її мешканців та встановити “додаткові” супровідні слова, що можуть використовуватися синонімічно до обраних ключових слів.
Головна проблема в цьому випадку полягає в тому, що частина ключових слів, які
використовуються на позначення Китаю, не є ексклюзивними, оскільки Гонконг
є невіддільною частиною КНР. Відповідно, як було з’ясовано в процесі обробки
матеріалів, у певних тематичних рамках значення терміна 中國 чи China слід розглядати в ширшому контексті, щоб визначити діапазон його вживання в кожному
конкретному випадку.
Окрім офіційної назви Китайської Народної Республіки (中華人民共和國
Zhonghua renmin gongheguo), котра зустрічається переважно в документах, існує
ще декілька номінацій країни, що мають свою специфіку вживання та стилістичні конотації. У цій статті ми розглядаємо лише ті, що з’являються у пресі та
онлайн-медіа Гонконгу. Серед них:
内地 neidi – “внутрішні землі”;
中國大陸 Zhongguo dalu – китайський материк. Зустрічається регулярно в повідомленнях новинного типу, часто в одному й тому ж тексті виступає синонімом
до 内地;
大陸 dalu – “материк”. Буквально – “велика земля”;
內陸 neilu – “внутрішні території”, “внутрішній материк”. Використовується
значно рідше за (中國) 大陸 та 内地, але також належить до нормативної номінації материкових регіонів Китаю;
华夏、中夏、神州、中华 huaxia, zhongxia, shenzhou, zhonghua – історичні назви Китаю, що іноді можна зустріти в друкованих та онлайн ЗМІ Гонконгу. Вживаються в матеріалах культурної чи історичної тематики або в цитатах. Що
характерно, ці ж слова можуть вживатися й для позначення так званого Великого
Китаю, тобто для КНР із Гонконгом як його невід’ємною частиною, або в територіально невизначених контекстах, тобто таких, що можуть стосуватися як Великого Китаю, так і тільки самого Гонконгу.
Крім того, існує ще два терміни, котрі вкрай рідко використовуються журналістами через свою негативну конотацію, але іноді з’являються в цитуваннях різко критичних висловлювань громадських активістів чи звичайних користувачів
Інтернету.
強國 qiangguo – іронічне “сильна країна”. Дещо співзвучне із 中國 Zhongguo,
з’явилося з популярного в самому КНР вживання виразів типу 经济强国 “економічно сильна країна”, 体育强国 “спортивно сильна країна” тощо, котрі можна зустріти в заголовках новин та загалом у матеріалах, що прославляють ту чи іншу
галузь у країні. У кантонських медіа опозиційного до офіційного Пекіна напрямку зустрічається в іронічному чи критичному значенні;
支那 zhina – лайливе слово на позначення Китаю, запозичення з варіанта санскритської форми cīna в японській мові (спільне походження з англомовним
China та багатьма іншими варіантами в європейських мовах), в котрій поступово
набуло зневажливого забарвлення.
Найбільш часто вживаною та нейтральною за значенням назвою материкового
Китаю є 内地, буквально “внутрішня земля”. Так традиційно позначається материкова частина Китаю, що не лежить на узбережжі моря, або, за словниковим визначенням, “Китай без Гонконгу та Макао”. У часи династії Цін так називалися ті
провінції, де проживали ханьці, незалежно від географічного положення цієї території. У сучасній китайській мові це слово може вживатися на позначення як власне материкової частини КНР, так і тієї частини країни, що не лежить не узбережжі
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моря чи не є острівною. Так, зокрема, острів Хайнань не входить до географічного поняття 内地, але входить як окрема провінція в складі КНР [Shen 2014, 63].
У сучасному Китаї є декілька номінацій країни, що можуть використовуватися
в різних контекстах та в різних регіонах. Наприклад, навіть у материковій частині Китаю в різних провінціях можуть вживатися терміни 内地 та 内陆 із різним
значенням. У південно-східних провінціях Ґуандун та Фуцзянь материковим Китаєм вважаються всі інші географічно материкові території Китаю, окрім самих
провінцій Ґуандун та Фуцзянь.
У Гонконзі та Макао термін 内地 ввійшов у широкий вжиток лише з 1997–
1998 років, до “повернення Гонконгу” на позначення материкового Китаю вживалися в основному 大陸 (власне “материк”), 北京當局 (буквально “пекінська
влада”) або 中方 (“китайська сторона”, буквально “серединна сторона”, від традиційної назви Китаю – 中国, Серединна держава). Повна форма 中国内地 та
скорочена 内地 поширилися серед населення через ЗМІ, проте частина старших
мешканців Гонгконгу продовжує називати Китай 大陆 (“материк”) або 中国大陆
(“китайський материк”). Що характерно, при використанні здебільшого географічних термінів у цьому контексті лише в окремих випадках вживається термін
“північ” як вказівка на сторону світу, де розташована КНР відносно Гонконгу.
Крім того, в офіційних документах, що регламентують відносини між Гонконгом та КНР, термін 内地 позначає території Китаю, не включаючи автономні округи (Сіньцзян-Уйгурський автономний округ, Тибетський автономний округ та ін.).
Щодо мешканців материкової частини Китаю здебільшого вживаються терміни,
похідні від названих вище номінацій країни шляхом додавання ієрогліфа 人 (ren)
“людина”. Це можуть бути як абсолютно нормативні та нейтральні за значенням
слова (大陸人 – людина з материка; 中國人 – китаєць; 內地人 – людина з внутрішніх земель), так і номінації з негативним або іронічним значенням (支那人 – етнофолізм на позначення китайців; 強國人 – іронічне “людина з сильної країни”).
Існує також ціла низка етнофолізмів на позначення китайців, що використовуються
в Гонконзі, Тайвані, Макао ті інших регіонах Південно-Східної Азії, проте вони
не зустрічаються в тому типі матеріалів, що були обрані нами для відстеження та
аналізу образу Китаю та китайців, тому наводити їх у цій статті ми не вважаємо
за необхідне.
Інша номінація материкових китайців, що має досить нейтральну конотацію
та іноді зустрічається у друкованих та онлайн ЗМІ, – 自由行者 “вільний подорожній”, що походить від 港澳自由行 (вільне пересування територіями Гонконгу
та Макао, що було дозволене громадянам КНР із 2003 року, до цього часу вони
могли відвідувати ці регіони лише у складі організованих туристичних груп).
Вона вживається у вужчому сенсі, ніж перераховані вище, та стосується тільки
відвідувачів з материкової частини Китаю, що прибувають до Гонконгу на короткий строк, часто з метою купівлі дорогих або недоступних на материку товарів.
До них часто відносять також 水貨客 – “відвідувачів-контрабандистів”, людей,
котрі їздять до Гонконгу щоденно з метою придбання та подальшого перепродажу продукції місцевого виробництва на материку. Найчастіше це дитяча молочна
суміш та інші товари для немовлят, які значно якісніші та безпечніші, ніж ті, що
виробляються на материку.
Для пошуку матеріалів в англомовних джерелах були обрані такі ключові слова: PRC (People’s Republic of China), Mainland China, Beijing та China. Значення
останнього визначалося контекстуально, оскільки термін China часто описує територію “двох берегів, трьох земель”: Гонконг, Тайвань, Макао. На відміну від
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китайського 中國, China частіше є синонімом PRC та регулярно вживається з ним
в парі у межах одного й того ж тексту. Нейтральний за своєю конотацією
“Китай”-China в культурній та рідше соціальній тематиці може бути загальним
терміном для Великого Китаю (Greater China), чиї культурні надбання поділяє та
сприймає як власні майже весь регіон Південно-Східної Азії. Ключовим словом
для відбору матеріалів було також обрано Beijing, оскільки воно часто фігурує в
статтях політичної тематики, де йдеться про політичні та економічні конфлікти
між Гонконгом та КНР, хоча фактично є лише назвою столиці країни. Власне Пекін є символічною репрезентацією керівництва та політичного спрямування Китайської Народної Республіки.
Серед наведених вище англомовних ключових слів також є тенденції до частішого вживання в певній тематиці. Зокрема, Beijing, про який щойно вже йшлося,
також з’являється у статтях на тему охорони довколишнього середовища. Велика
кількість таких матеріалів видається сезонно, в зимові місяці, під час вже традиційного періоду сильного смогу.
2. Проблема ідентичності та історія відносин Гонконгу та материкового
Китаю
На відміну від переходу Гонконгу під юрисдикцію Великобританії, Велика
культурна революція розглядається корінними жителями Гонконгу як основний
фактор, що роз’єднує Гонконг та материковий Китай [Jones 2015, 203]. Гонконг
став колонією Британської імперії вимушено, в той час як Культурна революція,
яка фактично знищувала тисячолітні традиції Китаю, відбувалася “добровільно”,
без тиску з боку зовнішнього ворога. Тому причиною такого політичного, соціального та культурного віддалення “двох берегів” колись єдиної Китайської імперії
гонконгці в першу чергу називають саме добровільне відсторонення жителів материкової частини від тих традицій та культурних надбань, що складали основу
їхнього спільного минулого, спільної спадщини. Навіть Сіньхайська революція
1911 року не фігурує в сучасному медіа-просторі Гонконгу як причина виникнення таких розбіжностей і непорозумінь між жителями півострова та материка.
Хоча часто зустрічаються сантименти про “втрачений” Великий Китай часів династії Цін, але здебільшого в контексті обговорення сучасних територіальних
диспутів КНР (Маньчжурія, острови Сенкаку, Монголія, Південний Тибет тощо).
Крім того, навіть потенційна демократизація Китаю іноді видається не меншою загрозою. Оскільки кінцевою метою керівників КНР є остаточне підпорядкування Гонконгу, Макао та Тайваню під власну юрисдикцію, а “демократизація”
стане лише приводом для створення тісніших стосунків, які дозволять позбавити
Гонконг автономії, уникаючи формальних приводів для конфлікту. Ця безумовна
“загроза” з боку материкового Китаю знайшла своє відображення і в тому мовному матеріалі, що було нами зібрано та оброблено.
Крім того, активно критикується запропонована Ден Сяопіном модель “одна
країна – дві системи” як така, що не є об’єднуючим фактором, а натомість створює зайві проблеми для взаєморозуміння між Гонконгом та офіційним Пекіном
[Clarke 2002, 24]. Не менш вагомими чинниками, що стоять на заваді об’єднанню,
жителі Гонконгу називають рівень життя громадян КНР та розбіжності у звичаях
та культурі. При цьому в лінгвістичному плані значна віддаленість кантонської
мови від стандартної китайської мови путунхуа не викликає суттєвих проблем
щодо потенційного возз’єднання з материком. Навпаки, за останні десятиліття
значно збільшилася кількість гонконгців, що вивчають або володіють з дитинства
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путунхуа [Fang, Lu 2012, 85]. Престижність кантонського діалекту залишається
поза сумнівами, проте володіння путунхуа значно спрощує ведення спільного з
материковими китайцями бізнесу та спілкування з іноземцями, які найчастіше
обирають для вивчення саме путунхуа як найбільш поширений варіант китайської мови. Значну роль у цьому процесі відіграв, зокрема, й Інститут Конфуція,
який активно популяризує китайську мову та культуру за кордоном і який відкрив свій заклад і в Гонконзі. Фактично ж кількість людей, що володіють путунхуа, вже перевищила кількість людей, що володіють англійською мовою, яка до
цього займала друге місце за кількістю носіїв після кантонського діалекту. Самі
гонконгці небезпідставно вважають кантонський діалект “більш правильною”
версією китайської мови, оскільки саме в діалектах групи Юе значною мірою
збереглася вимова середньокитайської мови періоду династій Сун і Тан, на відміну від північних діалектів, які лягли в основу сучасної стандартної китайської
мови і які значно змінили вимову та лексичний склад під впливом маньчжурської
та монгольської мов. У лінгвістичному плані відзначається також перехід материкової частини Китаю на спрощену ієрогліфіку, від якої відмовилися решта частин Великого Китаю та деякі інші країни Сходу, що використовують китайську
графіку на письмі. Спрощення писемності й було вмотивоване створенням більш
доступної освіти, здебільшого керувалося цілком логічними правилами, заснованими на використанні загальноприйнятих скорописних форм, та було, зрештою,
досить ефективним. Але така реформа ієрогліфіки від самого початку сприймалася як відмова від традиційних культурних надбань китайської цивілізації та
загалом не була прийнята “поза материком”. Велика культурна революція, що
відбулася всього лише через десятиліття від початку реформи писемності лише
утвердила жителів Гонконгу в думці, що Китай таким чином відмовляється від
спільного з ними минулого [Wang 2008, 51]. Разом з тим у Сінгапурі, Індонезії та
Малайзії, де проживає значна кількість етнічних китайців, існують китайськомовні періодичні видання та загалом присутній вплив з боку КНР у політичних
та соціальних подіях, спрощена ієрогліфіка була сприйнята схвально та використовується в тому самому вигляді, що й у КНР (з незначними відмінностями в написанні в малайзійському варіанті).
Наразі Гонконг при всій його вестернізованості (як суто зовнішній, так і якісній) залишається в багатьох розуміннях більш традиційним та консервативним,
ніж материковий Китай. Окрема “гонконзька” ідентичність не в останню чергу
сформована популярною культурою півострова, зокрема кінофільмами та телебаченням. У численних фільмах, серіалах і телепередачах кристалізувалися окремі,
вестернізовані, але не схожі на суто британські, та китайські, але відмінні від материкових, образи “гонконзького способу життя”, “жителя Гонконгу”. У цих формах популярної культури найбільш чітко наголошуються розбіжності між
материковим Китаєм та Гонконгом. Саме завдяки їм молодь мала можливість
ідентифікувати себе як “гонконгців”, у той час як вестернізована освіта не заохочувала виховання політичної свідомості підростаючого покоління та була віддаленою від місцевої специфіки китайської культури та історії [Xu, Xing 2013, 111].
3. Місцева преса Гонконгу
Передусім слід чітко розмежувати дані, що були отримані з китайськомовних
та англомовних джерел, – навіть якщо джерело текстів новин було спільне (як у
випадку із South China Morning Post, що має дві мовні версії сайту, які сильно
відрізняються за наповненням, а також іноді за стилістикою), читацька аудиторія
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та автори цих текстів належать до дещо різних соціальних прошарків, які не завжди збігаються. Англомовні новини зазвичай орієнтовані на читачів, що проживають за кордоном або в Гонконгу, проте не володіють китайською чи кантонською мовою. Більшою мірою це представники численної громади експатріантів
з усього світу, що працюють чи навчаються в Гонконзі. Менша частина аудиторії
англомовних видань – місцева молодь, що вивчає англійську або вже володіє нею
на досить високому рівні. Китайськомовні інформаційні ресурси охоплюють дуже
широку аудиторію жителів Гонконгу, південних регіонів Китаю (провінції Фуцзянь, Гуансі та Гуандун, мешканці яких говорять на діалекті, спорідненому з кантонським) та Тайваню [Xu 2013, 113]. Проте не лише лінгвістичний фактор
об’єднує постійних читачів медіа цього типу – Гонконг є фінансовим та торговельним центром цілого південного регіону Китаю, де розміщено чимало виробництв гонконзьких компаній.
Серед англомовних джерел, матеріали яких відстежувалися:
South China Morning Post – одна з найбільших та наймасовіших щоденних газет Гонконгу, що виходить накладом 100 тисяч екземплярів та має найбільшу
кількість передплатників. Онлайн-версія газети надає безкоштовний доступ до
обмеженої кількості статей, проте платна підписка буде ліквідована, як було оголошено після придбання компанії-видавця корпорацією Alibaba Group. До купівлі
Джеком Ма редакція газети була досить лояльною до влади в Пекіні, хоча й дозволяла помірковану критику в бік керівництва та жителів материка.
China Daily Hong Kong Edition – місцева англомовна редакція “Чжунго Жибао”, що видається з 1997 року. Єдине офіційне англомовне видання материкової
газети в Гонконзі. Тематика – новини материкової частини КНР, Гонконгу та Макао, висвітлення економічних, соціальних та культурних відносин між “двома берегами, трьома місцинами”.
The Standard – перша та єдина англомовна газета Гонконгу, що розповсюджується безкоштовно. Наклад перевищує 200 тисяч екземплярів. Тематика видання різноманітна, редакція дозволяє досить жорстку критику влади та обговорення найбільш резонансних подій. Входить до переліку видань, що належать
Sing Tao News Corporation Limited.
При підборі англомовних джерел було враховано їхню впливовість, поширення, авторитетність та тематичне спрямування. Наведені вище видання належить
до різних видавничих компаній та представляють майже весь спектр політичних
думок і течій у Гонконзі. З перерахованих видань лише The Standard є недоступним для інтернет-користувачів з материка. Решта – відкриті, проте цензуруються.
Китайськомовні джерела гонконзьких друкованих ЗМІ, з другого боку, представлені в Гонконгу більш різноманітно. З-поміж них для відстеження тематики
відносин із материковим Китаєм було обрано такі видання:
南早 (Nanzao) – китайськомовна версія видання South China Morning Post. Загальна редакційна політика не відрізняється від англомовної версії, проте зміст
видань не дублюється повністю. Превалюють місцеві новини. Доступні варіанти
у спрощеній та традиційній ієрогліфіці, що робить сайт зручнішим для користувачів з материкового Китаю. На відміну від решти видань, вкрай рідко використовуються кантонські діалектні слова та ієрогліфи.
東方日報 (Oriental Daily News) – газета, що видається з 1969 року та наразі
належить до “пропекінського” політичного спрямування й рідко вдається до різкої критики центральної влади та більше орієнтована на розважальну тематику.
Одна з газет із найбільшим обігом. Сайт видання має тільки версію на традиційній китайській ієрогліфіці, тобто не орієнтований на немісцевих читачів.
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明報 (Ming Pao) – місцева газета, що має найбільше географічне покриття:
окрім Гонконгу, газета виходить друком у Канаді, в Торонто та Ванкувері (в кожному випадку це окремі видання, спрямовані на місцеву китайську громаду хуацяо), до 2009 року газета також мала два окремі видання у США (Ming Pao New
York та Ming Pao San Francisco). Політична спрямованість газети ліберальна. Видається винятково традиційною ієрогліфікою, сайт газети також не має варіанта
на спрощеній ієрогліфіці. Мова газети ближча до кантонської – часто друкуються
статті з великою кількістю місцевої лексики та з додаванням англійських слів.
蘋果日報 (Apple Daily) – газета-таблоїд, що виходить з 1995 року та зажила
слави скандальної у своєму протистоянні політиці Пекіна та завдяки продемократичному спрямуванню. Сайт газети, де з’являються статті з газети та інші матеріали, має дві версії – для Гонконгу та Тайваню, – що фокусуються на подіях у
відповідних місцинах. Тематика газети значною мірою розважальна, частина статей друкується на кантонському діалекті.
頭條日報 (Headline Daily) – одне з наймолодших видань Гонконгу, що вперше
вийшло у світ у 2005 році та дуже швидко стало наймасовішим за рахунок того,
що розповсюджується безкоштовно. Входить до переліку видань, що належать
Sing Tao News Corporation Limited. Нема чітко визначеного політичного спрямування, редакційна політика дозволяє критику щодо місцевої влади та керівників
КНР. Самопроголошена мета видання – донесення найважливішої інформації в
лаконічній формі (звідси назва газети), тому переважають радше короткі заміткиповідомлення, аніж довгі аналітичні статті. Газету неодноразово звинувачували в
непрофесійній журналістиці [Cao, Wang 2014, 34].
Вище вже було вказано, що розглядалися тексти англомовні та китайськомовні, оскільки обидві мови мають значну вагу в регіоні, хоча при цьому місцеві видання двома мовами мають різну аудиторію та джерела походження. Тому далі
ми викладемо окремо результати розгляду новинних текстів відповідно до мови,
а в кінці спробуємо проаналізувати спільні та відмінні риси створених концептуальних метафор і загального образу материкового Китаю, що складається у
всьому масиві гонконзької преси.
Перш ніж розглядати концептуальні метафори в китайськомовних джерелах,
слід відзначити, що їхнє визначення може бути проблематичним, через те що
слова в китайській мові зазвичай багатозначні та вкрай рідко мають морфологічні
ознаки приналежності до частини мови. Тому, окрім аналізу лексики, цілком доцільним є аналіз тих ієрогліфів (або односкладових лексем), з яких складаються
ключові слова, котрими змальовуються Китай та відносини з ним [Liang, 2012,
327]. Особливо логічним таке рішення видається з огляду на те, що більшість цих
ієрогліфів повторюються в різних сполученнях, часом навіть у різних метафорах.
Наприклад, 重返 та 重大 мають у своєму складі спільний ієрогліф 重, що має в
обох контекстах різне значення та навіть звучання.
4. Концептуальні метафори на позначення материкового Китаю
Загальною тенденцією в китайськомовних джерелах є порівняння “великого”
Китаю та “маленького” Гонконгу. Причому наголос робиться саме на розмірах
материкового Китаю, відносно невеликі розміри Гонконгу найчастіше не згадуються напряму. Головними концептуальними метафорами на позначення материкової
частини КНР є: КИТАЙ = МАТЕРІЯ, ЩО ЗРОСТАЄ та близька до неї КИТАЙ =
КІЛЬКІСТЬ, ЩО ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ. Переважна більшість порівнянь та метафор
у друкованих ЗМІ Гонконгу підкреслюють розміри та зростання в описах Китаю.
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Що характерно, тематика зростання присутня навіть у безумовно негативних контекстах (“злочинність зростає”, “зростає кількість боржників”, “збільшується забруднення” тощо). Найчастіше виражається такими словами: 大量 daliang – “велика кількість”, 大規模 da guimo – “великий масштаб”, 大概 dagai – “загальний;
приблизно”, 大陸 dalu – “материк, велика земля”, 多地 duodi – “багато земель / місцин”, 眾多 zhongduo – “величезний; багато”, 多個 duoge – “велика кількість”, 發展
fazhan – “розвиток; зростання”. Слово 大概 dagai дещо вибивається за своєю семантикою із загального ряду лексем, що були наведені тут, але його було віднесено до цієї метафори, оскільки в ньому є ключовий ієрогліф 大 da “великий; зростати”, який опосередковано додає відповідної тональності значенню всього слова.
Сюди ж належить 大陸 dalu, що буквально означає “материк”, або “велика земля”.
Це слово особливо значуще в цьому рядку, через те що воно належить до найбільш часто вживаних номінацій материкової частини КНР у Гонконзі.
До іншої категорії концептуальних метафор, що було зафіксовано в текстах
ЗМІ Гонконгу, належить КИТАЙ = ЗВОРОТНА ДІЯ. Материковий Китай регулярно з’являється в контекстах з дієсловами 反 fan – “перевертати; виступати
проти; повертатися”, 返 fan – “повертатися; повертати”, 回 hui – “повертатися;
відповідати; передавати”, 复 fu – “повертатися; відповідати; повторювати”, 重
chong – “повторювати; подвоювати” (той самий ієрогліф у певних сполученнях
читається як zhong та має значення “важкий; важливий; серйозний; посилювати”,
що теж зустрічалося у прикладах до концептуальної метафори КИТАЙ = МАТЕРІЯ, ЩО ЗРОСТАЄ). Ці односкладові дієслова також регулярно зустрічаються у
сполученнях між собою та з подібним значенням, наприклад 返回, 反复, 重返
тощо. Проблема “подвійної ідентичності” мешканців Гонконгу також змальовується терміном 双重 shuangchong (де 双 shuang має значення “пара; подвійний”), що
доповнює картину “ускладнених” відносин між Гонконгом та материковим КНР.
Метафора КИТАЙ = ЗВОРОТНА ДІЯ, скоріше за все, виник ще на початку
90-х років ХХ ст., до повернення Гонконгу під юрисдикцію КНР, коли з’явилися
перші активні дискусії щодо нового постколоніального статусу та майбутнього
розвитку подій і відносин [Clarke 2002, 83]. Сама “ретроцесія” Гонконгу китайською мовою має назву 香港回归 Xianggang huigui, де 回归 huigui має значення
“повертатися; розвертатися; повторюватися”.
Натомість в англомовних ЗМІ домінують метафори КИТАЙ = СУПРОТИВНИК, КИТАЙ = ЗАБРУДНЕННЯ та КИТАЙ = ОБМЕЖЕННЯ та повторюється
метафора КИТАЙ = МАТЕРІЯ, ЩО ЗРОСТАЄ.
Метафора КИТАЙ = СУПРОТИВНИК виражається в таких словах, як overtaking, challenging, intruding, consuming, buying. Китай часто виступає агресивною
стороною у відносинах із Гонконгом. Він споживає ресурси, захоплює території
(власні землі та їх застосування під обробку), втручається у справи та загалом
вносить дисбаланс у відносини, проте й не порушує їх надто активно. Слід вказати, що відстеження матеріалів відбувалося протягом 2015 року, тому активні протистояння на Мон Кок залишили свій вплив на загальну тематику та дискурс
цього періоду, однак гостра фаза конфлікту на момент моніторингу вже практично минула. Звідси й “неагресивність” супротивника в цій метафорі.
КИТАЙ = ЗАБРУДНЕННЯ найчастіше виникає в матеріалах, де фігурує ключове слово Beijing, проте текст не обов’язково цілком присвячений ситуації саме
у столиці. Також ця метафора посилюється супроводом метафори КИТАЙ =
МАТЕРІЯ, ЩО ЗРОСТАЄ: росте рівень забруднення повітря, зростає кількість
хворих через забруднення тощо.
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Метафора КИТАЙ = ОБМЕЖЕННЯ виражається словами border / bordering,
law, secret, ban, regulations та ін. Здебільшого виникає в текстах економічної та
політичної тематики. Китай виступає як обмежувальний фактор, що діє (найчастіше) за певними законами. При цьому загальна оцінка його дій може бути як негативна, так і позитивна.
З багатьох причин, включаючи географічні особливості, історичне підґрунтя
тощо, у стосунках між материковим Китаєм та Тайванем склалася інакша ситуація – Тайвань належить до спірних територій, на які претендують офіційний Пекін, вважаючи його невіддільною частиною КНР, та місцева влада, яка вважає
Тайвань окремою державою. Втім у межах цього дослідження ми не звертатимемось до суперечливої ситуації.
5. Китай у тайванських новинних джерелах
Аналогічно до Гонконгу два основні терміни використовуються на позначення
материкового Китаю: 中国 Zhongguo (власне Китай) та 大陆 dalu (“материк”). На
відміну від Гонконгу, де 中国 Zhongguo може включати в себе 香港 Xianggang
(Гонконг) як географічну та адміністративну одиницю (а разом з ним і Макао та
Тайвань), у політичному дискурсі Тайваню цей термін вживається тільки для позначення материкової частини Китаю. Натомість самоназва Тайваню як держави – 中华 Zhonghua (буквально “квітуча серединна держава”). Так само місцевий
варіант стандартної китайської мови мандарину – 华语 Huayu. При цьому існує
декілька самоназв для тайванців: 中国人 zhongguoren, 华人 huaren та 华裔 huayi.
Останні два є типовими термінами на позначення китайського походження в
китайській мові та не є ексклюзивними для жителів Тайваню. При цьому термін 台湾人 taiwanren, разом із неологізмом 中华民国人 zhonghua minguo ren, що
активно поширювався в рік відзначення сотих роковин заснування Китайської
Республіки у 2011 році, вживається для всіх його громадян, включно із численними етнічними меншинами.
Друковані та онлайн-видання Тайваню, що належать повністю або частково
до новинної сфери, представлені досить різноманітними за тематичною та політичною спрямованістю джерелами. На відміну від Гонконгу, де вже тривалий час
двомовність населення є нормою, а в останні десятиліття з’явилася тенденція до
тримовності, в Тайвані англійська мова все ж не займає такого важливого місця в
суспільстві, тому для відбору та аналізу матеріалів англомовні видання залучалися мінімально, оскільки більшість із них мають обмежену читацьку аудиторію та
вузьке тематичне спрямування. Серед газет, що відстежувалися:
自由時報 (Liberty Times) – наймасовіша газет Тайваню, що видається з 1980 р.,
друкується китайською мовою, загальна політична позиція редакції – підтримка
незалежності Тайваню;
蘋果日報 (Apple Daily), тайванське видання-таблоїд – друга за читацькою аудиторією газета Тайваню; медіа-група Next Media, до якої належить видання, базується в Гонконзі. Щоденна газета, ближча до жовтої преси;
聯合報 (United Daily News) – популярна щоденна газета з головною редакцією
в Тайпеї, займає переважно позицію поміркованої підтримки незалежності;
民生報 (Min Sheng Bao) – щоденний таблоїд, спільна редакція із United Daily
News;
Taiwan Review – англомовна газета, що видається щомісячно та покриває теми
політики, економіки, суспільства тощо.
Слід зазначити, що місцева тайванська преса зазнала суттєвого змістового
впливу з боку ЗМІ материкового Китаю: зменшилася кількість повідомлень від
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власних кореспондентів за рахунок впливу великих інформаційних агентств КНР
[He 2014, 116]. Цим можна пояснити значне пом’якшення загального тону подачі
новин про Китай та зміни характеру їхнього змісту за останні роки. В основних
місцевих виданнях, що здебільшого публікують інформацію з власних джерел,
Китай зображується як агресивна сила, що несе в собі загрозу (політичну, економічну чи екологічну). Щоправда, в контексті економічних новин становище Китаю відчутно змінилося на “слабке” та “нестабільне” з початком 2015 року.
Ключові слова на позначення материкового Китаю в тайванських джерелах
практично не відрізняються від наведених вище гонконзьких. Єдиним винятком
можна назвати відносно частіше вживання терміна 大陸 “материк” порівняно з
中國 “Китай”, коли йдеться саме про КНР, а не Великий Китай. Можливо, причиною цього є острівне положення Тайваню, що підкреслюється використанням
протилежного географічного терміна.
Аналіз пошукових запитів за допомогою онлайн-інструменту Google Trends також є важливим джерелом для встановлення ключових слів та активності їхнього
використання. Порівняння кривої вживання термінів 中國 zhongguo “Китай” та
大陸 dalu “материк” у Гонконзі та Тайвані дає змогу стверджувати, що “Китай” є
безперечним лідером за частотністю, втім слід мати на увазі, що це значною мірою парасольковий термін, який включає також весь регіон Великого Китаю.
Пов’язані запити в пошукових інструментах теж містять досить показову інформацію щодо тематики, на якій зосереджується звичайний користувач Інтернету.
На запит “台灣人中國人” (тайванці, китайці):
台灣人中國人差別 – “різниця між тайванцями та китайцями”;
台湾中国関係; 中國與台灣的關係 – “зв’язки Китаю та Тайваню” (два аналогічні запити, з дещо відмінною граматичною структурою);
為什麼台灣人討厭大陸人 – “чому тайванці ненавидять людей з материка”;
台灣人討厭中國人 – “тайванці ненавидять китайців”;
台灣人素質差 – “тайванці неосвічені (тайванцям бракує культури)”;
罵大陸人用語 – “лайливі слова про людей з материка”;
台灣中國文化差異 – “культурна різниця між Тайванем та Китаєм”, або “різниця в культурі Тайваню та Китаю”.
В око впадає наявність розділення “Китай” – “материк” та, відповідно, похідні
“китайці” – “люди з материка”, котрі протиставляються “Тайваню” та “тайванцям”. При цьому присутнє досить емоційне та самокритичне “台灣人素質差”,
що можна також перекласти як “безкультурні тайванці”. Цей запит вочевидь є
частиною внутрішнього суспільного діалогу, в якому постійно порівнюються моральні якості жителів острова та материка, зазвичай саме на користь тайванців.
Відповідно, подібне формулювання має скандальне, сенсаційне забарвлення.
Крім того, видно, що “люди з материка” зустрічаються частіше з негативними конотаціями, а об’єкти “Тайвань” та “Китай / материк” постійно протиставляються,
порівнюються, при цьому терміни “Китай”, “материк” та похідні від них етноніми мають радше негативне забарвлення. Проблема розмежування “Тайвань” –
“материк” повторюється в популярному гаслі 我是台灣人 “я – тайванець”.
Що характерно для ЗМІ Тайваню та пов’язаних онлайн-обговорень тематики
стосунків з материковим Китаєм, на відміну від аналогічних публікацій про Гонконг, мова майже завжди йде про культурні відмінності та моральні якості, в той
час як гонконзькі дописувачі, крім того, зачіпають тему матеріального достатку
обох сторін як аргумент на користь однієї з них, або як мотивацію певної події,
поведінки, розвитку ситуації тощо.
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Загалом, за винятком окремих мотивів “повернення”, образи Китаю та метафори на його позначення в тайванській пресі збігаються з прикладами з Гонконгу,
особливо з англомовними, зокрема КИТАЙ = ЗАБРУДНЕННЯ (або іноді КИТАЙ =
ХВОРОБА) та КИТАЙ = ОБМЕЖЕННЯ, КИТАЙ = МАТЕРІЯ, ЩО ЗРОСТАЄ.
Слід відзначити, що, незважаючи на різницю в поточній ситуації, в історичному контексті та навіть у регіональних мовних особливостях, преса Гонконгу та
Тайваню використовує аналогічні терміни на позначення материкової частини
Китаю, котрі, крім того, часто походять з одного й того ж джерела (новини, Інтернет, популярна культура тощо). Цьому сприяють видання та ресурси, що мають
свої редакції в обох регіонах, і не в останню чергу вживання дореформеної писемності, що певним чином може об’єднувати читацьку аудиторію, для якої повідомлення спрощеною ієрогліфікою можуть асоціюватися з материковим Китаєм,
а не з локальними джерелами.
Висновки
Так звана “подвійна ідентичність” жителів Гонконгу має під собою цілий ряд
чинників – материкових китайців та гонконгців об’єднують спільна та стародавня
культурна й історична спадщина, родинні зв’язки (в буквальному сенсі – в Гонконзі більшість населення – мігранти з материка або їхні нащадки), та роз’єднують
мовна ситуація, різні стилі життя й політичні настрої серед населення. При цьому жителі Гонконгу є в певному розумінні більш консервативними, заздалегідь
бачачи себе в програшному становищі “меншого брата”. Починаючи від початку
2000-х років, із продовженням високих темпів зростання, “мирного піднесення”
Китаю, вони почали жорсткіше сприймати будь-які “замахи” на їхню “інакшість”, унікальну місцеву ідентичність, яка сформувалася під впливом Британської імперії. Така ситуація проявляється в регулярному загостренні стосунків
між місцевим керівництвом Спеціального автономного регіону та центральною
пекінською владою.
Своє відображення ці події знаходять у тих текстах, що продукують місцеві
ЗМІ Гонконгу китайською (у спрощеній і традиційній ієрогліфіці) та англійською мовами. Відповідно до загальної тематики й аудиторії друкованих та
онлайн-видань можна виділити окремі концептуальні метафори, які в непрямій
формі складають загальне бачення материкового Китаю як “іншого” серед місцевих жителів.
Специфіка морфології та синтаксису сучасної китайської мови та її місцевого
кантонського варіанта створює певні проблеми у визначенні концептуальних метафор: з огляду на широкі семантичні спектри окремих слів та неоднозначні синтаксичні зв’язки в реченні трактування метафор вимагає специфічного підходу з
детальнішим розбором за лексемами. У типових дослідженнях концептуальних
метафор у китайській мові в першу чергу розглядаються усталені ідіоматичні
словосполучення – чен’юї, в той час як стилістика новинних видань Гонконгу
меншою мірою спирається на фразеологічні засоби.
У політичній та економічній тематиці найчастіше вживаються такі номінації
материкового Китаю: 大陸, 內地, Mainland, Beijing, PRC. У статтях культурної та
рідше соціальної тематики домінують номінації 中國, 中華, China. Це вказує на
те, що місцева культура, незважаючи на тривалий колоніальний період, нерозривно пов’язана з материковою частиною, а жителі Гонконгу схильні відносити себе
скоріше до китайської культурної сфери, аніж до західної. Натомість у політичному та економічному плані гонконгці воліють бачити себе незалежними від
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влади Пекіна – звідси й частотність появи терміна Beijing в англомовних матеріалах політико-економічної тематики.
Друковані та онлайн-видання Гонконгу представляють весь спектр політичних
поглядів та спрямувань, наявних серед місцевих жителів, та є важливим матеріалом для вивчення того образу материкового Китаю і його мешканців, що сформувався за останні десятиліття. Номінації материка здебільшого нейтральні за
оцінкою, хоча в більш ліберальних ЗМІ можна зустріти прямі цитати політичних
діячів та громадських активістів, які дозволяють собі досить різкі висловлювання
в бік влади в Пекіні та гостей з материка, чия поведінка виходить за межі дозволеного в Гонконзі, але при цьому, цілком імовірно, є припустимою для мешканців
материка.
Попередні припущення щодо переважно “загрозливого” та в цілому негативного образу материкового Китаю виявилися неточними, оскільки були висунуті
після поверхового аналізу матеріалів гонконзьких ЗМІ під час поглиблення політичного конфлікту 2014 року та протестів на Монг Кок. Втім, загроза виражається
не безпосередньо, а через порівняння з Гонконгом у плані окремих факторів на
кшталт обсягів економіки, географічних розмірів, політичної впливовості тощо.
Крім того, опосередкована загроза формулюється через концептуальні метафори
переважно в англомовних ЗМІ: КИТАЙ = ОБМЕЖЕННЯ, КИТАЙ = СУПРОТИВНИК та КИТАЙ = ЗАБРУДНЕННЯ.
Метафора КИТАЙ = ЗВОРОТНА ДІЯ є очевидним продовженням ідей, що панували в період возз’єднання Гонконгу з материковою батьківщиною. Наразі застосовується в дещо інших тематичних рамках: “Китай відповідає” в поточному
моменті проти “Китай повертає(ться)” на початку 90-х років минулого століття.
Загалом метафоричність відносин між Гонконгом та материковим КНР виражається навіть у самих номінаціях: 大陸 – велика земля, Mainland – головна земля.
Також повторення метафори КИТАЙ = МАТЕРІЯ, ЩО ЗРОСТАЄ можна зустріти
в китайських термінах на позначення подвійної ідентичності: 双重 та 二元.
Спостерігаються певні зміни в динаміці “комфортності” стосунків Тайваню та
Гонконгу з материковим Китаєм – у той час як у жителів Гонконгу з часом з’являється занепокоєння щодо потенційної загрози з боку Пекіна, в жителів Тайваню, навпаки, тема об’єднання та налагодження стосунків стає більш популярною,
відображаючи дуже суперечливий суспільний діалог. Таким чином, із плином
часу новинні видання Гонконгу поступово починають все більше відображати
побоювання громадян щодо потенційної втрати власної автономності та політичної незалежності від офіційного Пекіна. Тайванське суспільство при цьому зосереджене на веденні продуктивного діалогу, що міг би забезпечити вигідні умови
возз’єднання з Китаєм.
Важливим питанням в обох випадках є проблема самоідентифікації, що виражається по-різному, але так чи інакше ґрунтується радше на протиставленні, аніж
на виокремленні унікальних та визначних власних рис. Зважаючи на суттєве поліпшення стосунків між офіційним Пекіном та Тайванем за останні роки, можна
зробити припущення, що ця тенденція матиме продовження принаймні на політичному рівні та впливатиме на формування порядку денного щодо материкового
Китаю. Разом з тим популярний образ Китаю та його жителів навряд чи змінюватиметься синхронно з тим, який складається в офіційних повідомленнях. Медіа
Гонконгу реагують досить різко на будь-які спірні політичні чи суспільні події,
що мають стосунок до офіційного Пекіна, часто створюючи інфоприводи не
лише місцевого значення, а й такі, що мають широкий розголос у всьому регіоні
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Великого Китаю, включно з Тайванем. Присутність материкового Китаю в новинах Гонконгу стає все більш регулярною, пов’язаною з конкретними подіями,
тому надалі його образи та сприйняття зазнаватимуть суттєвих перетворень.
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ФІЛОСОФІЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ПРАГМАТИЗМУ, КОНФУЦІАНСТВО
ТА КИТАЙСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ
В. О. Кіктенко
З погляду багатьох синологів, сучасний інтелектуальний контекст Китаю визначається трьома напрямками: 1) конфуціанство – єдина традиційна філософська
школа, яка сьогодні продовжує формувати принципи відносин між людьми, природою та суспільством, визначає пріоритети китайського народу і культивує ідею
“шляхетної людини” (
, jūnzǐ) в суспільстві [Confucian ethics… 2004]; 2) марксизм – офіційна ідеологія (
思 , zhǐdǎo sīxiǎng) для всіх соціальних заходів
та національних стратегій у КНР [MacFarquhar 1997]; 3) економічний прагматизм
Ден Сяопіна, який змінив революційний романтизм Мао Цзедуна, що мало визначальний вплив на подальший соціально-економічний розвиток КНР. Ці три
напрямки не тільки являють собою історичні етапи, а й визначають сучасну китайську культуру в найширшому її розумінні. Як приклад можна навести запропоновану у 2012 році головою КНР Сі Цзіньпіном ідеологічну концепцію “гарне
життя” (
生 , měi hào shēnghuó), ідея якої походить з конфуціанства та прагматизму. У цій статті досліджуються особливості китайського варіанта прагматизму як філософії та ідеології сучасного розвитку КНР, а також ідейні зв’язки
китайської філософії й американського прагматизму [
2012].
Філософія практичного вдосконалення життя людини: ідейні зв’язки
конфуціанства, даосизму та американського прагматизму
Між конфуціанством та американським прагматизмом немає культурного
зв’язку, але в порівняльних дослідженнях часто знаходять багато спільного між
ними і намагаються об’єднати їхні концептуальні засади в гібридну концепцію
або в конфуціансько-прагматичну теорію. Наприклад, Деніел Дж. Стівенс вважає,
що конфуціанство та американський прагматизм орієнтовані на практичність, емпіричну основу, знання і визначають мету філософії як практичне перетворення
життя індивідуума [Stephens 2009, 53]. Критики такого підходу скептично ставляться до передбачуваної сумісності між конфуціанським і американським
прагматизмом, тому що правильне розуміння цих традицій показує непереборну несумісність між ними. Проте цікаво, що задовго до появи американського
прагматизму в класичній китайській філософії були сформульовані деякі ідеї, які
мають прагматичний характер. Так, у “Лунь юї” знаходимо такий вислів: «Учитель сказав: “Хоча він і прочитав триста віршів «Ши цзін», якщо йому передати
[справи] управління державою, він не впорається з ними. Якщо його послати в
сусідні країни, він не зможе самостійно відповідати на питання. Яка користь від
того, що він стільки прочитав?” (“Лунь юй”, XIII.5) [Переломов 2000, 389]. Згідно з Конфуцієвим вченням, поліпшення умов життя людини повинне йти шляхом
вдосконалення самої людини, що має привести і до формування доброчесного
суспільства. В іншому пасажі читаємо: «Учитель сказав: “Шляхетна людина соромиться, коли її слова розходяться з вчинками”» (“Лунь юй”, XIV. 27) [Переломов 2000, 407]. Це означає, що справжній філософ-практик втілює свої слова в
практику. Через дві з половиною тисячі років американський філософ Джон Дьюї
(1859–1952), основоположник інструменталістської версії прагматизму, проголосив, що ми повинні покладатися на результати науки в освоєнні світу і прагнути
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застосовувати її методи у філософії. Разом з тим Дьюї вважав, що наукове знання більш адекватно проявляється в інженерній справі, медицині, соціальних
дисциплінах і т. п., що мають прикладний ефект, ніж у “чистій” математиці або
фізиці [Dewey 1916; 1929]. Тут можна побачити очевидну подібність ідей Конфуція та Дьюї – філософія повинна бути спрямована на практичне поліпшення
умов життя людини.
Інший американський філософ і психолог, Вільям Джеймс (1842–1910), засновник та провідний представник прагматизму і функціоналізму, дотримувався схожих переконань щодо розбіжності між практичною думкою й академічною
філософією [James 1981, 14]. У своїх лекціях із прагматизму він стверджує, що
якщо філософські устремління індивіда не впливають на його життя, то вони по
суті є безглуздими [James 2001, 98]. Це не стільки критика стагнації західної філософії, скільки критика деяких тенденцій протягом всієї історії західної філософії. В. Джеймс вважає, що всі колишні аргументи і методи, які не приводять до
змін життя людини, повинні бути відкинуті. Більшість сучасних конфуціанських
філософів приймають основні ідеї американського прагматизму про практичну
корисність філософії. Багато в чому це пов’язано з поглядами та способом життя
самого Конфуція, і тому філософія – це не просто діяльність або професія, а
скоріше спосіб життя, а її результати мають практичний вплив на умови життя
інших людей. Відповідно до цього принципу метафізичні спекуляції не є пріоритетними ані в конфуціанстві, ані в прагматизмі, що пояснює відсутність пошуку абсолютної істини. Наприклад, Конфуцій просто відкидає питання свого учня
про смерть, яке, як відомо, і є початком філософствування: «Цзи-лу запитав про
те, як служити духам. Учитель відповів: “Не навчившись служити людям, чи можна служити духам?” [Цзи-лу додав:] “Я насмілюся дізнатися, що таке смерть”.
[Учитель] відповів: “Не знаючи, що таке життя, чи можна знати смерть?”» (“Лунь
юй”, XI.11) [Переломов 2000, 376]. Тобто немає сенсу міркувати про те, що не
має жодної підстави в досвіді, – це тип практичності, який зближує конфуціанство та прагматизм.
Річард Шустерман припустив, що найважливішим збігом традиційної китайської філософії та американського прагматизму є гуманізм, але той, що розуміється не через визначення людини як найвищої цінності світобудови та принципову
відмінність сутності людини від природи, а як твердження того, що філософія неминуче визначається саме людським життям і спрямована на його удосконалення
[Shusterman 2004, 17]. Іншими словами, філософія має бути направлена, головним чином, на досягнення вигоди та покращення життя людини, а не на пізнання
реальності заради отримання істинних суджень. Rén ( ) – найважливіший елемент конфуціанської філософії, який розуміється як фундаментальна чеснота людини, що часто перекладається як “доброзичливість”, “сердечність людини” або
“людяність”. Це поняття також використовується для опису людини, яка досягла
певного рівня самовдосконалення. Провідні сучасні американські синологи
Д. Холл та Р. Еймс намагаються дати більш глибоке тлумачення rén ( ) і шляхом
етимологічного аналізу приходять до висновку, що rén ( ) – це той же термін,
що й rén (人), але в ньому шляхом додавання цифри два (二, èr) відбивається ідея
того, що людяність досяжна тільки в соціумі [Hall, Ames 1987, 115–116]. До цього
додамо, що з цієї ж причини неправильно перекладати rén ( ) як “гуманність”,
адже в західній філософії це корелюється з визначенням внутрішніх властивостей індивідуума. Дещо інший погляд має авторитетний російський дослідник
конфуціанства Л. С. Переломов, який вказує на умовність перекладу терміна rén
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( ) як “гуманність”, яка, в розумінні Конфуція, має обмежений характер і характеризує насамперед ідеальні відносини між батьками та синами, братами, монархами та чиновниками, друзями, і тільки в другу чергу це відносини між людьми
взагалі [Переломов 2000, 147–148].
Соціальний аспект Конфуцієвої ідеї стає ще більш значущим, якщо врахувати,
що під поняттям xué ( ), тобто “вчитися бути людиною”, розуміється процес навчання і трансформації, заснованої на взаємодії з іншими [Ni Peimin 2002, 81].
Також і у філософії Дьюї соціальна взаємодія є необхідною умовою становлення
людини, а чеснота, відповідно, виховується тільки за допомогою спілкування і
взаємодії з іншими людьми, які таким чином формують свою індивідуальність і
реляційність одночасно [Dewey 2000, 507]. У такому разі філософська діяльність,
якщо розглядати її як цей вид зв’язку та взаємодії, стає не тільки шляхом досвіду,
а й індивідуальною практикою становлення більш досконалої людини, яка ґрунтується на інтерсуб’єктивності та колективному дискурсі. Відповідно формується
і метод культивування чесноти, що впливатиме на суспільство. Нижчеподаний
уривок з “Лунь юя” ілюструє це положення: «Хтось сказав Кун-цзи: “Чому ви не
займаєтеся управлінням [державою]?” Учитель відповів: В «Шу цзін» говориться:
«Коли треба проявити синівську шанобливість, прояви синівську шанобливість;
будь дружним зі своїми братами, здійснення цього і є управління». Якщо це і є
управління, то до чого займатися управлінням [державою]?”» (“Лунь юй”, II.21)
[Переломов 2000, 315]. Тобто соціальна відповідальність є основою конфуціанського культивування чесноти: синівська шанобливість ( , xiào) є джерелом для
формування доброчесної людини, так само як доброчесне суспільне життя є результатом доброчесного сімейного життя. Ось як про це говориться в “Лунь юї”:
«Ю-цзи сказав: “Мало людей, які є шанобливими до батьків і поважають старших братів та водночас люблять виступати проти тих, хто стоїть вище. Зовсім немає людей, які не люблять виступати проти тих, хто стоїть вище, але люблять
сіяти смуту. Шляхетна людина прагне до основи. Коли вона досягає основи, перед нею відкривається правильний шлях. Шанобливість до батьків і повага до
старших братів – це основа людинолюбства”» (“Лунь юй”, I.2) [Переломов 2000,
2]. Суттєвим моментом тут є те, що правильна організація суспільства формується не зверху (належне врядування), а зсередини, через культивування чеснот у
всіх членів суспільства.
Далі в “Лунь юї” знаходимо тонке поєднання раціоналізму та емпіризму, досвіду та ідей, а також розуму та віри, які визначають філософську практику Конфуція: «Учитель сказав: “У п’ятнадцять років я звернув свої помисли до навчання.
У тридцять років я знайшов самостійність. У сорок років я звільнився від сумнівів. У п’ятдесят років я пізнав волю неба. У шістдесят років навчився відрізняти
правду від неправди. У сімдесят років я пішов за покликом мого серця і не порушував ритуалу” (“Лунь юй”, II.4) [Переломов 2000, 307]. Згідно з тлумаченням
Д. Холла та Р. Еймса, в “Лунь юї” поняття “небо” ( , tiān) і “воля неба” (
,
tiānmìng) мають іманентну, а не трансцендентну природу [Hall, Ames 1987, 207],
що випливає, наприклад, з такого уривка: «Учитель сказав: “Я не хочу більше говорити”. Цзи-гун сказав: “Якщо вчитель не буде більше говорити, то що ми будемо передавати?” Учитель сказав: “Хіба Небо говорить? А чотири пори року йдуть,
і речі народжуються. Хіба Небо говорить?”» (“Лунь юй”, XVII.19) [Переломов
2000, 430]. Це поняття tiān ( ) відповідає ідеям Джеймса щодо релігійного досвіду, який він розумів у найширшому сенсі – переконання в тому, що є невидимий порядок і що наше вище благо досягається шляхом гармонізації з цим невидимим порядком [James 1982, 53]. А цей невидимий порядок (tiān mìng (
)у
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Конфуція) проявляється через наш релігійний досвід – духовний елемент життя,
який і для конфуціанства, і для прагматизму є елементом філософської практики.
Джеймс і Дьюї завжди наполягали на тому, що їхня філософія має справу з досвідом і дією, значення яких ширше, ніж галузь сформульованих істин. Звідси
походить твердження, що такі істини необхідні для управління емпіричним світом, але вмістити в себе його сутність або цінність ці істини не можуть. Так само
й давньокитайські філософи розуміли світ як постійний потік змін yì ( ) і спрямовували свої концепції на вдосконалення природи людини, а не на досягнення
точного мовного уявлення об’єктивної реальності. Чад Хансен стверджує, що
давньокитайські філософи перш за все розглядали мову не як засіб опису світу,
а скоріше більш прагматично, як засіб, що “спрямовує поведінку” [Hansen 1992,
42]. Тут важливо згадати, що Хансен дотримується тієї точки зору, що істотні відмінності китайської та індоєвропейських мов визначають принципову відмінність між філософіями цих культурних регіонів. Звідси випливає, що положення
західного та китайського прагматизму також повинні відрізнятися.
Згідно з ідеями американського прагматизму, вища функція естетики полягає
в розширенні нашого досвіду сприйняття мистецтва і краси, а не в отриманні
точних словесних визначень. Тобто реальна цінність естетичного дискурсу, включаючи категорії і поняття, полягає у створенні методів удосконалення естетичного сприйняття [Dewey 1987, 155, 220; James 2000, 475]. Так само й конфуціанська
естетика є прагматичною, про що можна судити, наприклад, з висловлювання
Конфуція про музику: «Учитель говорив про Шао: “Це цілком красиво і, крім
того, цілком морально”. Сказав про У: “Це цілком красиво, але не цілком морально”» (“Лунь юй”, III.25) [Переломов 2000, 325], «Учитель сказав: “[Пісня] «Зустріч нареченої» радісна, але не непристойна, сумна, але не ранить”» (“Лунь юй”,
III.20) [Переломов 2000, 323], «Учитель сказав: “Все скінчено! Я не зустрічав ще
людини, яка любила б чесноту так само, як красу”» (“Лунь юй”, XV.11) [Переломов 2000, 413]. Крім того, в “Лунь юї” є й пропозиції щодо конкретних методів
підвищення розуміння та теорії музики: «Учитель казав луському “старшому наставнику” (тайши) про музику таке: “Музика – її можна знати! Коли починають
грати, то нібито разом. Коли дають музиці свободу, то вона нібито єдина і проста,
нібито світла, нібито тягуча. І таким порядком закінчують”» (“Лунь юй”, III.23)
[Переломов 2000, 325], “Коли Учитель опинявся з тими, хто співав, то, якщо співали добре, він просив почати спочатку, а потім приєднувався і сам” (“Лунь юй”,
VII.31) [Переломов 2000, 352].
Конфуцій вважав, що музика yuè ( ) і ритуал lǐ ( ) є ключовими елементами
у вихованні людини та формуванні суспільства, що виходить за межі власне естетичної сфери і стосується питань державного управління в цілому. «Учитель сказав: “Коли ми говоримо про ритуал, чи маємо ми на увазі лише піднесення яшми
та парчі? Коли ми говоримо про музику, чи маємо ми на увазі удари у дзвони та
барабани?”» (“Лунь юй”, XVII.11) [Переломов 2000, 428]. Тобто цими словами
Конфуцій хоче сказати, що ритуал і музика не можуть бути зведені лише до формальних проявів начебто підношення подарунків і ударів у дзвони та барабани. В
іншому місці “Лунь юя” Конфуцій закликає своїх учнів до вивчення давніх пісень: «Учитель сказав: “Молоді люди, чому ви не вивчаєте «Ши цзін»? «Ши
цзін» може надихнути, розширити кругозір, зблизити з іншими людьми, навчити,
як стримувати своє невдоволення. [З нього дізнаєшся], як треба вдома служити
батькові, а поза домом – монархові, а також назви тварин, птахів, трав і дерев”»
(“Лунь юй”, XVII.9) [Переломов 2000, 427–428]. Конфуцій вимагав вивчення
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ритуалу, без якого неможливо навіть зрозуміти, як правильно себе вести (“Лунь
юй”, XVI.13) [Переломов 2000, 424], а при його використанні можна досягти гармонії в суспільстві: “Використання ритуалу є цінним тому, що воно приводить
людей до згоди” (“Лунь юй”, I.12) [Переломов 2000, 304]. Тобто культивування
краси і чесноти створює умови для формування гармонійного суспільства. Подібним чином американські філософи-прагматисти визначають функціональність
естетики та етики для політичної практики.
“Бостонські конфуціанці” Ду Веймін і Р. К. Невілл стверджують, що “Коли
суспільство розвивається до складної знакової системи високої цивілізації, воно
має ті елементи ритуальної благопристойності, про які писав Конфуцій та Сюньцзи, елементи, які змінюють взаємодію [людей у суспільстві] настільки, що вона
стає дружбою, заснованою на взаємній довірі, змінюють поняття сексу настільки,
що він стає проявом глибокої любові та турботи, а поняття продовження роду –
так, що воно стає частиною сімейного життя, заснованого на синівській шанобливості й т. д.” [Neville 2008, 14]. Таким чином, на їхню думку, для конфуціанства
не має значення, яка саме знакова система несе в собі функції ритуальної благопристойності, адже культура містить кілька знакових систем, які відповідають за
це. Щодо прагматизму ця сентенція показує, по-перше, як знаки створюють культуру “поза” та “над” природою; по-друге, наскільки знаки є умовними; по-третє,
як знаки високої культури конституюють гармонійні взаємодії, в яких містяться
чесноти цієї високої культури.
Конфуціанська філософія наполягає на зв’язку знання та дії, теорії та практики: «Учитель сказав: “Коли мораль не вдосконалюють, вивчене не повторюють,
почувши про принципи обов’язку, не в змозі їх дотримуватися, не можуть виправляти недобрі вчинки, я сумую”» (“Лунь юй”, VII.3) [Переломов 2000, 347],
«Учитель сказав: “Шляхетна людина соромиться, коли її слова розходяться із
вчинками”» (“Лунь юй”, XIV.27) [Переломов 2000, 407], «Учитель сказав: “Прагни вірності та щирості; не товаришуй з тим, хто тобі не рівня; не бійся виправляти помилки”» (“Лунь юй”, IX.24) [Переломов 2000, 367]. З цієї ж причини Дьюї
вважав, що філософія повинна бути спрямована не на чисто академічні проблеми, а на нагальні потреби людей, а досягнення цієї вищої мети жодним чином не
применшує цінність самої філософії [Dewey 2008, 46]. Для китайської думки характерне уважне ставлення до мінливої реальності, що знайшло своє вираження
в “Каноні змін” (“
”, “Yì jīng”). Серед всіх канонічних текстів цей текст мав
найбільший вплив на традиційну китайську філософію в цілому і на конфуціанство
зокрема (“Лунь юй”, XIII.14) [Переломов 2000, 390]. На думку деяких дослідників, саме цією обставиною можна пояснити суперечливість порад Конфуція, які
залежали від 1) місця проживання, 2) контексту. Приклад першого – «Учитель
сказав: “У любові до навчання спирайтесь на щиру переконаність; стійте до смерті за правильне вчення. Не відвідуйте державу, де неспокійно; не живіть у державі, де заворушення. Якщо в Піднебесній панує спокій, будьте на виду; якщо в
Піднебесній немає спокою, заховайтесь. Якщо держава управляється правильно,
бідність і незнатність викликають сором. Якщо держава управляється неправильно, то багатство і знатність також викликають сором”» (“Лунь юй”, XI.22) [Переломов 2000, 378–379]. Приклад другого – «Фань Чі запитав про людинолюбство.
Учитель відповів: “Це означає любити людей”. Фань Чі запитав про знання. Учитель відповів: “Це означає знати людей”. Фань Чі не зрозумів. Учитель сказав:
“Висувати людей прямих і відстороняти людей брехливих, і тоді брехливі люди
зможуть стати прямими”. Фань Чі пішов, але, зустрівши Цзи-ся, сказав: “Я тільки
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що бачив учителя і запитав його про знання. Учитель сказав: «Висувати людей
прямих і відстороняти людей брехливих, і тоді брехливі люди зможуть стати прямими». Що це означає?” Цзи-ся сказав: “О, які глибокі ці слова! Коли Шунь правив Піднебесною, з народу обирали [найдостойнішого] і був висунутий Гао-яо, а
всі, хто не мав людинолюбства, були відсторонені. Коли Тан правив Піднебесною, з народу обирали [найдостойнішого] і був висунутий І Інь, а всі люди, що
не мали людинолюбства, були відсторонені”». Конфуціанський пошук ефективного способу управління Піднебесною в цілому визначив соціально-політичний
характер цієї філософії. У період династії Мін (1368–1644) неоконфуціанські
мислителі оформили цю ідею як “управління державою” або “участь в практичному управлінні світом” (经
用, jīng shì zhì yòng) [De Bary, Bloom 1999, 765].
На думку Річарда Шустермана, китайська філософія використовує інклюзивну
відкритість, що дуже нагадує принциповий плюралізм прагматизму [Shusterman
2006, 21]. Замість пошуку істини ці філософії сповідують взаємодоповнюваність
і тому намагаються поєднати різні погляди для більш продуктивного та гнучкого
синтезу (наприклад, синтез конфуціанства, буддизму і даосизму в неоконфуціанстві). У “Лунь юї” це звучить так: “Учитель категорично утримувався від чотирьох речей: він не вдавався в порожні роздуми, не був категоричним у своїх
судженнях, не виявляв впертості і не думав про себе особисто” (“Лунь юй”,
XIV.32) [Переломов 2000, 407]. На основі порівняння ідей Конфуція та американських прагматиків Вень Хаймін (
明) просуває ідею “конфуціанського прагматизму”, що особливо яскраво показано на прикладі творчого комунікаційного
процесу, який формує ідентичність і розкриває контекстуалізацію людського досвіду [Wen Haiming 2009]. В обох філософських школах зроблено акцент на впливі
суспільства, важливості соціалізації та дії в будь-якому конкретному суспільному
контексті. Більш того, на думку вченого, конфуціанство можна вважати передвісником прагматизму, коли мова йде про людську дію як про саму суть реальності. Складніше примирити концепцію демократії Дьюї як кінцевої мети
суспільства та індивідів із сімейними цінностями конфуціанства. Якщо Дьюї наполягає на збільшенні впливу громадської думки та контролі над політиками, то
Конфуцій та його школа просувають модель адаптації до існуючих структур і зосередження уваги на структурі сім’ї як на основному осередку суспільства
(держава-родина). Так, Мей Сім зазначає, що, незважаючи на певні подібності
між ідеями Конфуція і Дьюї, більш ретельне порівняння їхніх поглядів показує
непримиренні розбіжності між ними [Sim 2009, 87].
Ідеї американського прагматизму у філософських концепціях китайських
інтелектуалів і політиків
Пошук оптимальної моделі взаємодії із Заходом, вивчення західної філософії і
спроби аналізу подібностей та відмінностей культур Сходу і Заходу привели до
синтезу неоконфуціанської думки з ідеями європейської філософії – від пошуку
аналогів західної теорії соціального прогресу в традиційній китайській філософії
й до осмислення китайської філософії через прагматизм Чарльза Пірса (1839–
1914), що приводить до виникнення сучасного конфуціанства, спрямованого на
формування оновленої духовної культури, сумісної з орієнтирами цивілізації сучасного західного світу, одночасно продовжує цінності традиційної духовності
[Непомнин 2005, 466–468]. Роботи іншого американського філософа, Джона Дьюї
(1859–1952), основоположника інструменталістської версії прагматизму, вперше
були перекладені на китайську мову в 1912 році. Протягом усього ХХ століття і

23

на початку ХХI, незважаючи на кардинальні політичні, соціально-економічні та
культурні зміни в Китаї, ідеї Дьюї постійно інтерпретуються і використовуються
китайськими філософами. Дьюї був першим із сучасних західних вчених, хто відвідав Китай для читання лекцій. П’ять найвидатніших китайських інтелектуалів
ХХ століття – Ху Ши (
, 1891–1962), Фен Юлань (
, 1895–1990), Тао
Сінчжі ( 行 ; 1891–1946), Цзян Менлінь (
, 1886–1964) і Го Бінвень (
文; 1880–1969) – вчилися під керівництвом Дж. Дьюї в Колумбійському університеті. Жоден інший західний вчений не був настільки шанованим у Китаї, як
Дьюї1. Саме погляди Дьюї на демократію та науку дозволили китайським інтелектуалам критично підійти до конфуціанської філософії й традиційних цінностей. У результаті був розроблений китайський варіант прагматизму – соціальний
прагматизм, тобто соціальна наука для розробки та обґрунтування соціальних
реформ. Популярність прагматизму Дьюї багато в чому пояснюється можливістю
його адаптації до культурних, соціальних і політичних реалій Китаю. На відміну
від китайського комунізму і соціалізму, спрямованих на здійснення соціальної
революції, реформістський підхід Дьюї не припускав руйнування існуючого суспільства і повалення правлячого режиму. Як відомо, ідея політичного і соціального прогресу з’явилася в епоху Просвітництва, що, крім усього іншого, привело
до формування уявлень про перевагу європейської цивілізації і домінуючого
значення науки в пізнанні світу і перетворенні життя людини [Eisenstadt 2003,
493–518]. У китайському варіанті поняття прогресу не включає в себе ані ідеї
культурної переваги, ані домінуючого значення науки, а тільки передбачає революційні перетворення мови, літератури, освіти, соціальної системи і т. д.
У 1920-х роках послідовники Дж. Дьюї в Китаї на чолі з його учнем Ху Ши
спробували використати ідеї свого вчителя для побудови демократичного суспільства. Ще будучи студентом, Ху Ши вперше згадує прагматизм, використовуючи переклад shíxiào zhǔyì (
), де shíxiào – це “практичний результат” [Hu
Shih 2000, 450]. Сьогодні більш поширений переклад 用
(shíyòng zhǔyì), в
якому підкреслюється “практичне застосування” (shíyòng) [Bunnin, Yu Jiyuan 2001,
789]. Ху Ши в його власному перекладі терміна “прагматизм” використовував слово shíyàn (
) – “експеримент”, що повинно було підкреслити не тільки практичні результати, а й головний метод цієї філософії [Hu Shih 1996, 212]. Як і у випадку з Ху Ши, прагматична філософія Дж. Дьюї справила великий вплив на Тао
Сінчжі, який до кінця свого життя постійно підкреслював важливість практичності. Багато китайців, писав він, люблять говорити про національний порятунок
через освіту, але вони повинні знати, що не будь-який вид освіти може досягти
цієї мети, а тільки експериментальна освіта може врятувати нашу країну. Поєднання прагматизму філософії Дьюї та врахування соціально-економічного становища Китаю привело Тао Сінчжі до створення філософії “рівноправного, вільного зростання”, в якій поєдналися ідеї лібералізму та егалітаризму. Тао Сінчжі
переосмислив деякі принципи Дьюї і в результаті перейшов від філософії “навчання життя” до філософії “життя як навчання” [ 行 1984, 180–184]. Як символічний жест, він змінив порядок ієрогліфів у своєму імені: замість Zhīxíng (
行) – Xíngzhī (行 ), тобто “дія-знання” замість “знання-дія” [ 行 1984, 756].
30 квітня 1919 року Дж. Дьюї прибув до Китаю, де протягом 26 місяців читав лекції
з філософії, етики та соціології. З цією метою ним було складено понад 200 лекцій. Два
виступи Дж. Дьюї були перекладені на китайську мову та опубліковані в журналах і книгах, які були перевидані 10 разів накладом 10 тис. примірників і розпродані практично
відразу.
1
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Тао Сінчжі, Цзян Менлінь і Лян Цичао (
, 1873–1929) порівнювали філософію Дж. Дьюї з ідеями Мен-цзи (
, 372–289 рр. до н. е.), Сюнь-цзи (
,
прибл. 313–238 рр. до. н. е.), Ван Янміна (Ван Шоужень,
, 1472–1529) і
Ян Юаня (
元, 1635–1704). У результаті цих досліджень давньокитайські філософи Мо Ді (
, прибл. 470–391 рр. до н. е.) і Хань Фей (
, прибл. 325–
250 рр. до н. е. або 280–233 рр. до н. е.), а також середньовічна школа янь-лі були
віднесені до традиції китайського прагматизму. З метою захисту сучасної науки
і наукового методу Ху Ши стверджував, що в традиційному Китаї існували науковий дух, і експериментальний метод, що особливо стосується вивчення джерел
(
, pǔxué), і текстуально-критичний напрям у китайській філософії, пов’язаний
із ревізією неоконфуціанства (
, kǎozhèng xué) XVII–XIX століть. Що ж
стосується американського прагматизму, то китайські прихильники Дьюї переосмислювали ці західні ідеї з метою вирішення складних проблем соціальноекономічного розвитку Китаю того часу. При цьому американський прагматизм
став не всеосяжною ідеологією, а методом вивчення і вирішення проблем та інструментом для визначення напрямку дій людини. Так, Тао Сінчжі зробив серйозну спробу трансформувати освітню теорію Дьюї відповідно до китайських
умов [ 行 1984]. У свою чергу, Ху Ши, виступаючи за експериментальний метод, сформулював власну формулу – “сміливість у створенні гіпотез і ретельність
у проведенні експериментів”. У цілому зусилля китайських прагматиків першої
половини ХХ століття з адаптації західних ідей стали важливою віхою на шляху
успішних міжкультурних контактів.
Наприкінці 1910-х років, коли Рух за нову культуру тільки починав набирати
обертів, приблизно одночасно з прагматизмом у Китай приходить марксизм. Аж
до 1949 року прагматизм і марксизм були двома основними філософськими системами, які мали системоутворювальний вплив на розвиток Китаю. Як слушно
зазначив Томас Беррі, освічені китайці в ці роки жили в інтелектуальному світі,
“розділеному між ліберально-буржуазною демократією і марксистським пролетарським комунізмом, між діалектичним матеріалізмом і американським прагматизмом. Недавня історія Китаю – це історія боротьби цих двох сил за встановлення контролю” [Berry 1960, 229]. У своїй взаємодії з марксизмом і з китайським
суспільством прагматизм зберігав своє домінуюче становище протягом 1920–
1930-х років. Але поступово марксизм здобув перемогу над прагматизмом, а після утворення в 1949 році Китайської Народної Республіки став державною ідеологією. Деякі західні критики звинувачують Дьюї та китайських прагматиків у
“прокладанні шляху комуністам” у Китаї. 1956 року Франц Майкл і Джордж
Тейлор писали: «Прагматисти допомогли підготувати шлях до поширення матеріалізму... Приєднавшись до нападу на конфуціанство, вони дискредитували традиційну систему цінностей, але натомість не запропонували нічого. Вони пропонували вирішення проблем відповідно до того, що Дьюї називав “вимогами часу
і простору”. Оскільки самі прагматики схильні до матеріалістичного та утилітарного тлумачення, вони мало пручалися комуністичній доктрині» [Michael, Taylor
1956, 18]. 1960 року Томас Беррі повторює ту ж саму думку: “У прагматизмі не
було внутрішнього принципу достатньої життєздатності, щоб протистояти труднощам, з якими він стикався, і не було можливостей представити будь-яку позитивну програму для відновлення громадського порядку, який він проклинав протягом багатьох років. Виступаючи проти старого конфуціанського порядку та
сучасного націоналістичного порядку, китайські ліберали не змогли побачити загрозу з боку комунізму в майбутньому” [Berry 1960, 230].
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Проте з такою оцінкою не можна погодитися, тому що китайський прагматизм закликав не до заперечення, а до переосмислення традиційних цінностей і
звичаїв Китаю. Що ж стосується твердження, що китайські прагматики не бачили загрози з боку марксизму, то це, наприклад, спростовується роботами політика та інтелектуала Ло Лунцзіна (
, 1898–1965)2 “Про комунізм” та “Про
китайський комунізм”, написаними в 1930-х роках. У 1919 році Ху Ши розпочав
дискусію з марксистом Лі Дачжао ( 大 , 1888–1927), якого він тоді переміг.
Потім у 1930-ті роки він попереджав про небезпеку як з боку Конфуція і Чжу Сі,
так і з боку Маркса, Леніна і Сталіна [
1930, 623–624]. У 1950-х роках Ху
Ши так відповідав на атаки з боку Комуністичної партії Китаю: «Я накликав на
свою голову і на голову мого улюбленого вчителя і друга Джона Дьюї роки жорстоких нападів і мільйони слів насильства і засудження. Але ці ж мільйони слів
насильства і засудження дали мені відчуття комфорту й підбадьорення – відчуття, що два роки і два місяці Дьюї в Китаї були не зовсім марні... і що Дьюї та
його учні залишили в Китаї безліч “отрут” і антисептиків, щоб протистояти
марксистсько-ленінським рабам протягом багатьох-багатьох років» [Hu Shih
1962, 769]. Що ж стосується аксіології, то китайські прагматики прагнули замінити авторитет традиційних цінностей авторитетом сучасної науки. З 1910-х по
1930-ті роки і далі наука, науковий метод та “наукова філософія життя” стали
для Китаю новими цінностями. Фактично китайські прагматики та комуністи
поділяли нову систему цінностей, засновану на науці. Так, китайські комуністи
завжди вважали, що діалектичний матеріалізм – це єдина правильна наукова система мислення, і тому вони навіть більшою мірою, ніж прагматики, вірили в могутність науки (релігійність).
Китайські комуністи не тільки поділяли позиції з прагматиками щодо сучасної науки, а й сприйняли ряд ідей філософії прагматизму. Наприкінці 1910-х –
на початку 1920-х років деякі члени КПК приєдналися до прагматиків у питаннях літературної, освітньої та навіть політичної реформи. Один із засновників
і надалі перший генеральний секретар Комуністичної партії Китаю Чень Дусю
(
, 1879–1942) сподівався, що марксизм і прагматизм будуть розвиватися
разом у Китаї. Мао Цзедун наприкінці 1910-х років виступав за лібералізм та
ідеї Ху Ши. 1924 року Цюй Цюбо (
, 1899–1935), один із засновників і керівників КПК на ранніх етапах її існування, вважав, що у прагматизму є певні
сильні сторони і що діалектичний матеріалізм увібрав у себе всю силу американської філософії [
文 2010]. Таким чином, можна сказати, що китайський марксизм переміг прагматизм частково, тому що увібрав у себе деякі його
ідеї. При цьому Ху Ши категорично виключав можливість спільного розвитку
прагматизму і комунізму. 1930 року він писав, що діалектичний матеріалізм є
Ло Лунцзі (1898–1965), китайський політолог, який сім років навчався в Англії та
США, здобув ступінь доктора філософії Колумбійського університету в 1928 році. Разом з
Ху Ши і Лян Шицю опублікував ряд статей про права людини в журналі “Сіньюе” в 1929 і
1930 роках. Ло Лунцзі спирається на західні концепції, особливо на соціальний лібералізм
британського політолога Гарольда Ласки (1893–1950). Ло Лунцзі вважав, що права людини повинні захищати як фізичні, так і духовні аспекти людського існування, тому що вони
повинні включати в себе як цивільні, так і політичні, економічні і соціальні права. Цікавим
є той факт, що Ло Лунцзі наполягав на тому, що права людини детерміновані історично і
соціально. Незважаючи на те що такий підхід сприяє релятивістському розумінню прав
людини, Ло Лунцзі, проте, вважає, що права людини універсальні.
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“додарвіністською думкою”, оскільки заперечує безперервність еволюції, а
прагматизм виходить з дарвінізму і, отже, визнає тільки поступову та постійну
реформу як істинний і надійний прогрес [
1930, 608–609].
Під час правління Мао Цзедуна китайські комуністи стали затятими противниками ліберального індивідуалізму, адже їхній стратегії були притаманні залізна дисципліна, жорстка ідеологічна обробка та мобілізація народних мас. Тож у
цей період історії Китаю американський прагматизм був віднесений до буржуазної ідеології, а тому вважався шкідливим. У цілому США визначалися найбільш
серйозною зовнішньою загрозою для Китаю. Сьогодні ж у КНР економічний
прагматизм став домінуючим напрямком думки, який визначає соціально-економічний розвиток країни. Ідеї економічного прагматизму були сформульовані і
пропагувалися Ден Сяопіном наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років. І хоча
немає точних доказів впливу ідей філософського прагматизму на економічний
прагматизм, проте прагматичний підхід Ден Сяопіна став суттєвим кроком до вирішення конкретних проблем і експериментів у дусі Джона Дьюї [Chang 2002,
61]. У порівнянні з філософським прагматизмом економічний прагматизм Ден
Сяопіна більше нагадує інструменталізм або навіть підприємницький “інноваціонізм”, оскільки будь-яка економічна діяльність завжди є ринковим експериментом. Політика економічного прагматизму та інструменталізму Ден Сяопіна була
продовжена головами КНР Цзян Цземінем (1993–2003), Ху Цзіньтао (2003–2013)
і Сі Цзіньпіном (із 2013 року по цей час). Економічний прагматизм перетворився
в панівну ідеологію, яка має суттєвий вплив практично на кожен аспект соціалістичного будівництва в Китаї.
Крім того, прагматичний націоналізм став основою інтерналістської зовнішньої політики Китаю, що по суті являє собою конфуціанське бачення нового світового порядку. Традиційно китайська зовнішня політика характеризувалася високим ступенем моралізму та акцентом на м’який культурний вплив замість
військового завоювання. З точки зору конфуціанства, сім’я, суспільство, держава
та світ взаємопов’язані і спираються на моральні підвалини особистості [Cao
2001, 178–202; Chan 1999; Hsu 1991, 15–31; Shih 1993]. Моральний зв’язок між
людиною, державою і світом становить основу конфуціанського культурного і
морального порядку. Істотним у цьому порядку є доброчесне управління державою ( 政, dézhèng), про що вже говориться в давньокитайському тексті “Цзочжуань” (“
”, “Коментар Цзо”, IV–III ст. до н. е.). Це традиційне конфуціанське моралістичне бачення світу відродилося в сучасній зовнішній політиці
Китаю, що проявилося у використанні основної конфуціанської цінності (和
不同, hé ér bù tóng, перебувати в злагоді, маючи різні погляди) для визначення
характеру міжнародних відносин. Цей вислів використовує Конфуцій для визначення “шляхетної людини” (
, jūnzǐ), ідеалізованої людини, яка завдяки самовдосконаленню досягає найвищого рівня чеснот і здатна виявляти терпимість до
розбіжностей. Протилежність “шляхетної людини” – це “низька людина” ( 人,
xiǎorén), нездатна до досвіду різноманіття, що неминуче призводить у відносинах з іншими людьми до дисгармонії та конфлікту. Китай сьогодні пропонує використовувати в міжнародних відносинах традиційні конфуціанські цінності для
формування альтернативного бачення розвитку глобального співтовариства, що
передбачає максимальне зниження рівня напруженості і запобігання конфліктам.
Зміни у світовому порядку підштовхнули офіційний Пекін взяти на себе роль
глобального лідера. При цьому китайський варіант глобалізму – це плюралістичний глобалізм, який базується на конфуціанській соціально-політичній концепції
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“великого єднання” (大同, dàtóng) і спрямований на вирішення культурних зіткнень. В офіційних текстах позитивно оцінюється внесок всіх цивілізацій у “наше
колективне людство”, що, безумовно, протистоїть бінарному розумінню міжнародного порядку з точки зору “добра” і “зла”. Такий прагматичний і критичний
підхід дає можливість китайському керівництву досягати значних успіхів у вирішенні таких складних практичних питань, як торгові суперечки між Китаєм і
США, “тайванське питання” та ядерна криза на Корейському півострові. Також
важливою складовою сучасної зовнішньополітичної концепції Китаю є твердження її мирного характеру (和
展, hépíng fāzhǎn, мирний розвиток), що
співвідноситься з багатовіковою конфуціанською пацифістською традицією, –
про це вже згадано вище (和 不同 та 和为 , hé wéi guì, дорожити світом).
Важливо відзначити, що ці конфуціанські уявлення все більше і більше починають переважати не лише в офіційних висловлюваннях, а й у суспільно-політичних та наукових виданнях.
Виходячи з вищесказаного, можна стверджувати, що після багатьох років домінування марксистсько-ленінської філософії прагматизм знову починає відігравати важливу ідеологічну роль у соціально-економічному та політичному
розвитку Китаю.
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ТРАКТАТ “ҐУНСУНЬ ЛУН-ЦЗИ” У СВІТЛІ ІДЕЙ СУЧАСНОЇ
КОГНІТИВНОЇ НАУКИ
Н. А. Кірносова

Коли європейці говорять про китайське мислення, вони дуже часто зауважують
його “нелогічність”, тобто невідповідність прийнятим серед європейців вимогам
формальної логіки, сформульованим ще Арістотелем, які, втім, вважаються універсальними. Китайці ж у відповідь на це зауважують, що логіка як система
знань [语 与
/
2012, 7] – це продукт певної епохи й певної культури, тому немає “транскультурної” (тобто універсальної) логіки і не можна говорити, що якщо хтось мислить не визначеним Арістотелем шляхом, то він не вміє
мислити... [语 与
/
2012, 3].
З другого боку, в самій західній філософії у ХХ ст. відбувся перегляд багатьох
понять, зокрема й наріжних термінів логіки. Особливо це підкреслюють лінгвісти, які займаються проблемами слова і знака, зокрема О. С. Кубрякова, О. В. Кравченко та інші. На перетині лінгвістики й логіки їх особливо цікавить поняття
категорії. Ці дослідники зауважують [Кравченко 2001; Кубрякова 2004]: якщо в
Арістотеля категорія визначалась як сукупність необхідних і достатніх ознак і
мала жорсткі рамки, тобто класифікація об’єктів мислення відбувалася за бінарним принципом – об’єкт або належить до певної категорії, або ні, то на початку
ХХ ст. таке розуміння категорії підважив Л. Вітгенштайн, запропонувавши принцип “родинної схожості”, а згодом виникла теорія прототипів, у межах якої було
переконливо продемонстровано, що побутове мислення не скуте жорстко вимогами формальної логіки. Відтак правила Арістотеля залишилися дійсними тільки в
площині наукового мислення, а для побутового мислення домінуючою була визнана аналогія.
Що стосується Давнього Китаю, то серед його філософів домінували соціальні проблеми, що зумовило прикладний характер їхнього мислення (тобто вони
цікавились не сутністю світу, а як його повернути собі на користь) [语 与
/
2012, 4, 9], і законами формального мислення вони майже не переймалися. Така думка справді може виникнути, якщо знайомитись тільки з працями
всесвітньо відомих філософів – Конфуція, Лао-цзи, Мен-цзи. А проте в Китаї все
ж були філософські напрямки, представники яких хоча і не є широковідомими
філософами, однак розглядали саме певні закони мислення, зокрема й у зв’язку з
мовою. Одним із представників такого ракурсу філософської думки в Давньому
Китаї був Ґунсунь Лун, який залишив у спадок декілька трактатів, об’єднаних в
один твір, що має назву “Ґунсунь Лун-цзи”.
Спочатку нагадаємо коротко найважливіші факти, що стосуються життя і діяльності цієї людини. Ґунсунь Лун (
, ≈ 325 до н. е. – ≈ 250 до н. е.) – давньокитайський філософ-діалектик (як його називають у біографічних довідках [Древнекитайская философия 1973, 58]) епохи Чжаньґо, представник “школи імен”, для
якої серед основних були проблеми співвідношення знаків (імен) і речей. Невеликий за обсягом трактат “Ґунсунь Лун-цзи” складається, втім, із трьох книжок
(сувоїв), кожна з яких поділена на два розділи, тобто в цілому він має шість розділів. Однак тільки п’ять із них належать власне перу Ґунсуня Луна (хоча і тут
питання авторства ще піддається сумнівам), а шостий (точніше, він перший у
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книзі) – це своєрідний вступ, написаний, як вважають, учнями філософа. Сучасній широкій аудиторії Ґунсунь Лун відомий здебільшого однією своєю “провокаційною” тезою – про те, що “білий кінь – це не кінь”. Обґрунтування цієї тези
міститься в трактаті 2 першої книги, який так і називається – “Теза про білого
коня”. Менше відомим, але не менш провокаційним є інше його твердження –
про те, що в курки – три ноги (дві – предметні й одна – номінативна, тобто слово
“нога”), – яке міститься в четвертому розділі (трактат 4). З приводу цього сучасні
дослідники пишуть, що “Ґунсунь Лун розглядав знаки так само натуралістично,
як і об’єкти, представлені ними” [Духовная культура… 2006, 210–211].
Написаний давньою мовою і ще й з такими “дивними” твердженнями, трактат
Ґунсуня Луна і в самому Китаї потребує додаткової інтерпретації, тим більше
складно з ним мати справу дослідникам-іноземцям. В Україні цей трактат ніяк не
представлений у філософському контексті, не існує його перекладу і не існує
присвячених йому наукових розвідок, хоча мовно-філософська проблематика в
цілому наразі активно обговорюється. Російською мовою перекладені тільки 2, 3
і 4-й трактати [Древнекитайская философия 1973, 59–65].
Отже, з огляду на актуальність проблематики знака й значення в сучасній світовій філософії й лінгвістиці, слід очікувати, що переклад трактату “Ґунсунь
Лун-цзи”, запропонований додатком до цієї статті, буде актуальним доповненням
до загальносвітової картини досліджень зазначеної проблематики. Крім того, розглянемо окремі положення з трактатів Ґунсуня Луна, які звучать суголосно тезам
сучасних європейських когнітивістів.
Насамперед, підтримуючи тезу сучасного італійського лінгвіста Тулліо де Мауро про те, що значення слів – це їхнє уживання [Мауро 2000, 162], пропонується
визначити перелік відповідників українською мовою термінам Ґунсуня Луна, зважаючи на значення, зафіксовані в словнику давньокитайської мови й виходячи
безпосередньо з речень (контексту), в яких ці терміни вживаються. Під впливом
контексту речення, складається такий перелік відповідників:
ієрогліф
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

论

是
为

学
异

читання
fēi zhĭ
zhĭ
lùn
míng
shí
shì
shuō
wèi
wèi
wù
xué
yán
yì
yì
zhèng
lí

значення в контексті речення
не загальне, одиничне
ознаки; загальне
теза
ім’я, називати
суть речей (поняття речі)
істина, правда, те саме; правильно
підстави, докази
значить
називати; визначати
річ
теорія
говорити
розрізняти
зміст (антонім до 形 форма)
навести лад
абстрагувати

Далі розглянемо окремі тези.
Відразу ж зауважимо спосіб формування категорій, описаний у трактаті 4. Він
містить побажання об’єднувати речі в категорії на основі бінарного виділення в
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них окремих ознак, задля того щоб характеристики речей були прописані вичерпно. Отже, питання формальних критеріїв класифікації обговорювалось у давньокитайській філософії, тільки відповідні методи міркування не набули популярності в побутовому мисленні.
У трактаті 4 Ґунсунь Лун також досліджує шляхи (закономірності) появи нових категорій. Його цікавить механізм об’єднання різних речей в одну категорію
через встановлення в них спільних рис, а також і механізм розрізнення певних
категорій (множин). Оператором розрізнення множин виступає зв’язка давньокитайської мови
– fēi не бути, не належати, яка навіть візуально зображує “вододіл” між двома площинами. На думку цього філософа, унаслідок об’єднання
категорій утворюється нова цілісність, у якій вихідні складові присутні в зміненому вигляді. Тобто якщо ми об’єднуємо “корів” і “кіз” у множину “домашніх
тварин”, то ця нова категорія репрезентує вже зовсім нову сутність, яка утворилася з переліку окремих рис, абстрагованих від вихідних понять “корів” і “кіз”,
і не є простою сумою змістових ознак цих понять.
Остання зазначена теза має стосунок до спроби осягнути сутність цілісності,
що простежується так чи інакше в більшості трактатів Ґунсуня Луна. При цьому
висновуються дві тези: 1) цілісність ніколи не є механічною сумою елементів
(трактат 4); 2) послідовність слів не є відображенням послідовності (сприйняття) феноменів (трактат 5).
Окрім того, цікаво зауважити спробу Ґунсуня Луна розділити матеріальні
об’єкти і їхні ментальні образи в голові людини (ознаки або сукупності ознак –
у термінології давньокитайського філософа) як результат сприйняття цих об’єктів. Про це йдеться в трактаті 3, де також, між іншим, стверджується, що імена
(назви речей) співвідносяться саме з цими ментальними образами, а не безпосередньо з речами. Таким чином, і на давньокитайському матеріалі “спливає” подібна до європейської проблематика значення, причому в суперечці між номіналістами й реалістами позиція Ґунсуня Луна ближча до останніх, оскільки він
дотримувався думки про співвіднесеність імені ( ) й сутності ( ). Міркування
про це містяться в трактаті 3 і трактаті 6.
Цікавим у світлі сучасних когнітивних досліджень є трактат 5, де Ґунсунь
Лун порушує питання впливу каналів сприйняття на результати пізнання. Зокрема, він пропонує визначати сутність явища тільки в межах одного модусу сприйняття, тому поняття про твердий білий камінь не розкладається в нього на три
послідовні складові, а утворюється окремо зі сприйняття твердості (в модусі
сприйняття на дотик) і сприйняття кольору (в модусі візуального сприйняття).
Зазначені проблеми – способу утворення категорій, впливу модусів сприйняття на результати мислення, співвіднесення імен та сутностей тощо – активно обговорюються в сучасній світовій науці (як європейській, так і китайській), тож
ідеї давньокитайської філософії варті нових досліджень у світлі цих нових поглядів, що, напевне, сприятимуть відкриттю нових глибин у них.
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ҐУНСУНЬ ЛУН. ТРАКТАТИ
Ґунсунь Лун (≈320 – ≈240)
Книга І
Трактат 1. Спадок (компілятивна біографія Ґунсунь Луна)
Ґунсунь Лун – майстер диспутів часів Міждержав’я. Йому не подобалось, коли
назви вживалися невідповідно до явищ, зокрема заслугами визнавались матеріальні здобутки. Через те він дотримувався тези про “білого коня”, яку обґрунтовував
наочним прикладом. Він стверджував, що “білий кінь – це не [те саме, що й] кінь”,
тому що, коли ми говоримо “білий”, ми називаємо колір, а коли говоримо “кінь”,
то називаємо форму. Колір – це не форма, а форма – це не колір. Тож у розмову
про колір не слід долучати форму, а розмові про форму не пасує згадка про колір.
Відтак об’єднувати їх в одну річ – неправильно. Якщо шукати в стайні білого
коня, але такого там не виявиться, а натомість буде вороний кінь, то все одно не
можна буде відповісти, що там є білий кінь. Але якщо не можна сказати, що там
є білий кінь, значить, те, чого шукали, – відсутнє, а якщо відсутнє, значить, білий
кінь – не [те саме, що] кінь. Він хотів упровадити диспути для наведення ладу у
зв’язках між іменами й сутностями речей, завдяки чому перетворити Піднебесну.
Коли Ґунсунь Лун зустрівся з Куном Чуанем у родині правителя області
Пін’юань князівства Чжао, Кун Чуань сказав йому: «Я багато чув про ваші високі
чесноти й давно хотів стати вашим учнем, однак я не приймаю ваше “білий кінь –
це не [те саме, що й] кінь”. Прошу, відмовтесь від цієї характерщини, і я попрошуся до вас в учні». Ґунсунь Лун на це відповів: «Ваші слова непослідовні! Моє
ім’я стало відомим завдяки тезі про білого коня, і якщо тепер я відмовлюся від
неї, мені не залишиться чого навчати! Крім того, вчителя собі шукають тоді, коли
відчувають, що власних знань і розуму недостатньо. А якщо ви сьогодні пропонуєте мені відмовитись від власного вчення, то хіба вже не поводитесь як учитель? Тоді проситися до мене в учні – непослідовно з вашого боку! До того ж
тезу “білий кінь – це не [те саме, що й] кінь” насамперед висунув ваш предок
Чжун Ні. Я чув таку історію. Одного разу правитель князівства Чу розкрив свій
лук, “що ніколи не схибить”, вклав у нього стрілу, “що не знає дороги назад”, і
вирушив до угідь на болотах Юньмен полювати на крокодилів та носорогів. Але
там він раптом згубив свій лук. Коли його почет попросився шукати лук, князь
відповів: “Облиште! Вам немає потреби цього робити! Якщо правитель Чу згубив
лук у своїх землях, то його неодмінно знайдуть люди Чу”. Однак почувши це,
Чжун Ні сказав: “Правитель Чу знається на таких речах, як людяність і обов’язок,
однак не до кінця. Потрібно говорити: «Людина згубила лук – люди його підберуть». Навіщо обмежуватись тільки людьми князівства Чу?” Таким чином, Чжун
Ні відрізняв “людей князівства Чу” від просто “людей”. Тож непослідовністю
буде визнавати, що Чжун Ні може розрізняти “людей князівства Чу” і просто
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“людей”, а Ґунсунь Лун не може розрізняти “білого коня” і просто “коня”. Як же
ви можете знатися на конфуціанських поглядах і заперечувати те, що приймав
Чжун Ні? І так само: як же ви бажаєте навчатись у мене і наполягаєте, щоб я відмовився від свого вчення? У такому разі навіть стократ розумніший за мене все
одно не зможе стати вашим учителем!» Кун Чуань не знав, що на це відповісти.
***
Ґунсунь Лун – гість на утриманні правителя області Пін’юань князівства
Чжао, Кун Чуань – нащадок Конфуція. Кун Чуань відвідав Ґунсуня Луна і заявив
йому: “Я мешкаю в князівстві Лу. Чув, що люди про вас говорять, і схиляюся перед вашою мудрістю, а також схвалюю ваші вчинки. Я давно хотів перейняти
Ваше вчення, і от сьогодні нарешті мені випало з вами зустрітися. Однак чого я
не можу легко прийняти, так це Вашого [твердження] про те, що білий кінь – це
не [те саме, що й] кінь. Прошу вас, відкиньте цю теорію, і я стану Вашим учнем”.
Ґунсунь Лун йому на це відповів: “Але ж ваші слова непослідовні. [Твердження]
про те, що білий кінь – це не (те саме, що й) кінь, – це моя теорія, і якщо я від неї
відмовлюсь, у мене не залишиться власного вчення. Чого ж ви тоді будете в мене
навчатися? До того ж, якщо хтось хоче в мене навчатися, це значить, що його
власних знань і мудрості йому недостатньо. Але ж повчати мене тепер, щоб я відкинув [твердження] про те, що білий кінь – це не [те саме, що й] кінь, – значить
спочатку вчити мене, а потім проситися до мене в учні. Проте це неможливо –
спочатку вчити когось, а потім ставати його учнем. Ваше нинішнє повчання щодо
мене нагадує слова князя Ці до Їня Веня. Він сказав йому таке:
– Я захоплююся сміливцями, але чому ж таких немає в князівстві Ці?
На що Їнь Вень запитав:
– Чи не міг би князь сказати, кого він вважає сміливцем?
Князь Ці не знайшовся, що відповісти. Тоді Їнь Вень сказав:
– Зараз є люди, які віддано служать правителю, слухаються батьків, підтримують друзів і сприяють землякам. Чи такі люди можуть вважатися сміливцями?
– Атож! – відповів правитель Ці. – Саме таких людей я й називаю сміливцями!
– І ви погодитесь прийняти на чиновницьку службу таку людину, якщо знайдете її? – спитав далі Їнь Вень.
– Я хотів би, але ніяк не можу знайти! – відказав князь.
Князь Ці на той час дуже переймався пошуком сміливців. Відтак Їнь Вень
продовжив:
– Припустімо, така людина є при дворі, однак вона зазнала зневаги і не наважилася протистояти їй. Тоді ви все одно приймете її на чиновницьку службу?
– Хіба то сміливець?! – вигукнув князь. – Це ж ганьба – не протистояти зневазі! Я ніколи не прийму на чиновницьку службу людину, яка терпить зневагу!
– Однак, хоча така людина й терпить зневагу, вона не порушила жодного з вищеназваних чотирьох критеріїв. А якщо це так, тоді її слід вважати сміливцем.
Ви ж, правителю, то обіцяєте прийняти таку людину чиновником, то відмовляєтесь від неї. Виходить, що той, кого визначили сміливцем, не є таким?
Правитель Ці не знайшовся, що відповісти.
– Зараз є правитель, – продовжив Їнь Вень, – який порядкує у своїй державі
так, що винуватить і тих, хто вчинив провину, і тих, хто не вчиняв провини, нагороджує і тих, хто має звитяги, і тих, хто не має звитяг, і ще жаліється при цьому,
що люди не підкоряються йому. Гадаєте, це правильно?
– Не правильно! – відказав князь Ці.
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– Однак моїм недостойним очам відкрилося, що в Ці є чиновники, які порядкують саме так.
– Якби я так керував державою, як ви кажете, – відказав князь, – то я б не звинувачував людей, які не підкоряються. Однак, я сподіваюся, ви не це мали на увазі?
– Чи я говорив би безпідставно? – зауважив Їнь Вень. – Згідно з наказом князя
“хто вбив людину – того скарати на смерть, хто поранив людину – того покарати”. Люди настільки бояться наказу князя, що коли зазнають зневаги, то не наважуються протистояти їй. У тому вони підкоряються наказу князя. А князь раптом
каже: “Це ж ганьба – не протистояти зневазі!” Однак називати це ганьбою неправильно. Таким чином, князь ганьбить людину, яка не завинила, безпідставно позбавляє її посади й не приймає на чиновницьку службу. Однак не приймати людину на чиновницьку службу – це вид покарання. От і виходить, що князь винуватить людину, яка не вчиняла провини. Далі, якщо князь ганьбить того, хто не
наважується протистояти, він повинен славити того, хто протистоїть. Славити
того, хто протистоїть, означає стверджувати, що він чинить правильно і його неодмінно слід прийняти на чиновницьку службу. Прийняти ж його на чиновницьку
службу означає нагородити його, проте в нього немає звитяг для такої нагороди.
Виходить, що нагорода князя – покарання для чиновників. Те, що володар визнає
правильним, за законом є провиною. Коли нагорода й покарання, правда і неправда так змішалися, то навіть десять Жовтих імператорів не зможуть навести лад!
Князь Ці не мав, що сказати.
«Тож я, Лун, вважаю, що ваші слова схожі на слова князя Ці. Ви заперечуєте
тезу “білий кінь – це не [те саме, що й] кінь”, однак ви не знаєте, що таке заперечення. Так само, як і князь – знав тільки назву “сміливець”, а не знав, кого так називати.
Трактат 2. Теза про білого коня
– Чи можна сказати, що білий кінь – це не [те саме, що й] кінь?
– Так, можна.
– Чому?
– Тому що “кінь” – це найменування форми, а “білий” – це найменування кольору. Найменування кольору – не те саме, що найменування форми. Тому можна
сказати, що “білий кінь – це не [те саме, що й] кінь”.
– Коли є білий кінь, не можна сказати, що немає коня. Але, якщо так, значить,
кінь є! Чому ж тоді, якщо “є білий кінь” – це те саме, що “кінь є”, але стверджується, що білий кінь – не те саме, що й кінь?
– Якщо комусь потрібен кінь, то його влаштує і буланий, і вороний кінь. Але
якщо комусь потрібен білий кінь, то вороний і буланий його вже не влаштують.
Припустімо, що білий кінь і є те саме, що кінь, тоді в разі потреби нас влаштує
будь-яка з альтернатив. Але якщо так, тоді виходить, що “біле” не відрізняється
від “коня”. Однак, якщо ці альтернативи рівноправні, чому ж тоді, отримавши буланого чи вороного коня, можна сказати, що отримали коня, але не можна сказати, що отримали білого коня? Очевидно, що “можна” і “не можна” – взаємозаперечні. Тепер бачимо, що “отримати коня” – не те саме, що “отримати білого
коня”. Таким чином, коли маємо вороного чи буланого коня, ми можемо відповісти, що маємо коня, але не можемо відповісти, що маємо білого коня. Відтак
очевидно, що білий кінь – не те саме, що й кінь.
– Однак, якщо кінь певного кольору не вважається конем, а з другого боку, у
світі не буває коней без кольору, значить, у світі немає коней?
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– Кінь, справді, має колір від природи, саме тому й бувають білі коні. Якщо
припустити, що є кінь без кольору, тільки кінь і все, чи зможемо тоді говорити
про “білого коня”? Отже, “біле” – не те саме, що й кінь. Коли говоримо “білий
кінь” – уточнюємо форму й колір, тобто обмежуємо [всю сукупність] “коней” до
[множини] “білих коней”. Саме тому й говоримо: “Білий кінь – не те саме, що й
кінь”.
– Коні бувають не тільки білими, і білими бувають не тільки коні. Але ця форма і цей колір можуть поєднуватись в одне ціле, яке ми йменуємо тут “білий
кінь”. І ми не можемо дати за ім’я цій взаємообумовленій цілісності те, що не
може її обумовлювати. Тому не можна сказати, що “білий кінь – це НЕ кінь”.
– Якщо мати білого коня – значить мати коня, то чи можна тоді сказати, що
мати білого коня – значить мати й буланого коня?
– Не можна.
– Якщо “мати коня” значить не те саме, що “мати буланого коня”, значить, ми
розрізняємо “буланого коня” й “коня”. Але, якщо ми розрізняємо “буланого коня”
й “коня”, значить, “буланий кінь” і “кінь” – це не одне й те саме. Якщо “буланий
кінь” – не те саме, що й “кінь”, тоді казати про білого коня, що “маємо коня”, –
це те саме, що казати, ніби птаха літає у воді або труна й саркофаг [одного небіжчика] стоять у різних місцях. Такі висловлювання – незв’язні й непослідовні.
– Однак, якщо маємо білого коня, не можемо сказати, що немає коня. Тоді ми
б абстрагувались від “білизни”. Той, хто не абстрагується, не скаже “мати коня”
у випадку, якщо маємо білого коня. Тому “мати коня” ми скажемо тільки тоді,
коли йдеться про форму коня, але не тоді, коли маємо конкретного білого коня.
Отже, [висловлювання] “мати коня” не можна застосовувати для визначення
окремих коней.
– Одна річ білого кольору не визначає всього [обсягу поняття] “білого”, тож її
можна не брати до уваги. Висловлювання “білий кінь” стосується тільки коней
білого кольору. Білий колір певної речі – не те саме, що [абстрактне поняття]
“біле”. З другого боку, конкретні речі, наприклад коні, не визначаються лише кольором, тому цілком прийнятно говорити і про буланих коней, і про вороних. Однак, коли йдеться про білого коня, відбувається обмеження [множини коней] за
кольором, тому булані й вороні коні відкидаються, а приймаються тільки білі
коні. Очевидно, що множини, на які накладені обмеження й на які не накладені
обмеження, – не одне й те саме. Тому й говориться, що “білий кінь – це не те
саме, що й кінь”.
Книга ІІ
Трактат 3. Про ознаки і речі
Речам властиві ознаки, і ці ознаки відрізняються від самих речей. Якби у світі
речей не було ознак, речі не можна було б визначити. Однак якщо у світі існують
окремі речі, то чи можна речі визначати як ознаки? Ознаки – це те, що у світі не
присутнє. Речі, навпаки, – це те, що у світі присутнє. Не можна приймати те, що
присутнє, за те, що не присутнє.
Отже, оскільки ознаки у світі не присутні, то речі не можна визначити як ознаки. І навпаки – те, що не можна визначити як ознаку, є “не ознакою”. “Не ознаки” – це окремі речі, яким властиві загальні ознаки. Якщо речі не можна
визначити без ознак, хоча ці ознаки й не присутні у світі, значить, існують не
тільки окремі речі. Іншими словами, речам властиві ознаки, і це значить, що
ознаки відрізняються від “не ознак”, тобто від самих речей.
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Світ, у якому немає ознак, зароджується з того, що в кожної речі є своє ім’я,
яке, втім, саме не вважається ознакою. Отже, ім’я – це замісник [сукупності ознак
як результату пізнання речі в нашій голові], що не вважається ознакою, але називає ознаки. Тим, що має ім’я, не можна заміщати те, що не має імені. Таким чином, сукупності ознак існують у світі як замісники, і хоча самі ознаки у світі не
присутні, не можна сказати, що в речей їх немає. А якщо так, значить, існують не
тільки окремі речі і, отже, речам властиві ознаки. Далі, це також значить, що
ознаки відрізняються від “не ознак” і останні є окремими (особливими) виявами
перших у речах.
Припустімо, що у світі речей немає прикмет, хто тоді зможе говорити про “не
ознаки” (окремі речі)?
Далі, припустімо, що у світі немає речей, хто тоді зможе говорити про ознаки?
А якщо у світі є тільки [загальні] ознаки, але немає [особливих] прикмет, хто
тоді зможе говорити про окремі речі?
Хіба загальне було б загальним, якби воно походило з окремого і було
прив’язане до окремих предметів?
Трактат 4. Про осягнення змін
– Чи двійка містить одиницю?
– Ні, не містить.
– Чи двійка містить праве?
– Ні.
– Чи двійка містить ліве?
– Ні.
– Чи праве можна визначити як двійку?
– Не можна.
– Чи ліве можна визначити як двійку?
– Не можна.
– А праве й ліве разом можна визначити як двійку?
– Можна.
– Чи можна казати, що змінене лишається незмінним?
– Можна.
– Коли до правого додається [ліве], можна говорити про зміни?
– Так.
– Яким чином змінились?
– Праве змінилось.
– Але якщо праве змінилося, чи можемо ми вважати його правим? А якщо не
змінилося, то чи можемо ми говорити про зміни?
– Розглянемо, чому можна говорити, що праве й ліве разом складають двійку,
хоча двійка не містить ні правого, ні лівого окремо.
Розглянемо два твердження: “корів слід об’єднувати з козами, але відмежовувати від коней” і “кіз слід об’єднувати з коровами і відмежовувати від курей”.
– І що з ними?
– Хоча між козами й коровами є тільки одна [суттєва] відмінність – у кіз є передні зуби, а в корів немає, – однак однієї цієї відмінності ще не достатньо, щоб
розмежувати “кіз” і “не кіз” або “корів” і “не корів”, тож хоча вони мають відмінності, але належать до спільного роду. З другого боку, хоча і в кіз, і в корів є роги,
не можна говорити на цій підставі, що кози – це корови, а корови – це кози. Хоча
вони й мають спільне, однак належать до різних видів. Далі, кози і корови мають
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роги, а в коня їх немає, проте кінь має хвіст, а коза і корова – ні. Тому й говорять,
що “кіз можна об’єднувати з коровам, але не з кіньми”. Те, що не належить до категорії коней, і не включає в себе коней. Коні тому не належать до цієї останньої
категорії, що вона вичерпується двома окремими видами – коровами й козами.
Отже, правильним буде об’єднати корів і кіз в одну категорію і відділити їх від
коней. Я встановлював сутність у цьому випадку, виходячи з різниці між категоріями. Міркування про праве й ліве, [з якого почався цей діалог], також є способом встановлення сутності (класифікації). Далі, у корів і кіз є вовна, а в курей –
пір’я. Якщо визначити [поняття про] ноги курки як одиницю, а потім порахувати
їхню конкретну кількість як два, то один і два складуть три. Так само якщо прийняти [поняття про] ноги корів і кіз за одиницю, а потім порахувати їхню конкретну кількість – чотири, – то чотири і один буде п’ять. Таким чином, оскільки
ноги кіз-корів і курей дають різу цифру (три і п’ять), говорять: “Корів слід об’єднувати з козами і відмежовувати від курей”. У цьому випадку розмежування було
проведено з курми, але краще навіть узяти замість курей коня, адже тварини, які
приносяться в жертву і які не приносяться в жертву, очевидно, не мають нічого
спільного. Класифікувати таким чином – означає плутати імена, це – безглузда
аргументація.
– Візьмемо інший приклад. Накладемо білий колір на зелений і розрізнимо їх
від жовтого, потім накладемо зелений на білий і розрізнимо їх від смарагдового.
– І що буде?
– Зелений і білий кольори – несумісні, але оскільки їх тепер поєднали, вони
виявили протистояння один одному. Отже, якщо сумістити несумісне, ці речі все
одно не втратять своїх кордонів, а відтак – збережуть свій оригінальний колір,
так само як праве й ліве завжди протистоять у цілому, не змішуючись. У цьому
випадку ні зелений не взяв гору, ні білий не взяв гору, що вже тут говорити про
жовтий колір? Жовтий – це основний колір, і тому правильно його класифікувати
як окремий колір. Те саме можна сказати і про державу – коли там всі на своїх
чітко окреслених місцях, тоді держава на довгий час стає потужною. Тепер навпаки, якщо зелений накладається на білий, він забруднює білий, і якщо білий
піддається йому, хоча й рівноцінний, виходить, що дерево (зелений) змагає метал
(білий) і внаслідок цього утворюється близький до смарагдового колір. Цей колір – похідний, тому його неправильно брати окремо від білого і зеленого. Зелений і білий – несумісні кольори, і якщо їх сумістити, вони не перекриють один
одного, а залишаться чітко кожний у своїх межах. Коли ж один колір спромагається більше виявити себе, тоді утворюється смарагдовий. Тож краще вже здійснювати класифікацію першим способом, тобто через порівняння із жовтим
кольором, ніж із смарагдовим. Перший спосіб класифікації подібний до формули
“кіз слід об’єднувати з коровами, але не з кіньми”, оскільки тут чітко дотримано
розмежування за категоріями. А другий спосіб подібний до формули “корів слід
об’єднувати з козами, але не з курми”, й обидва вони є логічною нісенітницею.
Такою ж нісенітницею є ситуація в державі, коли правитель і чиновники починають змагатися між собою, щоб виділитись на тлі іншого. Однак, коли дві величини однаково яскраві, вони тільки притлумлюють одна одну. У такому разі їх
важко розділити й класифікувати. А якщо так, тоді імена не відповідають сутностям і постають похідні (мішані) кольори, про які говорять, що тут “дві сутності
однаково світяться”. Відтак кожна з них тягне увагу на себе, тому й немає руху
вперед, а це – неправильно.
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Книга ІІІ
Трактат 5. Теза про білизну й твердість
– Чи можна сказати, що у фразі “твердий білий камінь” ідеться про три феномени?
– Ні.
– Тоді про два?
– Так.
– Чому так?
– Тому що очами сприймається тільки “білий камінь”, твердість ми не можемо
побачити, отже, [в цьому модусі сприйняття] маємо лише два феномени; натомість на доторк ми сприймаємо тільки “твердий камінь”, а його білий колір не
сприймаємо, тобто [і в цьому модусі сприйняття] маємо лише два феномени.
– Однак, якщо ми бачимо білий колір, ми не можемо сказати, що його немає, і
так само, якщо відчуваємо твердість, не можемо сказати, що її немає. Відтак маємо “білизну”, маємо “твердість” і маємо “камінь” – три феномени!
– Ні, так неправильно говорити, адже якщо ми бачимо тільки “білий камінь”,
значить, не бачимо його твердості; з другого боку, якщо ми сприймаємо на доторк тільки твердість каменя, то ми не відчуваємо його білизну.
– Однак без білого кольору ми не могли б побачити камінь, а без твердості –
його визначити. Тож, оскільки “твердість”, “білий колір” і “камінь” не існують
поза межами одне одного, чи слід вважати, що вони приховують одне одного?
– Маємо природну прихованість, а не прихованість заради того, щоб сховати.
– Однак побачити білий колір і відчути на дотик твердість можна тільки у
формі каменя, отже, камінь насичений цими характеристиками. Що ж називається “природною прихованістю”?
– Коли ми бачимо білий камінь або відчуваємо на доторк твердий камінь, видиме і невидиме розділяються, але тільки одна з цих характеристик не може виповнити собою камінь. Тому й говорять про “розділення” (або абстракцію). “Розділене” і є “приховане”.
– Білий колір належить каменю, і твердість належить каменю, таким чином,
два видимі феномени й один невидимий разом складають три. Тобто “твердий білий камінь” – це три невіддільні феномени, так само як ширина і довжина того
самого предмета. Що на це можна заперечити?
– Однак білий колір не визначається тільки цим одним предметом, так само і
твердість. А невизначене може сполучатися, причому ж тут камінь?
– Якщо ж все-таки обмацувати камінь, то без твердості ніякого каменя не буде.
А без каменя не буде, очевидно, й ніякого білого каменя. Отже, ніщо тут не розділене, і так завжди було й буде.
– Камінь – один, однак у нього є дві ознаки – твердість і білий колір. Тобто є
ознаки, відчутні на дотик, і є – невідчутні; є ознаки видимі, і є – невидимі. Відтак
невідчутне на дотик розділене з відчутним, а у видимому ховається невидиме.
Якщо ж одне сховане в іншому, то хіба можна сказати, що вони не розділені?
– Якщо очима не можна побачити твердого, а руками – відчути білого, то це
не значить, що твердого і білого не існує. Різні органи чуття призначені для
сприйняття різних явищ і не можуть замінювати один одного. Якщо біле й тверде
містяться в камені, як же можна казати, що вони – розділені?
– Однак твердість властива не тільки каменю, вона залишається твердістю навіть безвідносно до предметів. Тому, навіть якщо не знати про твердість каменя,
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це не означатиме, що твердості не існує взагалі. Однак твердість каменя чи іншої
речі не явлена у світі, а ховається. “Білизна” не існує у світі у вигляді окремого
предмета, інакше як би вона могла зробити білим камінь чи інший предмет? Якби
у світі існував білий колір сам по собі, тоді йому не потрібно було б виявляти
себе через інші предмети. Так само й жовтий чи чорний кольори. Якби не було
каменя самого по собі, то звідки б міг узятися “твердий і білий камінь”? Тому й
кажуть, що вони роздільні. Роздільність є причиною вищесказаного. Чуттєве пізнання наслідків (одиничного) поступається [мисленнєвому] пізнанню причин
(загального). Візьмемо, наприклад, білий колір: щоб очі його побачили, потрібне
світло, однак саме світло при цьому не бачить. Проте мати світло й мати очі –
буде ще не достатньо, щоб бачити, для цього потрібен розум. Він не бачить видиме, а бачить розділене (абстрактне). Твердість відчувається рукою, причому рука
повинна торкнутися предмета, тільки тоді може виникнути відчуття твердості,
самим тільки розумом це відчуття не може бути викликане. О розуме! Саме завдяки тобі можливе розділення (абстрагування) загального від одиничного, а з допомогою нього (розрізнення речей і ознак) – пізнання істини.
Трактат 6. Теза про імена і речі
Речами називаються небо, земля і все, що ними породжене. Суть речі – це межі
самої речі, сутнісні ознаки речі складають поняття про річ. Якщо зміст поняття
недостатній, тоді поняття – хибне, якщо зміст поняття прописаний повністю, тоді
це поняття – істинне. Якщо правильним поняттям виправляти неправильне поняття, то це призведе до розмитості правильного поняття. Для того щоб поняття
було істинним, необхідно правильно відобразити сутнісні ознаки речі, а для того
щоб це зробити, необхідно виправити імена.
Ім’я буде правильним у тому разі, якщо правильно встановлені зв’язки між
“А” і “не А”. Якщо визначити певну річ “А” невідповідно, то таким визначенням
не можна користуватись. І не можна застосовувати назву “не А” не тільки до “не
А”. У такому разі складеться неправильне поняття про предмет і це призведе до
логічної незв’язності. Отже, якщо певне ім’я (“А”) називає певний предмет (“А”)
і йому підходить, тобто з ним співвідноситься, тоді можна говорити про відповідність визначення. І якщо певне ім’я (“не А”) називає певний предмет (“не А”) і
йому підходить, тоді теж можна говорити про відповідність визначення. Таким
чином, оскільки річ називається відповідним ім’ям, можна говорити про істину.
Назву “А” застосовувати тільки до речі “А” – правильно; назву “не А” застосовувати тільки до речі “не-А” – також правильно. Різні об’єкти “А” і “не А”
можна називати тільки кожний своїм іменем, адже не може бути щось одночасно
“А” і “не А”.
Назвою є ім’я суті. Якщо ми дізнаємося, що певна річ (“А”) зазнала перетворень і вже не є по суті “А”, тоді не можна застосовувати до неї стару назву.
Усі славетні імператори давнини турбувалися про те, щоб в управлінні державою назви відповідали речам. Необхідно ретельно досліджувати зв’язки між іменами й речами [чи вони не змінилися] і точно називати речі. Усі славетні
імператори давнини турбувалися про те, щоб в управлінні державою назви відповідали речам!
[
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ПОЛІТИЧНИ ТА СО ІАЛ НО-ЕКОНОМІЧНИ
ОЗВИТОК КИТА

КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНИЙ РОЗВИТОК КИТАЮ В ХХІ СТОЛІТТІ
Б. О. Антонюк

Конкурентоспроможний розвиток держав стає імперативом забезпечення національної економічної безпеки в умовах глобальних ризиків. Як зазначають експерти Всесвітнього економічного форуму, Азійсько-Тихоокеанський регіон розвивається набагато швидшими темпами, ніж решта світу. Саме тут зосереджені три
з десяти лідерів рейтингу конкурентоспроможності – Сінгапур, Японія, Гонконг;
лідери категорії “нові азійські країни, що розвиваються” – Тайвань, Нова Зеландія, Малайзія та Індія, а також Китай.
За результатами щорічного Звіту глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму, Китайська Народна Республіка у 2015 році перебуває на другому етапі економічного розвитку, що базується на ефективності та
продуктивності функціонування економіки, та займає 28-ме місце серед 140 країн
світу. Якщо ще десять років тому Китай займав у рейтингу 46-ту позицію, то у
звіті за 2015–2016 роки Китай займає 28-му позицію. Інноваційний розвиток залишається пріоритетним для уряду Китаю. За останні роки було втілено в життя
багато проектів та реформ для підвищення інноваційності економіки цієї держави. Так, постійно зростають витрати на дослідження та розробки, витрати уряду
на закупівлю новітніх технологій, уряд підтримує кооперацію університетів та
приватного сектору в питаннях проведення досліджень, невпинно зростає обсяг
високотехнологічного експорту та імпорту тощо.
Одним зі шляхів досягнення зростання інноваційного лідерства є введення
урядом Китаю податкових стимулів до 2018 року для компаній, які займаються
наданням високотехнологічних послуг. Ці податкові стимули складаються зі зниженої ставки податку на прибуток корпорацій та в зменшенні бази цього податку
на 8 % суми загальної заробітної плати працівників підприємства, якщо ці гроші
використовуються для підвищення якості освіти персоналу. Надлишок зазначених витрат (тобто які перевищують 8 % загальної заробітної плати працівників
підприємства) можна переносити в податковий кредит на наступні роки [Future
State 2030… 1].
Податкові стимули діють тільки у 21 пілотному місті, та компанії, які хочуть
їх отримати, повинні відповідати списку критеріїв, але наявність подібних стимулів у сукупності з планами підвищення витрат на НДДКР до 2,2 % свідчить про
прагнення КНР стати інноваційною державою у ХХІ столітті.
За середньостроковими прогнозами МВФ та PwC, ВВП Китаю з кожним роком до 2015 р. буде мати нижчі темпи зростання, а після 2015 р., за прогнозами
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МВФ, продовжить зменшення темпів зростання до 6,5 % у 2019 році, а за прогнозами PwC – залишиться на рівні 7 % до 2020 року включно (рис. 1).
% зростання ВВП

Рис. 1. Прогнози щорічного зростання ВВП Китаю у 2013–2020 рр., у %
Джерело: побудовано автором на основі WEO Database 2014 від МВФ,
Economic Projections April 2014 від PwC

Згідно з довгостроковим прогнозом від PwC, Китай стане найбільшою економікою у світі за ПКС вже у 2017 році, а у 2027 році – за ринковим обмінним курсом. Старіюче населення та зростаючі витрати на оплату праці сприятимуть
трансформації Китаю в економіку, яка орієнтується на споживання, а не на експорт [Future State 2030… 8]. У 2050 році п’ятьма найбільшими економіками світу будуть Китай, США, Індія, Бразилія та Японія (рис. 2).

Рис. 2. Відношення ВВП країн до ВВП США за різними курсами у 2050 році
Джерело: побудовано автором на основі “World in 2050 BRICs and beyond:
prospects, challenges and opportunities” від PwC

За довгостроковим прогнозом ОЕСР, до 2020 року Китай буде мати найвищі
темпи зростання ВВП, але потім його обженуть Індія та Індонезія, що частково
пов’язано із старіючим населенням КНР та майбутніми нижчими рівнями економічно активного населення. Проте результатом швидкого економічного зростання
Китаю та Індії буде перевищення сукупного ВВП (виміряного за ПКС 2005 року)
країн-учасниць ОЕСР сукупним ВВП Китаю та Індії у 2060 році. Щодо експорту
Китаю, то сектор інформаційно-комунікаційних технологій, товари машинобудівної промисловості залишаться найбільшими статтями експорту у 2030 році, а високотехнологічним товарам належатиме 40 % у структурі експорту КНР. Третьою за
обсягами статтею експорту стануть транспортні засоби [China Outlook… 4, 8, 21].
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На сьогодні Китай має одну з найконкурентніших економік світу, національна
модель розвитку КНР на період до 2020 року викладена в довгострокових стратегічних планах розвитку, а також у звіті “Китай 2030 – будуючи сучасне, гармонійне та креативне суспільство”, що був розроблений за сприяння Міністерства фінансів КНР, Науково-дослідного центру розвитку КНР та Світового банку.
Аналізуючи показники розвитку Китаю за останні десятиліття та ситуацію у світі, дослідники розробили нову довгострокову національну стратегію, виокремивши шість основних напрямків розвитку, що дозволять використати потенціал китайської економіки та подолати ті виклики, що постали на шляху її розвитку
[China 2030…]:
• реалізацію структурних реформ для зміцнення основ ринкової економіки через переосмислення ролі уряду; реформування та реструктуризація підприємств і
банків; розвиток приватного сектору; заохочення конкуренції; запровадження земельних, фінансових та трудових реформ;
• розвиток інноваційної сфери та створення відкритої інноваційної системи,
що спонукатиме китайські підприємства не лише проводити та використовувати
власні дослідження, а й брати участь у глобальних загальносвітових інноваційних та дослідницьких проектах;
• розвиток зелених технологій через використання ринкових стимулів, правил,
державних інвестицій, промислової політики тощо, адже, підвищуючи ефективність використання енергії, Китай не лише поліпшить рівень добробуту населення, а й зможе вирішити дедалі більші екологічні проблеми;
• сприяння розширенню можливостей та соціального захисту для всіх людей
шляхом сприяння наданню однакового доступу до робочих місць, фінансів, якісних соціальних послуг і соціального страхування;
• створення стійкої фіскальної системи шляхом мобілізації додаткових коштів
і забезпечення місцевого уряду достатнім фінансуванням для виконання їхніх
обов’язків.
Китайська економіка займає провідні позиції за обсягом ринку та показниками
макроекономічного середовища. Разом з тим існує дисбаланс у розвитку багатьох
сфер діяльності, що негативно впливає на загальну ситуацію. Досить низькими
залишаються ефективність функціонування інституцій, технологічна готовність
та інноваційність економіки. Незважаючи на поступове вповільнення розвитку
економіки Китаю, показники темпів приросту ВВП є одними з найвищих у світі.
Подальші реформи в Китаї були затверджені на Третій пленарній сесії 18-го з’їзду Комуністичної партії, а саме:
– зниження ринкових бар’єрів, що передбачає однакове ставлення як до китайських, так і до іноземних підприємств, зниження взагалі бар’єрів для входу в різні сектори економіки та спрощення процесів реєстрування бізнесу; зміна процесів
ціноутворення на всі товари, ціна буде визначатись на основі ринкового механізму без державних інтервенцій;
– реформування урядових функцій, що включає більш суворий контроль за
видатками на утримання держапарату (особливо це стосується купівлі дорогих
авто, закордонних поїздок); зменшення розмірів урядових департаментів; зобов’язання урядових структур залучати послуги приватного сектору через проведення
тендерів; зміна системи оцінки зростання ВВП з метою надання вищої оцінки
роботам, які пов’язані із захистом довкілля, зниженням витрат енергії;
– сприяння реформуванню державних підприємств із подальшим створенням
спільних підприємств, тобто таких, у яких приватні інвестори будуть мати частку;
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– фінансові реформи, що складаються зі сприяння утворенню нових і розвитку вже існуючих ринків капіталу (ринків облігацій, акцій); створення системи
страхування банківських депозитів; лібералізація відсоткових ставок;
– фіскальні реформи включають перерозподіл повноважень щодо оподаткування між центральним та місцевими органами влади; підвищення прозорості та
ефективності наповнення та використання бюджету; зміну деяких податків та
введення нових;
– реформи, пов’язані із захистом довкілля. Цікавим напрямком цих реформ є
сприяння розвитку ринків торгівлі дозволами на викиди шкідливих речовин;
– реформи, пов’язані з вільною міграцією населення, розвитком сільських регіонів. Однією з них є скасування дії так званої “системи хукоу”, яка обмежує свободу сільських жителів у переселенні до міст і запобігає доступу сільських мігрантів до соціальних програм у міських районах. Ця реформа повинна стимулювати
подальшу урбанізацію. Збільшення міського населення в загальній чисельності
населення з 53 % у 2012 році до 70 % до 2030 року, в кінцевому підсумку зможе
розширити можливості внутрішнього споживання [China Outlook 2015… 1–4].
Вирішити усі важливі проблеми соціально-економічного розвитку країни на
період до 2020 року покликаний 13-й п’ятирічний план. Як результат його реалізації передбачаються побудова середньозаможного суспільства та національне
відродження Китаю на основі таких принципів:
– інноваційність (для підвищення якості виробництва);
– координація (управління та контроль внутрішніми та зовнішніми ринками);
– “зелене” зростання (боротьба з екологічними проблемами, захист навколишнього середовища);
– фокусування (забезпечення збалансованого розвитку як у міських, так і сільських районах, а також у різних галузях промисловості);
– доступність (забезпечення доступності соціальних послуг широкому населенню) [Emerging Best…].
До основних завдань тринадцятої п’ятирічки входять:
– стійке економічне зростання;
– зменшення рівня бідності та зупинення старіння нації;
– покращення екологічної ситуації в країні;
– розвиток освіти та науки;
– підвищення якості медичного обслуговування;
– модернізація агросектору;
– сприяння інноваційному розвитку КНР;
– налагодження та оптимізація структури промисловості;
– посилення ролі КНР на міжнародній арені.
Найважливіше завдання плану – це підтримка середньо-високих темпів зростання і вихід на більш високий рівень розвитку. Згідно з цим планом очікується
зростання ВВП КНР на рівні щонайменше 6,5 % на рік. Уряд КНР вважає, що такі
темпи приросту ВВП дозволять до 2020 року побудувати процвітаюче суспільство
із середнім рівнем достатку. Бідність – це одна з нагальних проблем КНР, так-от у
сільських районах 70,2 млн. людей перебувають за межею бідності, їхній річний
дохід становить менше 2300 юанів. Для подолання цієї проблеми влада Китаю
планує розбудовувати інфраструктуру в сільській місцевості, що включає в себе
модернізацію доріг, доступ до води, Інтернету тощо. Крім того, уряд планує підвищити рівень освіти, охорони здоров’я та покращити систему соціальних послуг.
За допомогою таких дій уряд планує скорочувати число людей, які перебувають за
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межею бідності, на 10 млн. чоловік на рік, що дозволить до 2020 року суттєво скоротити рівень зубожіння населення.
Китайський уряд також планує знизити викиди СО2 в атмосферу на своїх підприємствах та просувати “чисті продукти”, електромобілі. Крім цього, згідно з
13-м п’ятирічним планом, посилиться контроль за використанням водних ресурсів. Задля захисту лісових ресурсів влада КНР заборонить їхню комерційну вирубку та збільшить площу лісових угідь. У цілому щорічний приріст інвестицій у
галузі охорони довкілля очікується на рівні 20 %, а їхня сумарна кількість за 5 років сягне 17 трильйонів юанів.
У тринадцятій п’ятирічці набуде чинності концепція під назвою “Розумна охорона здоров’я” (Smart healthcare). За допомогою цієї концепції уряд планує вирішити питання високої вартості та недостатньої зручності надання медичних
послуг. Так, у період із 2016-го до 2020 року медичні послуги будуть надаватися
не тільки в кабінеті лікаря, а й через Інтернет, що суттєво знизить вартість та підвищить оперативність надання медичних послуг.
Аналізуючи агросектор, можна зазначити, що сільськогосподарська електронна
комерція швидко розвивається за допомогою стратегії “Інтернет Плюс” і у тринадцятій п’ятирічці дістане більше політичної підтримки як важлива складова сучасного сільського господарства. У період із 2016-го до 2020 року уряд КНР буде
підтримувати розвиток інформаційної інфраструктури та “розумного” виробництва. Так, очікується, що до 2020 р. Китай підвищить рівень інформатизації у виробничій промисловості, покращить рівень своїх підприємств до світових стандартів
та зміцнить свої позиції як держави – виробника товарів на світовому ринку.
Вже сьогодні спостерігається зміна в структурі експорту Китаю. Збільшення витрат на розвиток інноваційної сфери принесло свої результати. Варто лише поглянути на динаміку частки високотехнологічного експорту Китаю: якщо у 2005 році
високотехнологічний експорт складав 19 % від загального обсягу експорту, то у
2013 році цей показник зріс до 27 %. Для порівняння: частка високотехнологічного
експорту США у 2013 році складала 17,3 %, Японії – 16,8 %, Німеччини – 16,2 %.
Ще одним важливим показником, що свідчить про зростання міжнародної кооперації, є прямі іноземні інвестиції з-за кордону. За даними звіту “World Investment Report 2014”, який щорічно розробляється експертами ЮНКТАД, Китай
вже котрий рік поспіль стає другим найбільшим реципієнтом прямих іноземних
інвестицій після Сполучених Штатів Америки. У 2014 році обсяг прямих іноземних інвестицій у китайську економіку склав 124 млрд. дол. США, що в порівнянні з 2013 роком на 3 млрд. дол. США більше [World Investment…].
На думку експертів KPMG, держаний борг буде суттєвим обмеженням для
фіскальних та політичних можливостей до 2030 року та в майбутньому. Уряди
країн повинні навчитися контролювати державний борг і знаходити нові шляхи
надання державних послуг, адже це впливатиме на їхню здатність реагувати на
основні соціальні, економічні та екологічні виклики [Future State 2030…]. Так,
валовий державний борг КНР у 2014 році склав 41,06 % від ВВП, що є досить
низьким показником у порівнянні з іншими країнами. Зокрема, у 2014 році державний борг Японії склав 246,14 % від ВВП, Бельгії – 106,57 %, США – 105,06 %,
Сінгапуру – 97,77 %, Франції – 97,01 %. Та, незважаючи на те що державний
борг Китаю за міжнародними стандартами залишається досить низьким, можна
виділити певні тривожні моменти: так, 55 % державного боргу КНР припадає на
органи місцевого самоврядування. Запозичення місцевих органів влади зростали
в середньому на 27 % на рік із 2007 року, що у 2,5 разу перевищує темпи запозичень центрального уряду [Future State 2030…].
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Виважена політика уряду дозволила Китаю перейти до політики відкритої
економіки, заснованої на експортоорієнтованій моделі розвитку таким чином, що
зростання валютної виручки від продажів направляється на інвестування техно- i
наукоємності економіки, освоєння новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, впровадження сучасних схем промислової логістики тощо. Саме стимулювання інноваційного шляху розвитку Китаю, нарощення темпів витрат на НДДКР,
збільшення кількості дослідників можуть забезпечити подальший стрімкий розвиток Китаю та досягнення глобального економічного лідерства в майбутньому.
Cередньострокові пріоритети розвитку КНР розроблені урядом до 2020 року.
“Середньо- та довгостроковий план наукового й технологічного розвитку на
2006–2020 рр.” почав готуватися ще у 2003 році. Більш ніж 2000 вчених, інженерів та керівників компаній були об’єднані в групу стратегічних досліджень для
визначення критичних проблем та пошуку можливостей розвитку у 20 основних
сферах, що мають найбільше значення для Китаю.
Таким чином, головною стратегічною метою КНР є здобуття позиції світового
інноваційного лідера в науково-технологічній сфері. За планом, економіка Китаю
має стати “інноваційно орієнтованою” до 2020 року, а до 2050 року Китай має стати
одним зі світових лідерів у науково-технологічній сфері. Згідно з планом, Китай
збільшить витрати на НДДКР до 2,5 % від ВВП, що постійно зростає, до 2020 року.
Для порівняння: витрати на НДДКР у 2005 році складали 1,34 %, а у 2014 році вже
сягають 2 %. Планується підвищити вплив технологічної сфери на економічне
зростання на більш ніж 60 % та зменшити залежність від технологічного імпорту до
30 %. Окрім вищезазначеного, Китай має ввійти в п’ятірку лідерів світу за кількістю
патентів на винаходи та збільшити цитованість китайських вчених і дослідників.
Довгострокові стратегічні плани розвитку КНР також викладені у звіті “Китай
2030 – будуючи сучасне, гармонійне та креативне суспільство”, що був розроблений за сприяння Міністерства фінансів КНР, Науково-дослідного центру розвитку
КНР та Світового банку. Аналізуючи показники розвитку Китаю за останні десятиліття та ситуацію у світі, дослідники розробили нову довгострокову національну стратегію, виокремивши шість основних напрямків розвитку, що дозволять
використати потенціал китайської економіки та подолати ті виклики, що постали
на шляху її розвитку. До шести напрямків розвитку відносять [China 2030…]:
• реалізацію структурних реформ для зміцнення основ ринкової економіки через переосмислення ролі уряду; реформування та реструктуризацію підприємств
і банків; розвиток приватного сектору; заохочення конкуренції; запровадження
земельних, фінансових та трудових реформ;
• розвиток інноваційної сфери та створення відкритої інноваційної системи,
що спонукатиме китайські підприємства не лише проводити та використовувати
власні дослідження, а й брати участь у глобальних загальносвітових інноваційних та дослідницьких проектах;
• розвиток зелених технологій через використання ринкових стимулів, правил,
державних інвестиції, промислової політики тощо, адже, підвищуючи ефективність використання енергії, Китай не лише поліпшить рівень добробуту населення, а й зможе вирішити дедалі більші екологічні проблеми;
• сприяння розширенню можливостей та соціального захисту для всіх людей
шляхом сприяння наданню однакового доступу до робочих місць, фінансів, якісних соціальних послуг і соціального страхування;
• створення стійкої фіскальної системи шляхом мобілізації додаткових коштів
і забезпечення місцевого уряду достатнім фінансуванням для виконання їхніх
обов’язків;
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• розвиток взаємовигідних відносин з рештою світу. Китай має стати активним гравцем світової економіки, членом різних міжнародних організацій та використовувати переваги членства в національних інтересах.
В основу нової стратегії Китаю покладено декілька характеристик, таких як,
по-перше, нарощення якості економічного зростання. Зрушення, досягнуті Китаєм,
мають відображатися не лише в кількісному вираженні, а й у якісному. Зростання
доходів повинно супроводжуватися збільшенням можливостей для дозвілля, покращенням стану довкілля, розвитком мистецтва, культурних заходів, почуттям
економічної та соціальної безпеки.
По-друге, зростання має бути збалансованим. Вражаючий розвиток Китаю в
останні десятиріччя був капіталозатратним, орієнтованим лише на промисловість
та залежав від експорту. Починаючи з 90-х років, постійно зростають нерівність
та розшарування населення. На сьогодні в Китаї проживає більше 1 млн. мільйонерів, у той час як 170 млн. людей живуть на менше ніж 2 долари США на день.
Необхідно збільшити частку витрат населення на послуги і споживання, адже й
дохід на душу населення збільшується. Потрібно досягти більшого балансу у виробництві і наданні послуг, у розподілі доходів між капіталом і працею, а також
між сільськими і міськими домогосподарствами.
Третьою характеристикою нової стратегії є нарощення інноваційної складової
та креативності. Зростання промислового виробництва, як і раніше, буде важливим фактором зростання економіки, але розвиток ринку послуг повинен стати
пріоритетним завданням на найближчі десятиліття. Такі послуги, як наукові дослідження і розробки, фінанси, логістика, навчання, інформаційні послуги та
післяпродажне обслуговування, мають стати пріоритетними. Необхідними є подальша інтеграція у світову економіку і поглиблення спеціалізації, а також участь
у глобальних дослідницьких проектах і маркетингових заходах. Якщо Китай
успішно сформує культуру відкритих інновацій, то сектор послуг також може
бути важливим бенефіціаром, що допоможе Китаю на шляху до здобуття статусу
світового експортера високоякісних послуг.
Четвертою характеристикою є повне використання людського потенціалу. У
планах зазначено максимальне забезпечення рівності усіх громадян суспільства, i
рівність стосується не лише державних послуг з охорони здоров’я чи освіти, а й
економічних можливостей, таких як доступ до роботи, фінансування, отримання
можливостей для започаткування власного бізнесу тощо. Одним зі способів досягнення рівності на підприємствах та у фінансовому секторі буде заохочення
конкуренції на ринках факторів виробництва (праці, землі та капіталу), а також
товарних ринках. Підвищити рівень конкуренції можна шляхом збільшення експорту з-за кордону і зниження імпортних бар’єрів. Крім того, потрібно стимулювати малий та середній бізнес, спрощуючи вхід та вихід фірм на внутрішній
ринок та забезпечуючи ширший доступ до фінансування.
До 2050 року Китай, США та Індія можуть зайняти позиції найбільших економік світу (саме в такому порядку) з великим відривом від Бразилії, яка вийде на
четверте місце, випередивши Японію. Очікується, що обсяг ВВП Китаю до
2050 року досягне 53,9 трлн. дол. США, тоді як обсяг економіки США складе
38 трлн. дол. США. В Індії показник складе 34,7 трлн. дол. США, а ВВП Бразилії
та Японії досягне 8,82 і 8,06 трлн. дол. США відповідно.
Китай та Індія будуть розвиватися набагато швидшими темпами, ніж сьогоднішні розвинені країни. Середній приріст ВВП Китаю протягом 2012–2030 років
складе 6,6 %, Індії – 6,7 %. Отже, світові економічні перспективи значною мірою
залежать від Сходу і Півдня планети. Держави, що розвиваються, дають більше
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50 відсотків світового економічного зростання і 40 відсотків інвестицій. Їхній
внесок у зростання глобальних інвестицій становить понад 70 відсотків. Зараз
внесок Китаю в півтора разу більший від обсягу внеску США. Як показує модель
Світового банку, що враховує майбутню економічну багатополярність, Китай, незважаючи на невелике уповільнення економічного розвитку, забезпечуватиме понад третину світового зростання вже до 2025 року. Це набагато більше від рівня
будь-якої іншої економіки.
Враховуючи досвід ефективної урядової політики Китаю, можна виокремити
основні засади для подальшого конкурентного розвитку України:
– сприяти зміцненню співробітництва влади, бізнесу, науки, освіти та громадських організацій в інноваційних мережевих структурах на засадах державноприватного партнерства та відкритих інновацій;
– розробити ефективну інноваційну політику при формуванні та реалізації
державних науково-технічних програм (довгострокових та короткострокових) у
сфері нанотехнологій, альтернативних джерел енергетики та екологічно чистої
продукції, адитивного виробництва та інформаційно-комунікаційних технологій,
а особливо у сфері робототехніки; створити та розвивати зони технологічного
розвитку, індустріальні парки, які забезпечують оперативну комерціалізацію нових знань та технологій у промисловості;
– необхідна державна підтримка вчених і винахідників, які володіють нетрадиційним мисленням, мають оригінальні ідеї та конкретні винаходи, а результати
їхніх досліджень – велику наукову цінність для держави. Фінансування академічного та університетського секторів науки має стати здебільшого грантовим,
що може здійснюватися через створений Науковий фонд, фонди цільового спрямування, в тому числі приватні благодійні та особливо венчурні.
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО
ЛІДЕРСТВА КИТАЮ
Л. Л. Антонюк, Б. О. Антонюк, О. С. Хлистова
В умовах розвитку науково-технічного прогресу перед кожною країною постає
завдання щодо ефективного використання та нарощення свого інноваційного потенціалу шляхом швидкого пристосування до змін у міжнародній економічній
системі. Та країна, яка зможе обрати ефективну конкурентну стратегію та реалізувати свій економічний, науково-технічний, інноваційний потенціал, буде вважатися конкурентним лідером на міжнародній арені. За останні десятиліття простежується значна залежність між розвитком високотехнологічних секторів економіки держави та нарощенням її глобальної конкурентоспроможності.
Серед наукових праць, у яких досліджено теоретичні засади впливу високих
технологій на конкурентний розвиток країн, слід виокремити роботи таких зарубіжних вчених, як А. Баркер, Дж. Бернал, Е. Брінолфссон, К. Кристенсен, П. Крукер, Ц. Лі, Е. Макфі, Р. Пен, М. Портер, С. Рамеш, Дж. Ріфкін, Ю. Су, Дж. Хау,
Г. Чесброу, Ц. Чжон, К. Шваб, Й. Шумпетер та багато інших.
Динамічний розвиток держав та суб’єктів міжнародних економічних відносин
в усі історичні періоди був зумовлений розвитком високих технологій та їхнього
ефективною комерціалізацією в усі сфери виробництва. Як відомо, саме науковотехнічний прогрес завжди виступав рушійною силою змін в економічних моделях
і стратегіях розвитку країн та компаній задля забезпечення висококонкурентного
статусу кожному суб’єкту господарських відносин. Взаємозв’язок й вплив високих технологій на суспільство та світові економічні процеси формують глобальне
конкурентне лідерство, яке залежить від здатності суб’єктів міжнародних економічних відносин модернізувати промисловість та впроваджувати у процеси виробництва інновації, ефективно нарощувати та реалізовувати свої пріоритети та
національні економічні інтереси за допомогою сучасних механізмів та інструментів, брати активну участь у процесі глобалізації та інтеграції суспільства, мати
вплив на глобальні економічні, соціальні, науково-технічні, політичні, демографічні процеси через використання новітніх технологій (табл. 1.1).
Таблиця 1.1
Теорії конкурентного лідерства
Автор, праця
М. Трейсі, Ф. Вірсем
“Принцип ціннісних
дисциплін”
М. Портер
“Конкурента перевага
фірм на ринку”
Г. Хамел, К. Прахалад
“Конкуруючи за майбутнє. Створення ринків
завтрашнього дня”

Трактування
Конкурентне лідерство – швидка реакція на зміни, своєчасна розробка відповідної глобальної стратегії, випередження
конкурентів на всіх етапах виробничої, комерційної, наукової
діяльності, освоєння нових технологій і каналів збуту
Конкурентне лідерство – це продуктивність використання
ресурсів
Конкурентне лідерство – уміле використання “базових
функціональностей продукту” і “ключових компетенцій”, під
якими розуміються потенційні можливості розвитку і нового
використання продукту, а також знання, навички, кваліфікація
персоналу, які допоможуть у разі втрати попиту на продукцію
вийти на ринок з іншими нововведеннями

Джерело: складено авторами
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Таким чином, ефективне використання конкурентних переваг фірмами та державами, зокрема, знань і навичок населення, а також підвищення рівня життя нації шляхом постійного реформування сфери науки, освіти та співробітництва з
приватним сектором економіки в науково-технічній сфері можуть забезпечити
суб’єктам глобальне лідерство у ХХІ столітті.
Яскравим прикладом є Китайська Народна Республіка, яка активно нарощує
свій інноваційний та економічний потенціал протягом останніх 50 років. Це підтверджується збільшенням обсягів ВВП, ВВП на душу населення, витрат на
фундаментальні дослідження, патентної активності, високотехнологічного експорту, зростанням кількості дослідників на 1 млн. населення, а також випускників університетів за інженерними спеціальностями та технічних співробітників,
які стимулюють розвиток інновацій, позиціями у світових рейтингах, нарощенням та ефективним використанням інноваційного, науково-технічного та науково-виробничого потенціалу. Так, за Глобальним інноваційним індексом країна
посіла 22-ге місце, за індексом конкурентоспроможності ІТ – 59-те, за Глобальним
інноваційним барометром – 4-те місце, а за період 2016–2017 років – 28-ме місце
за Глобальним індексом конкурентоспроможності. За оцінкою вхідних та вихідних факторів Глобального інноваційного індексу, найбільш ефективними факторами реалізації інноваційної політики КНР є розвиток інституцій, знань та технологій, ринків і бізнесу (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Багатокутники інноваційної конкурентоспроможності
Китаю, США, Японії за методикою INSЕАD

Джерело: складено авторами на основі даних: [The 13th Five-Year Plan… 2016]
Дедалі очевиднішим стає те, що Китай входить до пулу найінноваційніших
держав світу завдяки ефективному стимулюванню інноваційної активності малих
та середніх підприємств, ТНК, університетів, обміну знаннями, технологіями,
досвідом, співробітництву як з високорозвиненими державами – ключовими інноваторами, так і з країнами, що розвиваються і мають інноваційний, виробничий та науково-технічний потенціал.
Щодо індексу інновацій Bloomberg, який розробляється експертами американської аналітичної компанії та визначає топ-50 інноваційних держав, вхідними та
вихідними факторами виступають частка дипломованих спеціалістів, концентрація
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дослідників у високотехнологічних секторах, продуктивність праці, інтенсивність витрат на НДДКР, патентна активність, виробництво доданої вартості.
Також про пріоритетність розвитку високотехнологічних секторів КНР та розбудову національної інноваційної системи держави свідчить щорічне збільшення
витрат на дослідження і розвиток, які у 2016 році становили майже 2,5 % від
ВВП, або 300 млрд. дол. США (при мінімальному співвідношенні 3 % від ВВП),
поступаючись лише США, витрати яких становлять 2,8 % від ВВП у 2016 році.
Крім того, країна вже є лідером за обсягами ВВП (за ПКС) у світі з 20,2 млрд.
дол. США на 2016 рік порівняно зі США – 18,6 млрд. дол. США. Як відомо, Китай нарощує політику захисту інтелектуальної власності, і, як наслідок, кількість
патентів країни з кожним роком зростає в порівнянні зі США та іншими країнами – ключовими інноваторами. Водночас китайські науковці займають провідні
позиції в розвитку таких наук, як інформатика, математика, інженерія, комп’ютерні технології, штучний інтелект, інтернет речей тощо. З огляду на нові пріоритети США та зміну політики у сфері науки та техніки, а саме прийняття рішення
про зменшення державних витрат на дослідження і розвиток, можна констатувати, що завдяки орієнтації уряду на перехід до держави інноваційного типу в умовах динамічного розвитку техноглобалізму КНР у короткостроковій перспективі
буде займати провідні позиції як в авторитетних міжнародних рейтингових оцінках, так і на світових ринках.
Задля досягнення інноваційного та економічного лідерства у XXI столітті
уряд держави з 2008 року спрямовує свою політику на реформування сфери
освіти, науки та техніки. На сьогоднішній день підвищення рівня освіченості населення є одним із ключових завдань для уряду КНР. Так, за індексом людського
розвитку Китай належить до країн з високим ІЛР, посідаючи 90-те місце в рейтингу 2016 року. Слід зазначити, що КНР перебуває на третьому етапі людського
розвитку, який характеризується всеосяжним розвитком нації задля її подальшого процвітання, ефективності та справедливості в суспільстві шляхом застосування соціальних інновацій. Про це свідчить проведення ефективних реформ у
сфері освіти, зокрема прийняття середньо- та довгострокового національного
плану КНР щодо реформування та розвитку освіти до 2020 року, ключовими завданнями якого є:
• забезпечення однакового рівня освіти для всіх. Освіта повинна залишатися соціально орієнтованою і доступною для дітей всіх верств населення. Мережа
державної освіти має бути забезпечена в кожному регіоні, місті та сільській місцевості з однаковим рівнем надання послуг та забезпеченням однаковими умовами навчання. Право на здобуття освіти людьми з обмеженими можливостями, а
також дітьми мігрантів має бути гарантоване державою. До 2020 року дошкільну
та середню освіту (9 класів) має здобути кожна дитина, незважаючи на фінансовий стан родини. У той же час старша середня школа та вища освіта мають стати
пріоритетними для молоді, внаслідок чого асиметрія в рівні неграмотності серед
молоді та людей середнього віку має зменшитися;
• надання якісної освіти за різними напрямками. Якість освіти має бути покращена, в той час як рівень її модернізації буде зростати зі значним проривом;
• розбудова концепції безперервного навчання. Професійна освіта має бути
пов’язана з безперервною освітою, таким чином формуючи формальну та неформальну освіту, забезпечуючи стрімке економічне зростання, науково-технічний
прогрес та підвищення конкурентоспроможності економіки держави;
• створення повноцінної та динамічної системи освіти. Сфера освіти має
функціонувати відповідно до соціалістичної ринкової економіки держави задля
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побудови процвітаючого та справедливого суспільства. Така система має бути
ефективною, відкритою, гнучкою і добре пристосованою до інтеграції в науковоосвітній простір [China’s National Plan... 2010–2020, 9–11].
Таким чином, уряд КНР передбачає свій подальший інноваційний та економічний розвиток держави саме за рахунок розвитку інтелектуального ресурсу
всередині країни, створюючи належні умови для модернізації сфери освіти в
умовах техноглобалізму. Однак загальнодержавні плани розвитку також спрямовані на підвищення конкурентоспроможності високотехнологічних секторів на
міжнародній арені. Так, у тринадцятому п’ятирічному плані КНР основною метою є саме інновації та зростання частки держави на ринку високих технологій.
Політика китайського уряду реалізується за допомогою системних та виважених
заходів, планів, механізмів в інноваційній політиці у всіх секторах економіки.
Проте найбільша увага приділяється щорічному збільшенню витрат на фундаментальні дослідження і розвиток (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Динаміка обсягів зростання ВВП та витрат на наукові дослідження
і розвиток, трлн. дол. США, % від ВВП

Джерело: складено авторами на основі даних: [Research and development…]
Не випадково Китай – єдина країна у світі, яка в умовах глобальної фінансової
кризи 2008 року не лише не скоротила витрат на дослідження та розвиток, й
збільшила їхні обсяги. На наш погляд, саме такі урядові рішення дозволили цій
країні забезпечити конкурентне лідерство у високотехнологічних секторах економіки та створити надійний фундамент її стрімкого розвитку.
Проаналізувавши експорт високотехнологічної складової КНР, можна сказати,
що у 2008 році цей показник становив 25,5 % від всього експорту держави, але у
2013 році почав зменшуватися, що було спричинено реалізацією цілей 12-го п’ятирічного плану, а саме: переорієнтація на внутрішні ринки та задоволення передусім внутрішнього попиту, а не експорт та іноземні інвестиції з метою збалансованого економічного зростання (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Динаміка частки високотехнологічного експорту КНР, % до загального експорту

Джерело: складено авторами на основі даних [High-technology exports…]
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Імпорт високотехнологічної складової щорічно зменшується, що обумовлено
стратегічними цілями уряду ще з 80-х років, які спрямовані на захист національних
виробників високих технологій, а також сприяння розвитку старт-апів у високотехнологічних секторах економіки і зменшення технологічної залежності від основних країн-інноваторів, таких як США, Японія, Південна Корея тощо (рис. 1.4).

Рис.1.4. Динаміка частки високотехнологічного імпорту щодо
загального імпорту, млрд. дол. США

Джерело: складено авторами на основі даних: [KPMG Report…]
В умовах розвитку Четвертої промислової революції Китай стрімко виробляє
та реалізує інновації, які є ключовими в цій концепції, а саме: штучний інтелект,
робототехніка, розумні заводи, інтернет речей. За останні роки Китай почав показувати стрімке зростання в галузі робототехніки. У 2012 році кількість роботів,
яка була виготовлена в Китаї, сягала 97 тис. одиниць (7,8 % світового виробництва). Цей відсоток значно зріс у 2016 році і склав 16,9 % від світового виробництва, ставши найбільшим ринком робототехніки у світі, і надалі політика уряду
КНР у цій сфері спрямована на збільшення частки вітчизняних товарів на світовому ринку. За даними Міжнародної федерації робототехніки, у 2015 році було
реалізовано 56 тис. роботів, що складає 25 % від світового обсягу. На сучасному
етапі Китай вже позиціонує себе як лідер у цій індустрії, конкуруючи зі США,
Японією та Німеччиною. Експерти Міжнародної федерації роботів вважають, що
у 2019 році Китай буде основним драйвером зростання ринку робототехніки і
майже 40 % світових поставок роботів вироблятимуться в Китаї, а до 2026 року
китайська індустрія роботів досягне беззаперечного світового лідерства.
Наразі в КНР відбувається революція в робототехніці, хоча зараз тільки 36 роботів припадає на 10000 виробничих робітників у Китаї, в той час як у Японії –
315 роботів на 10000 працівників. Уряд спрямовує свої зусилля на те, щоб вже у
2020 році країна мала сотню роботів на десять тисяч робітників. Крім того, китайський уряд впроваджує інновації в усі сектори економіки, зокрема у сферу
охорони здоров’я. Так, робототехніка почала активно застосовуватися в хірургії,
догляді, реабілітації, транспортуванні пацієнтів. Зокрема, виробництво таких роботів є пріоритетним для виділення коштів на фундаментальні дослідження для
Китаю. Станом на 2015 рік понад 40 китайських лікарень були забезпечені більш
ніж 50 медичними роботами. Наразі університети Сучжоу, Тянцзиня, Пекіна розробляють низку нових хірургічних роботів з різноманітною спеціалізацією і вже
до 2018 року планують ефективно комерціалізувати їх у робочий процес лікарень.
Окрім того, значно поширюється по всьому світу, зокрема в КНР, концепція
“інтернет речей”. Так, ринкова вартість індустрії інтернету речей цієї держави
оцінюється в 500 млрд. юанів у 2015 році порівняно з 200 млрд. юанів у 2012-му.
Інтернет речей (або IoT) може стати ефективним фактором стрімкого зростання
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продуктивності Китаю і вступити в нову еру глобальної конкурентоспроможності секторів цієї держави. Але ця можливість може бути втрачена без надання відповідних сприятливих умов з боку держави. Для того щоб досягти прогресу,
Китаю необхідно ліквідувати розрив у критичних навичках та інфраструктурі,
сприяти міжгалузевій співпраці і прискоренню інвестицій в IoT. Задля ефективнішого функціонування “інтернету речей” уряд Китаю розробив відповідну програму “Інтернет Плюс”, метою якої є сприяння уберізації економіки Китаю через
використання комп’ютерних платформ та цифровізації, створення реформ для галузей, які монополізовані державними підприємствами, обмежити втручання
держави в економіку, стимулювання розвитку нових технологій та конкуренції
всередині держави.
Значні досягнення в розробці штучного інтелекту також належать китайським
вченим. Глава міністерства науки і технологій відзначив, що створення і розвиток
штучного інтелекту є тією сферою, якій уряд буде приділяти найбільше уваги і
стимулюватиме активне залучення інвестицій і державних витрат в цю сферу.
Взагалі, найбільшими розробниками такої технології вважаються компанії Huawei, Alibaba і Biadu.
Однією з проривних технологій Індустрії 4.0. є розвиток смарт-міст, ключове
завдання яких – функціонувати як єдина система, покращуючи якість життя населення, діяльність інститутів та, як наслідок, економічний добробут громадян.
Уряд Китаю розробив низку мегапроектів зі створення міст-трансформерів (або
смарт-міст), які поглиблять процес глобалізації в державі і докорінно змінять життя людей. Багато міських центрів, як-от Шанхай та Шеньчшень, пройшли шлях
від маленьких провінцій до статусу мегаполіса, тому одним із пріоритетних завдань уряду є розбудова нових інвестиційно-привабливих міст. Так, до 2020 року
уряд планує побудувати місто Наньху, яке буде “містом-супутником” на кшталт
урбанізованого передмістя в районі Пудонг Шанхая. Проект будівництва включає
в себе побудову житлових комплексів, університетських кампусів, офісів, технопарків. Наступним інфраструктурним проектом є побудова креативного центру
Шеньгу, в розробці якого передбачається автоматична система водопостачання,
утилізації відходів, логістики, енергетики тощо. Новий район Xiongan – проект,
який передбачає реконструкцію Хебею. Незважаючи на те що остаточний проект
щодо модернізації міста ще не прийнятий, уряд планує розташувати там офіси,
університети, житлові комплекси. Крім того, Xiongan є стратегічно важливою
“спеціальною економічною зоною”, яка буде спеціалізуватися на генерації нових
технологій, а також їхній ефективній комерціалізації.
Таким чином, КНР сьогодні є лідером з високотехнологічним експортом, патентуванням, витратами на дослідження і розвиток, провідним виробником промислових роботів, товарів інформаційно-комунікаційних технологій, з великою
кількістю науково-технічного персоналу, який задіяний у реалізації проривних
технологій Четвертої промислової революції. Ці досягнення зумовлені розвитком
ефективної національної інноваційної системи, яка інтегрується в глобальний
науково-технологічний простір. Ключовими факторами досягнення висококонкурентного статусу у ХХІ столітті є стимулювання інноваційного розвитку національного бізнесу та збільшення державного фінансування фундаментальних і
прикладних досліджень та їхня оперативна комерціалізація.
На сьогодні Китай є однією з країн, уряд якої докладає значних зусиль до становлення нації як інноватора та лідера на ринку високих технологій. Формування
національної інноваційної системи почало відбуватися ще в період 80-х років
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ХХ ст., коли уряд КНР стимулював розвиток сільського господарства шляхом використанням високих технологій, зокрема здійснював навчання селян зрошувати
й здобрювати землю, збирати врожай, вести підприємницьку діяльність у цій
сфері, в результаті чого держава отримувала стабільні прибутки від діяльності
фермерів. Саме завдяки цьому стимулюванню створився фундамент для високотехнологічного розвитку в країні, як-от розвиток науки та техніки, витрати на
НДДКР, розвиток внутрішнього ринку високих технологій, зменшення імпортної
залежності високотехнологічної складової, підвищення патентної активності в
державі, реформування сфери освіти та сприяння розвитку концепції “безперервної освіти”, вихід на міжнародні ринки зі своєю продукцією, інтеграція національної інноваційної системи в глобальний науково-освітній простір.
На всі ці цілі, завдання та результати спрямовані стратегії, програми, плани
розвитку уряду КНР, які стосуються зростання високотехнологічного сектору і
розбудови національної інноваційної системи, що має такі фактори розвитку: галузева приналежність, ступінь участі держави в інноваційному процесі країни,
залучення підприємств до співробітництва з державою та університетами, податкове навантаження, наявність наукових парків, агломерацій, бізнес-інкубаторів,
системний розвиток освіти, а також щорічне збільшення витрат на фундаментальні дослідження і розвиток, стимулювання інвестицій в інновації державою та
приватним сектором.
На основі регресійного аналізу розроблено економіко-математичну модель, де
результуючим показником є ВВП країни (Y), а основними факторами – патенти
(Х1), високотехнологічний експорт (Х2), витрати на НДДКР (Х3). Така вибірка
обумовлена залежністю зростання ВВП в умовах інноваційної моделі економічного зростання від факторів, які є найбільш впливовими драйверами економічного зростання держав. За допомогою програмного продукту Microsoft Excel 2013
отримано модель У = 0,06Х1 + 7,53Х2 + 26,8Х3 (рис. 3.1). Коефіцієнт детермінації є високим (R2 = 0,99), що означає взаємозв’язок факторів на 99 %. У моделі
доведений тісний взаємозв’язок між такими факторами, як витрати на НДДКР
(26,8), обсяги високотехнологічного експорту (7,53) та патенти (0,06) (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Діаграма розсіювання впливу кількості патентів, витрат на НДДКР
та високотехнологічного експоту на ВВП Китаю

Не менш важливим аспектом досягнення інноваційного лідерства є співробітництво з іншими країнами, драйверами економіки яких виступають інновації,
здобутки та досвід у цій сфері. Такими країнами є країни Європейського Союзу та
Європи, БРІКС, АСЕАН, з якими КНР веде активну співпрацю. Наразі найбільш
тісні зв’язки Китай має з Німеччиною, ставши найбільшим зовнішньоторговельним партнером держави у 2016 році, а також розглядаючи ФРН як провідного
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інноватора, який вже реалізував концепцію Третьої промислової революції. Китай вивчає досвід Німеччини щодо інноваційного лідерства і практичної співпраці, що охоплює галузі передових технологій, нових джерел енергії, біотехнологій,
інформаційних технологій наступного покоління, інтернету речей, автомобілебудування, авіації. Окрім того, Індустрія 4.0 є можливістю для Китаю реалізувати
свою стратегію “Зроблено в Китаї 2025”, яка спрямована на підвищення якості
продукції, розвитку бренду та виробництва в цілому під основним гаслом не
“Зроблено в Китаї”, а “Створено в Китаї” (табл. 1.2).
Таблиця 1.2
Характеристика плану “Зроблено в Китаї 2025”
Пріоритети
Ключові сектори розвитку
Шляхи реалізації стратегії
1. Розбудова інноваційІнформаційні системи та спеЗбільшення витрат на
них центрів
ціальне обладнання, телекомуні- НДДКР, налагодження
2. Інтелектуальне ви- каційне обладнання, промислове зв’язків з іншими країнамиробництво
програмне забезпечення, робото- інноваторами, створення біз3. Конкурентоспромож- техніка, високотехнологічна про- нес- інкубаторів, агломерадукція, аерокосмічне обладнання, цій, консорціумів, реформи у
на інфраструктура
4. Виробництво еколо- проектування хай-тек кораблів, податковій сфері, освіті, нагічно чистої продукції удосконалення залізничного об- уці, допомога малому та се5. Виробництво проладнання, інновації у сфері аль- редньому бізнесу, створення
дукції високого класу тернативної енергетики та сіль- справедливого та конкурентськогосподарській техніці
ного ринку

Джерело: складено авторами на основі даних [Strategic vision… (part 1) 2015;
Strategic vision… (part 2) 2015]
Велику роль у забезпеченні інноваційного лідерства відіграють і регіони КНР.
Уряд створює спеціальні економічні зони – території, регіони або міста, яким надаються різноманітні пільги з метою підвищення інноваційної активності суб’єктів господарювання. У Китаї такими регіонами є Бінгай, Пудонг, Сяминь, Шаньтоу, Шеньчжень, Чжухай та Хайнань. Значну роль у розвитку регіонів відіграє
державна політика, спрямована на заохочення розвитку технологій та інновацій,
з виділенням коштів на тендери для підприємств, які виготовляють високотехнологічну продукцію, створенням фондів для їхнього фінансування, коли держава
бере на себе витрати на дослідження та розвиток ключових продуктів компаній,
підтримує співробітництво у сфері освіти та захищає права інтелектуальної власності.
Наступним кроком уряду до інноваційного лідерства є розвиток міст, які спеціалізуються на виробництві високотехнологічної продукції. Згідно з Регіональним економічним індексом 2015 року, до топ-10 інноваційно привабливих міст
увійшли Шеньчжень, Нанкін, Нінгбо, Ганьчжоу, Пекін, Гуаньчжоу, Сяминь, Шанхай, Вухан та Ченгду. У 2013 році Шанхай став першим містом Китаю, якому було
дозволено на деякий час створити ВЕЗ у районі Пудонг. Внаслідок цього уряд
впровадив деякі послаблення у валютному обміні, що допомогло перенести увагу
інвесторів з Гонконгу на Шанхайський район. Так, уряд планує, що до 2020 року в
основних інноваційних центрах Китаю: Гуанжоу, Фуцзянь, Шанхай – збільшиться
частка підприємств, які спеціалізуються на розробках високих технологій.
На сьогодні близько 311 міст у Китаї розпочали впроваджувати стратегію “розумне місто” для сприяння індустріалізації, інформатизації та урбанізації. Саме на
розвиток розумних міст спрямовані зусилля уряду КНР у тринадцятій п’ятирічці.
Розумні міста покликані розв’язати проблему з недостатньо якісним громадським
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сервісом у мегаполісах та низькими стандартами життя. Так, згідно з тринадцятим п’ятирічним планом, урбанізація в Китаї має становити 70 %, це значить, що
ще 350 мільйонів жителів увійдуть до складу міського населення. На сьогоднішній день Китай налічує 654 міста, з яких більше 80 мають населення понад
1 мільйон жителів. За оцінками OECD, проблеми із забрудненням повітря спричиняють 350 тисяч смертей на рік. У попередній п’ятирічці уряд Китаю виділив
приблизно 1,6 трильйона юанів (230 мільярдів євро) на інтелектуальну модернізацію комунального сектору та впровадження смарт-мереж, смарт-транспорт, смартпоставки води, смарт-управління земельними ресурсами та смарт-логістики. У
2013 році було затверджено 193 пілотних проекти в містах Китаю.
Важливим кроком розвитку розумних міст стало співробітництво Китаю та
Європейського Союзу, зокрема, у сфері розвитку цифрової економіки, наукових
досліджень проблем урбанізації, підготовці висококваліфікованих спеціалістів
тощо. У результаті цього було здійснено ряд важливих кроків, серед яких: поглиблення співпраці щодо розумних та зелених міст; створено експертну структуру з
питань розумних міст, яка включає в себе комітет зі стратегічного управління,
групу технічних експертів і секретаріат, а також створено платформу, яка містить
базу даних щодо визначення проблем та можливостей створення й розвитку розумних міст, беручи до уваги досвід таких міст, як Рига, Будапешт та Шанхай,
Пудун. Дуже активна співпраця відбувається саме у сферах міського планування
і проектування, модернізації комунальних послуг, розвитку зелених будівель,
смарт-транспортування, а також сторони домовилися про створення нових спільних програм за участю китайських та європейських міст і підприємств, розширивши при цьому кількість регіонів, що братимуть участь у пілотних дослідженнях.
Важливий документ “Національний план урбанізації нового типу” на період
2014–2020 років – це системна дорожня карта для міського розвитку, створена в
результаті співпраці між різними міністерствами. План підтверджує наявність
проблем, які виникли в містах, і визначає саме стабільність як ключовий фактор
урбанізаційних процесів. На рівні міського планування цей план заохочує міста
переймати підхід, за якого в центрі уваги стоїть саме населення міст, почати використовувати “зелені” та “низьковуглецеві” стратегії, зберігати історичний та
природний спадок ще на стадії планування та обмежувати темпи міського розширення. У ньому зазначається, що містам необхідно докласти зусиль до створення
зручної, комфортної та ефективної системи публічного транспорту, поруч із дешевими місцями проживання та розвитком систем соціальних служб. У документі
підкреслюється, що промисловість і надалі залишатиметься важливим елементом
у майбутньому розвитку міст, який сприятиме економічному зростанню та створенню нових робочих місць.
Не менш важливу роль у розбудові національної інноваційної системи в Китаї відіграє створення технологічних парків, які є одними з найбільших джерел
залучення іноземних інвестицій та інтелектуальних ресурсів до розвитку високотехнологічного сектору, а саме: Гуанжоу, Нінгбо, Цаохецьзин, Міньханьг, технологічний парк спільного розвитку технологій Китаю та Сінгапуру – Сучжоу.
Особливістю режиму оподаткування в цих технологічних парках є те, що в перший рік створення інноваційного проекту компанія не сплачує податки до моменту отримання першого прибутку. У момент отримання прибутку запускається так
званий “податковий годинник”, після старту якого два роки компанія не сплачує
податки, а на третій та четвертий роки вона повинна вносити лише половину від
нормального податку. На початку п’ятого року компанія виплачує повний податок.
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Крім того, уряд Китаю приділяє велику увагу розвитку галузей та підтримує
малий та середній бізнес задля ефективного функціонування, співробітництва,
створення товарів з високою якістю та підтримки життєздатних ідей (старт-апів),
які принесуть державі та бізнесу світове визнання, статус лідера, налагодження
зовнішньоекономічних зв’язків, міжнародну конкурентоспроможність компанії.
Протягом останніх років уряд використовує ряд податкових пільг для нових
підприємств, які працюють у високотехнологічних секторах, зокрема в ІКТ та аерокосмічній галузі, а саме ці компанії сплачують лише 15 % від податкової ставки. Крім того, ті підприємства, які займаються важливими науково-технічними
розробками, мають можливість сплачувати лише половину податкової ставки. Зокрема, реформування податкової системи було запроваджене у 2008 році на таких
умовах: підприємства, які здійснюють свою діяльність у високотехнологічному
секторі або займаються розробками, перші два роки отримують так звані “податкові канікули” на податок на прибуток і не сплачують його перші 2 роки існування компанії, на третій рік існування підприємство вже сплачує 12,5 % податку на
прибуток протягом трьох років і надалі вже постійно сплачує 15 % податку на
прибуток. Компанії мають право на зазначені пільги, якщо відповідають таким
критеріям: підприємство зареєстроване як компанія-резидент протягом року або
більше; проводить свою діяльність на території Китаю (окрім Гонконгу, Тайваню,
Макао); працює у високотехнологічному секторі, який підпадає під категорію фінансування державою; підтримує технологічні досягнення, які складають основну базу діяльності підприємства; за останні три фінансові роки рахунок витрат
на НДДКР до прибутку від продажів був такий: у минулому році загальний дохід
становив не менше 6 %, а річний дохід від продажів склав не менше 500 млн. юанів, не нижче 4 %, якщо останній річний дохід від продажів становив від 50 млн.
до 200 млн. юанів, і не нижче 3 %, якщо останній річний дохід від продажів становив понад 200 млн. юанів; витрати на НДДКР у Китаї не менше 60 %.
У 2015 році президент Китаю Сі Цзипінь, закликавши населення до революції
в робототехніці, почав проводити податкову політику для підприємств, які виробляють роботів та / або використовують їх у виробничому процесі, а саме надання субсидій, повернення податку на додану вартість цим компаніям. Завдяки
таким реформам у податковій системі уряд збільшив виробництво роботів, обсяги продажів та кількість роботів на одного працівника. До 2021 року уряд планує
збільшити сектор медичних роботів і оцінює його у 2 млрд. юанів, хоча на сьогодні він оцінюється в 791 млн. юанів.
Одним із пріоритетних завдань в інноваційній системі КНР є формування інноваційних кластерів, у межах яких розробляються нові інноваційні продукти та
забезпечується їхня ефективна комерціалізація. Підприємства, об’єднуючи свої
зусилля, виробничі потужності, ресурси, знання та навички, підвищують свою
глобальну конкурентоспроможність у межах кластерів. Розробка та реалізація
кластерної політики урядом КНР забезпечують ефективну та швидку комерціалізацію високотехнологічних виробів. Як результат, кластери Китаю входять до
найінноваційніших локалітетів світу (табл. 1.3).
Таблиця 1.3
Топ-10 найбільших інноваційних кластерів світу
Ранг
Регіон
1. Східна Азія
2. Східна Азія
3. Північна Америка
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Назва кластера
Токіо – Йокохама (Японія)
Шеньчжень – Гонгконг ( Китай / Гонгконг (Китай))
Сан-Хосе – Сан-Францсико (США)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Східна Азія
Східна Азія
Північна Америка
Східна Азія
Північна Америка
Східна Азія
Західна Європа

Сеул (Південна Корея)
Осака – Кобе – Кіото (Японія)
Сан-Хосе – Сан-Франциско (США)
Пекін (Китай)
Бостон – Кембридж ( США)
Нагоя (Японія)
Париж (Франція)

Джерело: складено авторами на основі даних [The 13th Five-Year Plan… 167–173]
Ефективне нарощення інноваційного лідерства КНР реалізується завдяки таким факторам, як: активна зовнішньоекономічна діяльність країни; підтримка регіонів країни, сприяння їхньому співробітництву за рахунок створення вільних
економічних зон та інноваційних кластерів; розвиток малого та середнього бізнесу,
який працює у високотехнологічному секторі за рахунок надання пільгового оподаткування, субсидіювання, урядового фінансування; розробка та впровадження
стратегічних планів розвитку секторів до 2030 та 2050 років; ефективне використання вітчизняних інтелектуальних ресурсів та залучення іноземних фахівців.
Таким чином, динамічний економічний та інноваційний розвиток Китаю обумовлює ефективна інноваційна політика уряду, яка має системний, стратегічний
характер та забезпечує формування глобальної конкурентоспроможності держави. Національна інноваційна система формувалась від планової до ринкової моделі економічного розвитку на різних рівнях: національному, регіональному та
галузевому – з використанням відповідних інструментів: стратегій, програм, планів розвитку, які постійно переглядаються та неодмінно виконуються. За останнє десятиліття виважена політика уряду Китаю дозволила країні стати другою за
величиною економікою у світі, найбільшим експортером товарів та послуг, у
тому числі високотехнологічних, другим за величиною одержувачем прямих
іноземних інвестицій і найбільшим інвестором у світі в наукові дослідження і
розвиток. Китай починає займати провідні позиції за патентуванням, чисельністю науково-дослідного персоналу, постійно зростаючою продуктивністю праці
за рахунок оперативної комерціалізації інновацій. Стратегічна мета досягнення
глобального конкурентного лідерства КНР у ХХІ столітті знайшла своє відображення в довгострокових стратегіях, середньотермінових науково-технологічних
планах та відповідних ініціативах, реалізація яких передбачає постійне збільшення витрат на дослідження і розробки, стимулювання та зростання інноваційної активності національного бізнесу, розвиток науково-технологічної кооперації та розвиток галузевих інноваційних систем (робототехніка, штучний інтелект,
електроніка, адитивне виробництво, аерокосмічна сфера, екологічно чиста енергія, інформаційно-комунікаційні технології).
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ФРАГМЕНТАЦІЯ ТА МЕРЕЖЕВІЗАЦІЯ – КЛЮЧОВІ ЧИННИКИ
ЛІДЕРСТВА КИТАЮ У ГЛОБАЛЬНІЙ ТОРГІВЛІ
Л. Л. Антонюк, Н. І. Черкас

Східна Азія впродовж останніх десятиліть стала світовим лідером з економічного
зростання, особливо в секторі виробництва та експорту високотехнологічних товарів. Азійська економічна криза 1998–1999 років та світова економічна криза
2008 року завдали значних ударів по економіці цього регіону, але на виході з кризи країни кожного разу ставали ще сильнішими та ефективнішими. Жодний інший регіон світу не має такої динаміки зростання високотехнологічного експорту,
темпів розвитку інфраструктури і приросту ВВП, отож на сучасному етапі, без
перебільшення, можна стверджувати, що Східна Азія – це “фабрика світу” [Johnson, Noguera 2016]. Більше того, якщо ще десять років тому експортоорієнтована
промисловість регіону критично залежала від зовнішнього попиту, то зараз, завдяки стрімкому зростанню в регіоні чисельності населення з доходами рівня середнього класу ця залежність суттєво зменшилася [Gasiorek, Lopez-Gonzalez
2013]. Ключова роль у цих процесах належить Китаю, економіка якого за обсягами вже перебуває на другому місці у світі, а в експорті високотехнологічної продукції, починаючи з 2008 року, він вийшов на перше місце і за результатами
2015 року суттєво випереджає США, які перебувають на другій позиції (рис. 1).

Рис. 1. Експорт високотехнологічної продукції, млрд. дол. США, 1995–2015 рр.
За даними: [UNCTAD Statistics (2016)]

Основними характеристиками економічних процесів, які забезпечують фундаментальні відмінності регіону Південно-Східної Азії, в порівнянні з іншими світовими осередками зростання є фрагментація виробництва і формування промислових агломерацій [Kee, Tang 2016 1402–1436]. Утворення та розвиток виробничих
мереж у Східній Азії і зокрема в Китаї, є новітнім феноменом, який не може бути
повною мірою пояснений з точки зору класичних уявлень та економічних теорій
порівняльних переваг чи моделі внутрішньогалузевої торгівлі, а тому вимагає нових підходів до їхнього аналізу [Kimura, Obashi 2016, 33–64]. Тут ми детальніше
зупинимося на теоретичних основах мережевізації та підходах до її вивчення на
прикладі Китаю та інших країн регіону:
1) теорія фрагментації;
2) вертикальна спеціалізація, вертикальні ПІІ та вертикальна ВГТ;
3) фрагментація та агломерація;
4) аутсорсинг виробництва та послуг.
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Розвиток теорії фрагментації започатковано в 1990 р. [Jones, Kierzkowski
1990], коли дослідники вперше звернули увагу на фундаментальні відмінності в
торгівлі проміжними товарами (комплектуючими, сировиною) і готовою продукцією. При цьому вказується, що компанії є гнучкими у прийнятті рішень про поділ виробництва на фрагменти (виробничі блоки) для оптимізації коштів виробни3
цтва, однак слід враховувати існування ціни за користування сервісними зв’язками
(логістика, комунікації, обіг документів, адміністративні і митні перепони).
До фрагментації

Єдина велика інтегрована фабрика

Після фрагментації
БВ
СЗ

БВ
СЗ

СЗ

БВ

БВ
БВ
СЗ

БВ
СЗ

СЗ

БВ
СЗ

Рис. 2. Теорія фрагментації: блоки виробництва та ланки послуг
За матеріалами: [Kimura, Obashi 2016, 33–64]

БВ – блоки виробництва
СЗГоловний
– сервісні зв’язки
принцип

теорії фрагментації можна пояснити на такому прикладі:
фірма для виробництва певного товару має дві можливості – побудувати інтегровану, часто велику за розмірами фабрику, в якій буде передбачено можливість проведення усіх виробничих і технологічних процесів, необхідних для виробництва
відповідного товару, або розділити (фрагментувати) виробництво (рис. 2). Кожен
процес може мати свої певні характеристики, що вимагають вкладення капіталу,
часу і часто є дуже працемісткими. Натомість, якщо фірма може розділити виробництво і замовити виготовлення певних вузлів зовні, економія коштів може бути
значною і Рис.
кінцева
вартість продукту суттєво знизиться [Athukorala 2011, 65–95].
2. Теорія фрагментації: блоки виробництва та ланки послуг
Життєздатність ідеї фрагментації виробництва визначається такими чинниками:
За матеріалами: [Kimura, Obashi 2016, 33–64]
по-перше, значна економія коштів унаслідок його роздрібнення; по-друге, низькі
кошти сервісних зв’язків. У цьому разі, вартість зв’язків включає не тільки логіспринцип теорії фрагментації можна пояснити на такому прикладі: фірма для
тичніГоловний
витрати,
а й вартість управління, адміністрування чи в деяких випадках
виробництва
певного
товару
має дві можливості
– побудувати
інтегровану,
часто До
велику
проходження митниць
і відповідні
збори [Cheng,
Yiu 2016,
584–588].
тогозаж
розмірами
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будедодаткові
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усіх виробничих
і
потрібно фабрику,
враховувати
певні
ризики,
пов’язані
із забезпеченням
належної якості виробництва цих вузлів, а також ризики непередбачуваних обставин,
коли партнер може не виконати повністю або частково своїх зобов’язань. Прикладом таких процесів є виробництво iPhone компанією Apple (рис. 3). Розподіл
прибутків компаній є вражаючим: 58 % прибутків належить американському розробнику (Apple), тоді як лише 2 % становить вартість оплати праці складання
продукту в Китаї [Kraemer, Linden, Dedrick 2011]. У цьому випадку, очевидно,
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має місце не тільки економія на оплаті праці, а й на логістичних витратах, оскільки левова частка сировини, матеріалів та комплектуючих для iPhone виробляється
власне у Східноазійському регіоні.

Рис. 3. Кошти виробництва iPhone Apple, 2010 р.
За матеріалами: [Kraemer, Linden, Dedrick 2011]

Починаючи з кінця 80-х – початку 90-х років минулого століття, торговельна
лібералізація сприяла стрімкому розвитку вертикальної спеціалізації, оскільки
радикально знизилися митні перепони та вдосконалилася логістика і зараз проміжні товари перетинають кордони багато разів до моменту виготовлення кінцевого продукту [Nolan 2014, 747–764]. Особливо це стосується продукції машинобудування, наприклад виробництва транспортних засобів, де можливості фрагментації є особливо великими і кінцевий виріб складається з численних вузлів,
фрагментів і деталей, дуже часто виготовлених у різних країнах [Ghemawat, Hout
2016]. Реорганізація виробництва в регіоні Східної Азії за останні десятиліття
була настільки помітною, що до традиційних технологічних лідерів – Японії, Південної Кореї, Сінгапуру, Гонконгу та Тайваню – приєдналися Малайзія, Філіппіни і, звичайно, Китай, розвиток якого є, мабуть, найбільш вражаючим.
Транскордонні виробничі мережі існують уже давно, і можна наводити багато
прикладів таких мереж у Північній Америці (США, Канада та Мексика), а також
численні приклади в країнах ЄС, однак такого рівня інтеграції та мережевізації, як
у Східній Азії, не існує ніде більше у світі [Kimura, Obashi 2016, 33–64]. Більше
того, в Азії спостерігається так званий феномен агломерації виробництва як наступного рівня побудови виробничих, торговельних, логістичних та управлінських
мереж. У цьому разі агломерація не означає скупчення населення, яке проживає
на певній географічній території, а високоінтегровану за функціональним принципом систему виробничих потужностей, які можуть бути в окремих випадках суттєво віддалені географічно одні від одних [Hsueh 2016, 85–102]. Таким чином,
можна говорити про модель двовимірної фрагментації, де має місце горизонтальна (в межах компанії) та вертикальна (аутсорсинг виробництва) фрагментація.
У Східній Азії мережевізація вже давно вийшла за межі лише виробництва й
активно охоплює також сферу послуг [Pham, Nguyen, Sgro & Tang 2016]. У цьому
разі вигоди від мережевізації можуть на перший погляд бути не такими очевидними, як у випадку виробництва, та обсяг аутсорсингу послуг наразі не є таким
великим, проте значення цього сегмента зростає значними темпами.
Очевидним є те, що участь у світових виробничих мережах у світі є неоднорідною і не усі країни та регіони можуть однаковою мірою брати ефективну участь у
виробничих мережах, тому важливим є визначення чинників, які дозволяють інтегруватися у світові ланцюги створення доданої вартості. До них належать такі:
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1) географічна відстань між ланками ланцюга створення доданої вартості. Доведено, що вона впливає негативно. Цей чинник, наприклад, у ЄС впливає більшою
мірою, ніж в Азії, ймовірно, з огляду на вищі логістичні витрати [Xing 2014, 109–
123]. Важливу роль також відіграє час, необхідний для відповідного руху товарів;
2) місцеві переваги, а саме наявність відповідних джерел сировини, виробничих можливостей, якісної робочої сили, доступної за конкурентною ціною тощо.
Характерним прикладом є, зокрема, факт того, що через низку місцевих переваг,
перерахованих вище, американські та європейські фірми переносять свої виробництва в Східну Азію (переважно в Китай), а не в країни Латинської Америки,
при тому що географічна відстань до Китаю є значно більшою;
3) лібералізація торгівлі та використання договорів про вільну торгівлю. Максимальне усунення перешкод на шляху просування товарів та послуг є важливою
передумовою участі у світових виробничих мережах [Dong, Gao, Sinko, Wu, Xu,
Jia 2016, 7–12]. У свою чергу, негативними чинниками можуть бути митні бар’єри,
якщо передбачається перетин кордону, час, складність та непрозорість адміністративних процедур, корупція тощо;
4) мінімізація нетарифних обмежень та розвиток інфраструктури. Будь-які перешкоди та сповільнення руху товарів, чи це складність із проходженням митних
процедур, чи незручності з адмініструванням податків, слабкий розвиток транспортної та комунікаційної інфраструктури, заважають інтеграції та ефективній
участі у світових мережах;
5) політична стабільність та передбачуваність обмінного курсу. Політичні та
валютні ризики можуть нівелювати інші конкурентні переваги країн і цілих регіонів та суттєво обмежити їхню участь у світових мережах виробництва і торгівлі
[Thorbecke, Zhang 2009, 398–409].
Як видно з рисунків 4а та 4б, розподіл високотехнологічних капіталоємних
виробництв, а також обсяги ВВП в різних регіонах Китаю є різними. Зрозуміло,
що й участь у мережах виробництва різних регіонів країни, настільки великої за
площею, як Китай, також буде різною. Переваги мають провінції, розташовані на
побережжі (кращий доступ до морських портів) [Шевчук, Черкас 2007, 24–30],
оскільки морський транспорт є найдешевшим, а також регіони, суміжні з найбільш технологічно розвиненими осередками, такими як Південна Корея, Японія,
Тайвань і Гонконг.

Рис. 4а. Вклад капіталоємних товарів
Рис. 4б. ВВП провінцій Китаю,
у ВВП провінцій Китаю, %, 2015
млрд., RMB, 2015
Адаптовано з: [McKinsey Global Institute]
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Незважаючи на очевидний прогрес в економічному розвитку Китаю за останні
десятиліття, все ж існує багато проблемних моментів, без вирішення яких сучасні
тенденції можуть бути під загрозою. Зокрема, темпи зростання ВВП Китайської
Народної Республіки у 2016 році впали до 6,7% (7,3% у 2014 р. та 6,9% у 2015 р.),
що є найнижчим рівнем за останні 25 років [Xing 2014, 109–123]. Головними причинами цього, на думку експертів [The Economist], є зовнішні чинники та урядові
реформи, спрямовані на підвищення якості продукції, захист природного середовища і боротьбу з корупцією:
1) зниження зовнішнього попиту на товари з Китаю, в першу чергу у країнах
ЄС та колишнього Радянського Союзу;
2) стале зростання заробітної плати в КНР. Це суттєво знижує конкурентоспроможність експорту. Зростання передусім стосується топ-менеджменту, де рівень оплати праці часто є сумірним або навіть перевищує відповідні показники в
США, Австралії та країнах Європи;
3) підвищення вимог до якості продукції і посилений її контроль. Впровадження нових стандартів якості потребує додаткових витрат;
4) захист довкілля. Забруднення повітря та води, особливо у великих містах
КНР, досягло катастрофічних рівнів, що потребує радикального обмеження викидів;
5) зміна орієнтації виробництва на внутрішній ринок. Китай поступово переорієнтовується на стимулювання внутрішнього споживання, оскільки експортоорієнтована модель зростання вже не в змозі забезпечити зростання ВВП на попередніх рівнях;
6) роль середнього класу в економічному зростанні. Середній клас КНР зростає найшвидшими темпами у світі і стає дуже активним споживачем, зокрема в
секторі послуг;
7) урядові реформи та посилення боротьби з корупцією. Реформування в державному секторі та досить жорсткі методи боротьби з корупцією не сприяють активності іноземних інвесторів, які побоюються зростання втручання держави в
бізнес під виглядом боротьби з корупцією.

Рис. 5. Напрямки розвитку економіки Китаю
За матеріалами: [McKinsey Global Institute]

Враховуючи динамічний розвиток Китаю і його вражаючий прорив у високотехнологічному секторі, логічно передбачити, що в недалекому майбутньому він
може стати серйозною конкурентною загрозою для розвитку не тільки сусідніх
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країн Азійського регіону, а й для високотехнологічного сектору у світі загалом.
Однак сповільнення зростання ВВП Китаю, яке спостерігається останнім часом,
а також намагання уряду провести структурні реформи (рис. 5) свідчать про те,
що існуюча модель зростання, що орієнтується на експорт, поступово вичерпує
себе і необхідно шукати нові можливості для розвитку.
Зростання економіки Китаю також забезпечує суттєвий ріст внутрішнього попиту та споживання, і з’являються нові можливості для спеціалізації у світових
мережах. Крім того, зростання рівня заробітної плати, а також посилення екологічних вимог та підвищення стандартів виробництва в Китаї негативно впливають
на його міжнародну конкурентоспроможність, і в недалекому майбутньому неодмінно будуть з’являтися нові ніші у світових виробничих мережах. Досвід Китаю та інших країн Східної Азії та розвиток нового рівня організації виробництва
у вигляді розгалужених мереж та фрагментації виробництва є дуже повчальним
для інших країн, що розвиваються, які прагнуть чи принаймні декларують прагнення приєднатися до світових ланцюгів створення доданої вартості.
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ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО КНР:
РОЛЬ АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ І ЕКСПЕРТНОГО СЕРЕДОВИЩА
С. А. Кошовий
Стрімке зростання ролі і значення Китайської Народної Республіки в сучасному
світі, що спостерігається впродовж останніх тридцяти років, без сумніву, належить до найвизначніших явищ глобального значення. Посилення національного
суверенітету КНР і “повернення в лоно батьківщини” британського Гонконгу та
португальського Макао (політика “одна країна – дві системи”), перетворення Китаю на другу у світі за економічним потенціалом (після США) та інвестиціями за
кордон державу1, досягнення рівня провідної держави у світовому масштабі за
обсягом торгівлі2, суттєве зростання видатків на забезпечення і зміцнення позицій у безпековій сфері, зростання на цьому фоні військового потенціалу3, утвердження країни у статусі потужної космічної держави, зростання авторитету і ролі
КНР у світовій політиці та, як наслідок, більш активна і відповідальна участь
держави у вирішенні питань світового порядку денного дедалі потужніше впливають на перебіг основних міжнародних політичних та економічних процесів як
на регіональному, так і, головним чином, на глобальному рівні.
Неповна сформованість та певною мірою невизначеність азіатського вектора
зовнішньої політики з огляду на формування нової адміністрації Білого дому, рішення Д. Трампа вийти з ініціативи щодо Транстихоокеанського партнерства та
реалізація політики ізоляціонізму (закривання себе від світу) Сполученими Штатами створюють сприятливі умови для подальшого закріплення провідних позицій КНР як в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, так і в цілому у світі. Водночас
у 2016 р. в цілому посилилися небезпечні геополітичні тенденції: Європейський
КНР вже перетворюється з реципієнта на донора інвестицій, залишаючись другою
після США країною – найбільшим донором інвестицій у світі. Згідно з даними Міністерства комерції КНР та дослідженнями провідних китайських експертів, у 2015 р. обсяг
прямих китайських інвестицій за кордон сягнув рекордного рівня – 145,67 млрд. дол.
США, збільшившись на 18,3 % у порівнянні з попереднім роком. У 2016 р. їхнє зростання продовжилося і сягнуло чергового рекорду в розмірі 189 млрд. дол. США. Згідно з
останньою доповіддю вчених Інституту світової економіки і політики Академії суспільних наук КНР пана Чжан Міна та Ван Юнчжуна “Аналіз і оцінка ризиків китайських інвестицій за кордон”, держави з ринками, що народжуються в найближчому майбутньому,
будуть найбільш потенційно привабливими для китайських інвесторів. Україна також віднесена до цього переліку. Див.: 中国
国
评
2016
明
中
.
2
У 2016 році обсяг товарообігу КНР з іншими країнами сягнув 4 трлн. дол. США. Провідним партнером залишаються США. У 2016 р. обсяг товарообігу між країнами склав
519,6 млрд. дол. США, обсяг торгівлі послугами сягнув більше 100 млрд. дол. США. До
переліку ключових партнерів Китаю входять також країни ЄС, зокрема ФРН (Китай для
Берліна за підсумками 2016 р. став одним з найважливіших торговельних партнерів із загальним товарообігом близько 170 млрд. євро). Посилена увага приділяється Китаєм і іншим торговельним партнерам.
3
Очікується, що військовий бюджет КНР у 2017 р. зросте на 7 % і становитиме приблизно 1,3 % ВВП країни. За прогнозами експертів, оборонний бюджет може перевищити
1 трлн. юанів. Для порівняння: витрати КНР у 2016 р. на оборону становили 954 млрд.
юанів (146 млрд. дол. США, зростання на 7,6 %).
1
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Союз напередодні відзначення 60-річчя створення (25 березня 2017 р.) переживає
період значних випробувань (міграційна криза, брекзіт, терористичні загрози,
зростання правого радикалізму, популізму та євроскептицизму, згубне втручання
з боку зовнішніх сил, а саме РФ), дебати щодо початку процедури виходу Сполученого Королівства з ЄС та формування нової ролі Лондона у світі.
Відтак глобальні геостратегічні зрушення, свідками яких ми є, вимагають поглибленого експертно-аналітичного дослідження різноманітних процесів сучасності. Левова частка досліджень із зазначеної тематики здійснюється в різноманітних державних установах, урядових центрах, аналітичних структурах, академічних колах, вищих навчальних закладах, науково-дослідних центрах, ЗМІ, які
намагаються поєднати власну інтелектуальну досконалість з її практичним застосуванням. Зовнішня політика КНР має значний вплив на сучасні світові процеси,
і в цьому контексті роль китайських науково-дослідних інститутів, аналітичних
структур, експертів у реалізації зовнішньополітичних ініціатив китайського керівництва набуває все більше життєво важливого значення та є актуальною темою дослідження.
Метою цієї статті є вивчення ролі китайського експертного середовища та
аналітичних структур відповідного профілю у формуванні сучасного порядку
денного цієї далекосхідної країни.
Специфіка роботи та функціонування китайських аналітичних центрів знайшла
відображення в науковій літературі, проте, на наш погляд, недостатньою мірою.
Актуальність дослідження також полягає в тому, що у вітчизняній історіографії
бракує наукових праць, присвячених аналітичній та експертній діяльності китайського співтовариства “мозкових центрів”, у тому числі найвпливовіших “фабрик
думок” Тайваню [Taiwan Thinktank; Taiwan sixiang tanke jikan].
Важливим компонентом, покликаним надати найактуальнішу інформацію
щодо вищезазначеної проблематики, є засоби масової інформації – як зарубіжні
[Reuters; Kyodo News; CNN], так і китайськомовні [Guangzhou Daily; South China
Morning Post; China Daily; Global Times; Shijie ribao]. Вони містять значний масив
публікацій на тему дослідження та спеціалізуються на висвітленні та аналізі міжнародних подій і процесів.
Загальні питання становлення, розвитку аналітичних центрів КНР, які так чи
інакше стосувалися й відповідної китайської зовнішньої та внутрішньої політики, в яких розглядалися теоретичні положення щодо вивчення цієї проблематики,
містяться в роботах І. М. Комісіної [Комиссина 2012], Є. В. Журбей [Журбей 2011],
К. Р. Матигуліної [Матыгулина 2016], Чжу Сюефен [Zhu Xuefeng 2007], Чен Лі
[Cheng Li 2009], Ван Веня [Wang Wen 2016], Ван Хуейяо [Wang Huiyao 2017] та
інших. Значний масив наукових праць стосовно політики Пекіна щодо ролі аналітичних структур з’явився в період 2013–2016 рр., тобто в час активного перегляду керівництвом КНР власної ролі в глобальних питаннях та зростання їхнього значення у важливих стратегічних напрацюваннях. Історіографічний аналіз
дає можливість не лише охарактеризувати стан розробки проблеми, а й окреслити завдання для подальшого наукового пошуку з обраної тематики дослідження.
Окрему групу досліджень аналітичних центрів складають звіти та індекси
міжнародних дослідницьких центрів, зокрема Інституту Лаудера Університету
Пенсильванії (США), Центру дослідження аналітичних центрів Шанхайської
академії суспільних наук (КНР), Аналітичного центру [вивчення] Китаю і глобальних процесів (КНР, 中国与
化
). Ці проекти спрямовані на вивчення,
аналіз та системне осмислення функціонування “фабрики думок” у часи трансформації суспільного розвитку та місця і ролі аналітичних центрів у них.
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В українському експертному середовищі поширене визначення “аналітичний
центр” (англ. Think Tank – “дослідницький центр”, “дослідницькі осередки”,
“мозкові центри”, “осередки дослідження державної політики”, “фабрики думок”) як недержавні науково-дослідницькі організації, які, як правило, зосереджують свої зусилля у сфері гуманітарних наук: політики, міжнародних відносин,
економіки, соціології, права тощо [Політологічний енциклопедичний словник…
2015]. Якщо говорити алегорично, то це група фахівців, експертів, радниківпрофесіоналів, які розробляють нові проекти, ідеї, напрямки, шукають рішення
нагальних проблем у тій чи іншій сфері.
Експерти Центру ім. О. Разумкова цілком обґрунтовано вважають, що під терміном “мозковий центр” слід розуміти “організації, що займаються дослідженнями та аналізом публічної політики, готують рекомендації з питань внутрішньої та
зовнішньої політики, надаючи політикуму і суспільству можливість приймати обґрунтовані рішення з політичних питань” [Світовий рейтинг аналітичних центрів – 2016].
Над дефініцією поняття “аналітичний центр” продовжують роботу й сучасні
дослідники. Першим це словосполучення в сучасному його розумінні вжив американський журналіст Аллен Уайт (Allen White) у 1903 р. у своїй статті для видання “Saturday Evening Post”. Словосполучення стало більш вживаним після
того, як інший американський журналіст, Джеймс Кієран (James Keiran), у виданні
“New York Times” опублікував статтю [James Kieran 1932], назвавши “мозковим
трастом” групу науковців-радників, які сприяли перемозі Франкліна Рузвельта на
президентських виборах 1932 року.
Повертаючись до китайської специфіки, варто зауважити, що поряд з англійською абревіатурою Think Tank, яка позначає “мозкові центри” в різноманітних
китайських виданнях і публікаціях (друкованих, електронних ЗМІ), набагато частіше зустрічається власний термін –
(zhi ku, досл. “група (зібрання) талановитих (розумних) людей”) і значно рідше 思
(si xiang ku, досл. “інтелектуальна структура створена для вирішення певних проблем, складних, стратегічних питань”). У цьому зв’язку доречно наголосити, що в публікаціях останнього
часу широко застосовується поняття “четверта влада” (“
量”), яке позиціонує аналітичні центри в системі прийняття важливих рішень та відображає їхній
вплив у сучасному китайському соціумі.
Крім того, варто також зазначити, що “китайці завжди були адептами стратегічних доктрин” [О Китае 2014, 38]. Вочевидь, традиція обговорення різноманітних складних стратегічних питань і пошуку відповідей на них повертає нас до сивої давнини, історичного періоду Чуньцю (“Весни та осені”) – Чжаньґо (“Воюючі
держави”), коли в колі тогочасних інтелектуалів, представників різних суспільнополітичних течій, йшли гострі дебати з тої чи іншої суспільної проблематики. Разом з тим “фабрики думок”, у сучасному розумінні цього слова, постали з появою
на карті світу Китайської Народної Республіки, що передбачало необхідність дослідження різноманітних (політичних, економічних, зовнішньополітичних, суспільних, культурних тощо) моделей з формування комплексної політики із зазначених питань, аналітично-експертного супроводу діяльності керівництва нового
Китаю та надання рекомендацій щодо різних аспектів наявних проблем. Американський дослідник Джеймс Мак-Ганн у своєму дослідженні “Chinese Think Tanks,
Policy Advice and Global Governance” виділяє три етапи розвитку китайських аналітичних центрів. Зокрема, він зазначає, що перший етап тривав з 1956-го по
1966 р., другий – з 1976-го по 1989-й і нарешті третій – з 1989-го і дотепер [James
G. McGann 2015, 14]. Проте з огляду на інформацію, яка буде представлена нижче,
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цілком доречно започаткувати четвертий етап, початок якого цілком виправдано
можна віднести до рубежу 2012–2013 рр. – початку етапу роботи п’ятого покоління керівників КНР.
Китайська держава, як і більшість держав світу, значну увагу приділяє ролі
експертному середовищу та інституціям, у яких вони працюють. Останнім часом
ставлення китайського керівництва до таких установ суттєво змінюється – від
сприйняття їхньої малозначущості до надання їм ролі і функції важливого елемента у процесі ухвалення виважених рішень, як внутрішньої політики, так і
щодо зовнішніх зносин, адже вони системно здійснюють аналіз різноманітних
процесів у контексті стрімкого розвитку глобальних тенденцій.
Особлива увага до Think Tank на нинішньому етапі проявилася із приходом до
влади лідерів сучасного Китаю на чолі з паном Сі.
У квітні 2013 р. голова КНР і генеральний секретар ЦК КПК Сі Цзіньпін закликав до створення нових “фабрик думок” із китайською специфікою (中国
新
, Zhongguo tese xinxing zhiku) [Renmin wang; China daily]. Зокрема, він
підкреслив необхідність використання інноваційних методів у роботі та дав старт
до створення нового типу потужних, конкурентних і впливових структур, що
вказує на увагу з боку вищого керівництва КНР і на особливу роль аналітичних
центрів, яка їм відводиться. Мета цієї ініціативи, на нашу думку, полягає в поліпшенні механізмів і шляхів надання консультацій та порад для осіб вищого державного і військового керівництва, які приймають важливі державні рішення на
новому історичному етапі розвитку та в епоху швидкоплинності, інтенсивності
змін, подій і явищ. Крім цього, це один із механізмів з забезпечення подальшого
просування “м’якої сили” Китаю (власна модель розвитку, міжнародний імідж,
економічний прогрес, власний досвід урядування, культура і традиції) – стратегії,
які мають забезпечити перехід Китаю від регіонального до глобального лідерства. Показово, щоб досягти зазначених параметрів, Центральний Комітет КПК
20 січня 2015 р. оприлюднив ключовий документ під назвою «Пропозиції щодо
посилення будівництва нових типів “мозкових центрів” із китайською специфікою» (关
强中国
新
建 的
, Guan yu jia qiang Zhongguo tese
xinxing zhiku jianshe de yijian) [Zhongyang zhengfu menhu wangzhan], який має
сприяти реалізації поставлених завдань і розрахований на період до 2020 року.
Головним чином, цей документ зосереджує увагу на подальшій розбудові впливових державних аналітичних центрів, яких, за задумом розробників, має бути
від 50 до 100 установ. Поруч із державними та аналітичними центрами на базі
ВНЗ Китаю мають постати і “недержавні мозкові центри” (民间
, minjian
zhiku), які фінансуватимуться за рахунок потужних приватних компаній і медіагруп. Такий проект доручено очолити двом найавторитетнішим дослідницьким
структурам КНР – Центру досліджень розвитку при Держраді КНР (国
展
研究中 ) і Китайській академії суспільних наук (中國社
). Крім цього,
на цей заклик відгукнулися численні державні структури, урядові установи, ВНЗ
Китаю, ЗМІ та недержавні організації – всі разом, в унісон, мають докладати зусиль для того, щоб досягти зазначених цілей. Звичайно, всі зміни відбуваються в
єдиному контексті загальнодержавної стратегії, планування якої спрямоване на
десятиліття вперед.
Іншим завданням, вочевидь, є трансформація та створення в КНР аналітичних
структур, які могли б конкурувати зі світовими визнаними організаціями, в першу чергу американськими, яких на сьогодні в Китаї не так багато. У 2015 р. лише
6 китайських аналітичних структур внесено до переліку ТОП-100 установ світу
такого профілю. Крім цього, така реформа має на меті покращення рівня прогно-
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зованості щодо різних питань внутрішньої і зовнішньої політики, безпеки, подальшого поступу китайської держави в нових конкурентних умовах, пошук
своєчасних відповідей та на сучасні виклики і загрози, яких із роками не стає
менше; також покращити комунікаційну модель між органами, які надають пропозиції, і кабінетами, де ці рішення ухвалюються.
Виконуючи вищезазначені рекомендації вищого партійного і державного керівництва, різноманітні китайські структури й установи спричинили певний бум
щодо формування такого роду закладів, особливо в частині “неурядових”. Окремі
китайські експерти, зокрема журналістка Ван Янь (
, Wang Yan) із щотижневого видання “Фенікс” (
, Feng huang), називає це явище не інакше як “пробудження мозкових центрів” (
, zhiku chuntian) [Fenghuang zhoukan] з
огляду на прискорене зростання чисельності експертів та кількості установ, які
афілійовані з ними. На її думку, кількість аналітичних структур Китаю може подвоїтися, а сам процес вона порівнює з “великим стрибком” (大
, da yue jin),
який мав місце в новітній китайській історії.
Ядром китайських Think Tanks виступає столиця держави місто Пекін. Далі
йдуть Шанхай, Сіань, Гуанчжоу, Ухань, інші міста центрального і провінційного
рівня. Значна кількість “мозкових центрів” утворено при численних вищих учбових закладах КНР. Крім того, в Китаї функціонують різноманітні аналітичні
центри окремих бізнесових структур, медіа-корпорацій. Для прикладу: агентство Сіньхуа у 2015 р. започаткувало власну структуру під назвою “Інститут Ляован” (
, Liao Wang zhiku), газета “Женьмінь жибао” створила підрозділ з
моніторингу громадської думки (人民
, Renmin wang yuqing ceshi)
[Renmin wang].
Все більшого і більшого поширення набуває практика “обертових дверей” (the
“revolving door” approach, “
”, 政治
) з метою посилення взаємодії між
аналітичними центрами та високопосадовцями у відставці (колишні міністри,
посли, урядовці, державні та муніципальні службовці), які займали високі посади в різних урядових відомствах та гілках влади і залишаються працювати для
китайської держави. Звичайно, очільниками аналітичних центрів виступають, зокрема, відомі державні діячі, дипломати, військові, кадрові партійні працівники.
На сьогодні в КНР налічується 435 офіційно зареєстрованих аналітичних центрів (друга за кількістю позиція після США). Всі ці “фабрики думок” Китаю
умовно можна поділити на чотири категорії: державні аналітичні центри (найбільш впливові з огляду на їхню безпосередню взаємодію з органами влади), спеціалізовані академічні дослідницькі інститути (їхня діяльність зосереджена на
академічних дослідженнях, розробках концептуальних довгострокових стратегій
і цільових програм), аналітичні центри, які працюють у системі університетів
(головним напрямком і завданням є просування “м’якої сили” Китаю за її межами
шляхом розширення мережі культурно-гуманітарних контактів із зарубіжними
партнерами та просування інтересів КНР у світі, підвищення обізнаності населення вздовж Шовкового шляху з ініціативи керівництва КНР “Пояс і шлях”)4,
центри, які створені приватними інституціями. Більшість із заявленої кількості – це державні структури, лише 5 % формально вважаються незалежними. Дещо
іншу типологію наводять у своїй публікації вже згадані нами Чжу Хуфен і Сюе
На сьогодні п’ять китайських ВНЗ (Бейда [Пекінський університет], Цінхуа [Університет Цінхуа, м. Пекін], Женьмінь [Китайський народний університет, м. Пекін], Фудань
[Фуданський університет, м. Шанхай], Нанкай [Нанькайський університет, м. Тяньцзінь])
здобули визнання як провідні наукові та освітні центри підготовки фахівців з міжнародної проблематики, експерти у сфері зовнішньої політики та національної безпеки.
4
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Лань. Зокрема, вони виокремлюють “квазіофіційні” (недержавні) інституції і “громадські” (приватні) аналітичні центри, науково-дослідні інститути, які тісно пов’язанні з некомерційними фондами. Водночас немає жодних підстав говорити про
їхню самостійну діяльність, адже керівництво цих установ призначається урядовими структурами, фінанси також отримують по урядовій лінії. Разом з тим слід
вказати на існування в їхніх діях більшого маневру та певної свободи в порівнянні
з державними за статусом аналітичними центрами. Також слід мати на увазі, що
всі китайські аналітичні структури мають три рівні: загальнодержавні, провінційні
та муніципальні. Ми в жодному разі не прагнемо в цьому короткому огляді аналізувати специфіку їхньої роботи. Детальний опис, організаційна структура, історія
виникнення та сфери досліджень належним чином викладені в довіднику “Наукові та аналітичні центри Китаю” І. Н. Комісіної та в публікаціях Є. В. Журбея.
Як ми вже зазначали, згідно зі всесвітнім індекс-рейтингом найкращих аналітичних центрів світу 2015 (2015 Global Go to Think Tank Index Report), що складається в рамках Програми “Аналітичні центри і громадянське суспільство”
Інституту Лаудера Університету Пенсильванії (США) [James G. McGann], шість
аналітичних структур КНР (табл. 1) представлені в першій сотні світу, зокрема
Академія суспільних наук КНР (中國社
, 31-ша позиція), Інститут міжнародних досліджень Китаю (中国国
研究 , 35-та позиція), Китайська
академія сучасних міжнародних відносин (39-та позиція, 中国现代国 关系研
究 ), Центр досліджень розвитку при Держраді КНР (国
展研究中 ,
50-та позиція), Інститут міжнародних і стратегічних досліджень Пекінського університету (64-та позиція 北京大学国
研究 ), Шанхайський інститут міжнародних відносин (
国
研究 , 72-га позиція).
Таблиця 1
Назва
中国社
学
中国国
研究
中国现代国 关系研究
国
展研究中
北京大学国
研究
国
研究

Місце у світовому
рейтингу (2015 р.)
31
35
39
50
64
72

Місце розташування
Пекін
Пекін
Пекін
Пекін
Пекін
Шанхай

На початку 2017 р. було оприлюднено 10-й, ювілейний, індекс вищезазначеного рейтингу найкращих аналітичних центрів світу 2016 (2016 Global Go to Think
Tank Index Report). Згідно з попереднім рейтингом очевидно, що китайські аналітичні структури продовжують нарощувати свій потенціал. Якщо в минулорічному рейтингу їх було представлено 6, то в цьогорічному вже 9 (табл. 2) серед
150 найкращих у світі.
Таблиця 2
Назва
中国现代国 关系研究
中国社
学
中国国
研究
国
展研究中
国
研究
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Місце у світовому
рейтингу (2016 р.)
33
38
40
52
73

Місце розташування
Пекін
Пекін
Пекін
Пекін
Шанхай

北京大学国
研究
经济研究所
中国与
化
中国人民大学重
研究

79
104
111
149

Пекін
Пекін
Пекін
Пекін

Китайська академія сучасних міжнародних відносин (中国现代国 关系研究
, 33-тя позиція, найповажніша інституція, афілійована з Міністерством державної безпеки КНР та підзвітна ЦК КПК), Академія суспільних наук КНР (中國社
, 38-ма позиція), Інститут міжнародних досліджень Китаю (中国国
研究 , 40-ва позиція; безпосередньо перебуває у віданні МЗС КНР), Центр
досліджень розвитку при Держраді КНР (国
展研究中 , 52-га позиція),
Шанхайський інститут міжнародних відносин (
国
研究 , 73-тя позиція; ще одна установа, яка перебуває у віданні зовнішньополітичного відомства
КНР), Інститут міжнародних і стратегічних досліджень Пекінського університету
(北京大学国
研究 , 79-та позиція), Unirule Institute of Economics (
经
济研究所, 104-та позиція; неурядова дослідницька установа, яка сфокусована головним чином на економічних питаннях), Центр вивчення Китаю та глобалізації
(中国与
化
, 111-та позиція; незалежний центр досліджень зі штаб-квартирою в Пекіні та філіями в містах Гуанчжоу, Ціндао та Шеньчжень), Chongyang
Institute for Financial Studies Китайського народного університету (中国人民大学
重
研究 , 149-та позиція).
За схожою аналогією, з урахуванням світових тенденцій, проте за дещо іншою
методикою в січні 2014 р. Шанхайською академією суспільних наук і профільним
центром (
社
学
研究中 ), який був створений у її рамках, вперше
було оприлюднено “Звіт про китайські аналітичні центри” (2014 年中国
报
) [2014 nian Zhongguo zhiku baogao…]. Очікується вже третє видання зазначеного тематичного спрямування. Китайські дослідники класифікують свої аналітичні центри за такими категоріями: “Партія, політика, армія”, “Академія суспільних наук”, “ВНЗ”, “Приватні аналітичні структури”.
При цьому ТОП-10 найвпливовіших китайських дослідницьких аналітичних
центрів за версією сайту China.org.cn [Xu Lin] виглядає таким чином:
– Центр дослідження розвитку при Держраді КНР (Уряд Китаю, 国
展
研究中 );
– Китайська академія суспільних наук (м. Пекін, 中国社
学 );
– Пекінський університет (北京大学);
– Університет Цінхуа (м. Пекін, 华大学);
– Китайський центр міжнародних економічних досліджень (м. Пекін, 中国国
经济
中 );
– Партійна школа при Центральному комітеті Компартії Китаю “Вища партійна школа” (中共中
);
– Академія макроекономічних досліджень (м. Пекін, 国
经济研
究 );
– Шанхайська академія суспільних наук (
社
学 );
– Фуданський університет (м. Шанхай, 复 大学);
– Китайський інститут реформ і розвитку (провінція Хайнань, 中国
南
展研究 ).
За попередніми оцінками, аналіз їхньої роботи вказує, що існуючі в КНР аналітичні структури вирішують цілком конкретні завдання:
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– здійснюють підбір та обробку відкритої інформації в інтересах урядовців і
державних відомств;
– проводять дослідження тенденцій та ключових аспектів розвитку внутрішньої і зовнішньої політики КНР, проведення експертизи та обґрунтування зовнішньополітичних ініціатив, заходів і тенденцій у сфері міжнародної політики Китаю
та міждержавних відносин;
– аналізують і дають рекомендації з питань нових політичних тенденцій, законів і положень, беруть участь у розробці проектів офіційних документів для керівництва країни;
– вивчають перспективи співпраці, спрямованої на підтримку розвитку співробітництва на політичному, економічному, фінансовому, військовому, інформаційному рівнях, інша дослідницька тематика;
– на основі аналізу дають сформовані оцінки нових політичних установок або
здійснюють моніторинг останніх подій;
– виступають як неофіційний урядовий вісник, висловлюючи і доносячи погляди чи позицію офіційного Пекіна з різних питань під час проведення конференцій, різноманітних форумів, семінарів, обговорень, експертних зустрічей як
всередині країни, так і за кордоном;
– здійснюють апробацію окремих зовнішньополітичних кроків на етапі їхнього проектування через співпрацю із зовнішнім експертним середовищем;
– публікують аналітичні матеріали головним чином з проблематики міжнародних відносин та зовнішньополітичних питань.
Як зазначалося, всі аналітичні структури Китаю схожі в тому, що їх об’єднує
спільна мета – сприяння органам державної влади у виробленні концептуальних
стратегій і програм, виходячи з власних національних інтересів у рамках здійснення “чотирьох модернізацій”, продовження реалізації “політики реформ і відкритості”, сприяння “курсу на раціональне забезпечення задоволення внутрішніх
потреб розвитку КНР”, просування ідеї “співтовариство спільної долі”, побудова
суспільства середнього достатку “сяокан”, “обслуговування принципів та інтересів Китаю”, а також реалізація масштабного проекту зі створення нового Шовкового шляху.
Світові тенденції
У світі зростає прикладний інтерес до досліджень Китаю. Так, наприкінці
2013 р. найбільша європейська приватна Фундація “Меркатор” інвестувала
18,4 млн. євро у створення в Берліні (ФРН) приватного Центру вивчення Китаю
(Mercator Private Institute for China Studies (MERICS)).
Також згадана установа разом з Королівським інститутом Елькано (Elcano
Royal Institute, Іспанія), Французьким інститутом міжнародних відносин (Institut
français des relations internationales) стали фундаторами створення Європейської
мережі аналітичних центрів дослідників Китаю (European Think-tank Network
on China, ETNC) і координаторами їхньої діяльності. Ця ініціатива була реалізована в листопаді 2014 р., регулярні зустрічі учасників проходять кожні півроку.
Загалом мережа об’єднує 15 аналітичних центрів, зокрема, крім трьох фундаторів, до неї входять: Інститут міжнародних відносин (Ústav mezinárodních vztahů,
Чеська Республіка), Фінський інститут міжнародних відносин (Ulkopoliittinen
instituutti), Інститут міжнародних економічних відносин (Ινστιτούτο ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων, Греція), Інститут ЄС-Азія (EU-Asia Institute, ESSCA, Угорщина), Інститут досліджень міжнародних та європейських справ (Institute of
International and European Affairs, Ірландія), Інститут міжнародних відносин
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(Istituto Affari Internazionali, Італія), Інститут міжнародних відносин “Клінгендаль” (The Netherlands Institute of International Relations “Clingendael”, Нідерланди), Польський інститут міжнародних справ (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, PISM, найкращий аналітичний центр у регіоні Центральної та Східної
Європи останніх років), Університет Авейро (Universidade de Aveiro, Португалія), Національний університет політичних і управлінських досліджень (National
University of Political and Administrative Studies, NUPAS, Румунія), Шведський
інститут міжнародних відносин (Utrikespolitiska institutet), Chatham House (Великобританія).
У жовтні 2015 р. було представлено першу спільно підготовлену доповідь
“Mapping Europe-China Relations A Bottom-Up Approach”. У грудні 2016 р. оприлюднено нове спільне дослідження під назвою “Europe and China’s New Silk
Roads”. Водночас кожна із зазначених аналітичних структур на регулярній основі
публікує власні позиційні матеріали з різноманітної китайської тематики.
Дослідницькі центри країн регіону, які сфокусували свої дослідження на КНР,
є важливим компонентом загальносвітового тренду збільшення зацікавленості
цією північно-східною країною та справді вагомою частиною світової синології.
Згідно зі статистикою китайських дослідницьких центрів (the Research Center for
Foreign Sinology of the Chinese Academy of Social Sciences), на сьогодні загалом
нараховується більш 100 центрів досліджень лише у країнах Центральної і Східної Європи (ЦСЄ), які вивчають Китай. При цьому, їхня кількість продовжує
стрімко зростати з огляду на зростання зацікавлення держав щодо політики і
можливостей співпраці з Китаєм, особливо з боку країн, що розвиваються або
прагнуть покращити власні економічні показники і знайти джерела продовження
ринкових перетворень та покращення добробуту власних громадян. Головним
пріоритетом КНР залишається поглиблення відносин з країнами регіону ЦСЄ як
перспективними економічними партнерами Китаю у Європі.
Своєю чергою, КНР продовжує практику проведення різноманітних форумів з
перспективними учасниками, використовуючи їх як сприятливу платформу для
поглиблення діалогу сторін.
Під час проведення Третього саміту “Китай і країни ЦСЄ” на вищому рівні у
грудні 2014 р. в м. Белграді (Сербія) голова Держради КНР Лі Кецян запропонував створити мережу і поглибити співпрацю між аналітичними центрами (академічними установами) Китайської Народної Республіки і 16 країнами Центральної
і Східної Європи. Виступаючи під час Четвертого саміту в листопаді 2015 р. в
м. Сучжоу (КНР), все той же голова Держради КНР Лі Кецян зазначив, що Китай
підтримує запровадження механізму співпраці аналітичних центрів у форматі
взаємодії “16+1”, і водночас закликав до більш тісної співпраці між експертами в
багатосторонньому форматі.
16 грудня 2015 р. в Пекіні під час проведення Третього симпозіуму аналітичних центрів КНР і країн ЦСЄ було прийнято рішення створити мережу взаємодії
аналітичних центрів у форматі “16+1” (中国—中
国
与合
).
Секретаріат і координаційний центр було створено в Академії суспільних наук
КНР у м. Пекіні. Четвертий симпозіум відбувся в КНР у 2016 р.
Зрозуміло, що започаткування такої мережі аналітичних центрів сприяє експертному обґрунтуванню кроків і дій основних учасників, урядових уповноважених, що має на меті зменшення помилок і дій, які не сприяють активізації співпраці на кожному з оприлюднених напрямків співробітництва у форматі “16+1”.
Подібні формати взаємодії аналітичних центрів було започатковано з країнами
ЄС, Центральної Азії, африканськими країнами, державами Латинської Америки.
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Україна як об’єкт дослідження
Дослідження України в КНР, як і раніше, залишаються недостатньо розвиненими. Незважаючи на існування мережі регіональних філій Академії суспільних
наук КНР (АСН КНР об’єднує 39 наукових установ під одним дахом), провідним
центром залишається Інститут Росії, Східної Європи та Центральної Азії АСН
КНР (м. Пекін, 中国社
中 研究所). Саме співробітники цієї
установи визначають сутність і підходи до здійснення практичної діяльності, в
тому числі в рамках зовнішньополітичних рішень керівництва Китаю. Істотна
частина досліджень представлена закритими доповідями, фінансованими урядом
Китаю. Разом з тим слід констатувати, що з початком фази практичної реалізації
ініціативи голови КНР Сі Цзіньпіна “Пояс і шлях” експерти приділяють все більше уваги нашій країні. Зростання уваги офіційного Пекіна до України ймовірно
також обґрунтовується необхідністю реалізації цього стратегічного проекту як
важливої частини своєї довгострокової стратегії, прагнучи досягти стійкого економічного розвитку і посилення власного політичного впливу та місця, яке відводиться Україні в цій стратегії.
Іншим фактором, який безперечно сприяв посиленню уваги до України, став
початок російської агресії (анексія суверенної української території, бойові дії на
Сході країни). Пекін щиро хотів би сприяти розв’язанню конфлікту на Сході
України, але там розуміють – не гірше за нас, – що простих рішень немає. Своєю
чергою, аналітики здійснюють збір інформації та забезпечують підготовку якісної аналітики для вищого керівництва КНР із політичної і безпекової ситуації в
країні. Водночас досить популярними є звернення до соціально-економічних процесів, що відбуваються в нас. Завдяки вільному володінню російською мовою,
вмінню працювати з документами українською значна кількість китайських експертів мають можливість обмінюватися думками з українськими дослідниками і
добре орієнтуватися в українській проблематиці.
Серед дослідницьких установ за статутом діяльності, які були створені в КНР
за останній час і працюють на українському напрямку, найперспективнішими є
Дослідницький центр України при Чжецзянському педагогічному університеті
(
大学
研究中 ), Шевченківський центр українсько-китайських
культурних зв’язків Тяньцзіньського університету іноземних мов (
国语大
学
中 文化
中 ), Дослідницький центр України при
Уханському університеті іноземних мов ( 汉大学 国语 文学学 ,
研究中 ), Дослідницький центр України при Далянському університеті
іноземних мов (大
国语大学
研究中 ), Дослідницький центр України
при Шанхайському університеті іноземних мов (
国语大学
研究中
), які фінансуються за рахунок державного бюджету КНР [Jinri Wukelan]. На
превеликий жаль, на сьогодні не існує тісної взаємодії зазначених китайських
установ з українськими партнерами, а робляться лише перші кроки на шляху системної взаємодії сторін. З огляду на розширення мережі і географії науководослідних інститутів і ВНЗ в КНР незабаром (прогнозовано до 2020 р.) з’явиться
ціла плеяда фахівців з України. Причому нові кадри будуть всебічно підготовлені:
зі знаннями української мови, історії, традицій, менталітету, знань по напрямку
спеціалізації (законодавчі норми, економіка, промисловість, сільське господарство, торгівля, інвестиції) тощо.
На сучасному етапі пріоритет віддається дослідженням з економічного співробітництва КНР при максимальному використанні наявних двосторонніх і
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багатосторонніх механізмів. Політичне співробітництво розглядається в основному в рамках наукової школи Пекіна (Інститут дослідження Росії, Центральної
Азії та Східної Європи).
Стратегічні плани КНР з реалізації ініціативи “Пояс і шлях” створюють
сприятливі можливості для встановлення якісно нового рівня зв’язків між Україною та КНР, у тому числі між експертним співтовариством двох країн.
Нові напрямки досліджень і форми роботи
У системі провідних ВНЗ Китаю існують спеціалізовані центри, які здійснюють наукові розвідки щодо різноманітних питань міжнародних відносин. Так,
для прикладу, 10 січня 2015 р. в Пекінському університеті іноземних мов було
створено Інститут досліджень Шовкового шляху (北京 国语大学
之 研
究 ). Головним завданням інституції має стати підготовка кваліфікованих кадрів, проведення наукових досліджень і, у зв’язку з існуючою багаторічною
практикою “транскультурних переваг” ( 文化
) і “багатомовних особливостей” (多语
), сприяння у практичному перетворенні ініціативи китайського
керівництва “Економічного поясу Великого Шовкового шляху” та “Морського
Шовкового шляху ХХІ ст.”. У квітні 2015 р. в КНР створена Китайська асоціація аналітичних центрів Шовкового шляху (“
”
合
), яка
була сформована з 50 аналітично-експертних центрів Китаю, представниками
найбільш авторитетних науково-дослідних інститутів КНР.
29 січня 2016 р. в Гонконзі відкрито перший центр дослідження “Один пояс,
один шлях” (“香港
研究 ”). До цього на адміністративному рівні було
створено Керівний комітет “
” та Бюро “
”.
22–24 лютого 2016 р. в м. Шеньчжень (провінція Гуандун) відбулася інавгураційна церемонія Міжнародної асоціації аналітичних центрів Шовкового шляху (“
”国
合
) у рамках проведення міжнародної конференції
“Діалог Шовкового шляху” (
对 ).
10 травня 2016 р. в адміністративному центрі провінції Гуандун м. Гуанчжоу
відбувся Міжнародний форум “мозкових центрів” уздовж Морського Шовкового
шляху ХХІ ст., під час роботи якого було оголошено про створення Мережі міжнародних мозкових центрів (
构, 21
之 国
).
Змінюють підходи в роботі і регіональні (на рівні провінцій) аналітичні структури. Так, наприклад, у липні 2015 р. були створені асоційовані регіональні аналітичні структури, які об’єднали зусилля кількох провінцій, формуючи таким
чином “інтелектуальні альянси” та “інтелектуальні союзи” (
, Zhiku lianmeng). Зокрема, у провінції Шаньдун постала 山
[Guangming ribao],
у місті Нанькін – з абревіатурою трьох міст Нанькіна (Наньцзіну, адміністративна столиця провінції Цзянсу), Чженьцзяна і Янчжоу однойменної провінції під
назвою
(Ning, Zhen, Yang) [Nanjing sheke wang]. У районі Аньнін адміністративного центру провінції Ганьсу місті Ланьчжоу – під назвою
[Gansu ribao], також було створено 南
[Hunan ribao] у провінції Хунань. Процес об’єднання інтелектуальних зусиль продовжується. Серед
завдань, які на них покладаються, – вироблення регіональної (економічної, соціальної, торговельної тощо) політики в умовах реалізації тринадцятого п’ятирічного плану.
Таким чином, очевидно, що роль китайського експертного середовища у формуванні сучасного порядку денного країни надзвичайно значна і має тенденцію до
посилення. Важливо, що в останні кілька років політична, економічна і культурна

79

еліти країни приділяють їм таку велику увагу, чого не спостерігалося за всі майже
67 років існування Китайської Народної Республіки, підвищуючи їхню соціальну
значимість у процесі вироблення державних рішень зі стратегічних напрямків
внутрішньої і зовнішньої політики країни. Період дванадцятої п’ятирічки (2011–
2015 рр.) став періодом інтенсивного розвитку подібних структур. Цілком прогнозовано, що і в тринадцятій п’ятирічці (2016–2020 рр.) роль експертного
середовища і далі буде зростати з огляду на необхідність і потребу прийняття
важливих рішень на основі якісної, реалістичної аналітики, спрямованої на подолання серйозних викликів сьогодення. Більше того, керівництво Китаю всіляко
заохочує розвиток здорової конкуренції поміж наявних “фабрик думок” і створює
для цього відповідні умови.
Вітчизняне експертне середовище вже давно визнає і відзначає зростаючу
роль Китаю в сучасному світі та нагальну потребу нової української генерації,
яка обізнана з тенденціями та динамікою розвитку азіатського регіону, зокрема
Китаю, та можливостями, які цей континент і країна можуть запропонувати
Україні.
Перспективним і взаємовигідним є розвиток зв’язків України з аналітичними
центрами Китаю, особливо в частині взаємодії в рамках розбудови ініціативи китайського керівництва “Поясу і шляху” та досліджень щодо взаємодії КНР і країн
ЦСЄ у форматі “16+1”. Від часу виголошення ініціативи (вересень 2013 р.) необхідність розуміння амбітного китайського плану ще більше актуалізує сучасну
китайську тематику. Важливо посилити прямі зв’язки між українськими і китайськими аналітичними центрами, забезпечити державну підтримку взаємодії
спільнот із питань політики, безпеки, економіки, культури тощо. Інтерес до збільшення рівня двосторонніх стратегічних відносин існує як в Україні, так і в Китаї.
Нагальною потребою є посилення уваги до вивчення нашого стратегічного
партнера, поглиблення аналітичної й експертної роботи у сфері зовнішньої політики, міжнародних відносин Китайської Народної Республіки, вивчення політичних, економічних, інтеграційних процесів у Євразії, які Китай формує навколо
себе у вигляді нових геополітичних і геоекономічних систем. Причому робити це
слід на такому самому системному рівні, як це робиться в Китаї. Іншими словами, прийшов час створити в Україні повноцінний інститут, який буде цілеспрямовано досліджувати і вивчати сучасний Китай.
Наявність відповідної інституції, афілійованої з органами влади України, в сучасних умовах має розглядатися як ознака держави, яка намагається і прагне виробляти незалежну зовнішню політику, яка, у свою чергу, опирається на передбачуваність, амбітність та проактивність.
Вочевидь, особливого значення набуває розширення співпраці українських науковців, які працюють на синологічному напрямку, з науковими установами, експертними колами, вищими навчальними закладами КНР.
На сучасному етапі необхідно поглибити дослідження проблем геополітичної
і зовнішньоекономічної стратегії Китаю, перспектив реалізації глобальної ініціативи китайського керівництва “Поясу і шляху” (“ 和
”
, “Dai he daolu”
changyi) та можливостей участі в ній України.
Упродовж 67 років Китайська Народна Республіка торувала власний непростий
шлях. При цьому світ в останні десятиліття зазнає змін, дедалі потужнішу роль
почали відігравати нанотехнології, інформаційна сфера, глобалізаційні процеси,
які суттєво впливають на трансформацію глобальної системи міжнародних відносин у світлі нових викликів.
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Модернізація економіки і суспільні зміни в КНР упродовж більше 30 років
здійснюються на системній науковій основі. Втім, безперечно, до сьогодні китайські аналітичні центри як інституція, чия головна діяльність направлена на покращення рішень у сфері державного управління, експертна спільнота і як суспільне явище не лише залишаються однією з важливих складових розвитку
китайської держави, суспільного поступу, а й потребують аналізу як наукова категорія, вивчення якої передбачає опанування історії їхнього виникнення, становлення, подальшого розвитку та проекції на майбутнє.
Отже, систематизувавши розглянуті підходи і теорії, вдалося визначити та
представити в одній роботі основні наукові категорії, що поглиблюють розуміння
та пояснюють сутність китайських аналітичних центрів і роль експертного співтовариства у формуванні порядку денного сучасного Китаю.
Китайські “мозкові центри” продовжують реалізацію політики щодо подальшого поступу в умовах глобальної інтелектуальної гонки відповідно до прийнятих стратегічних державних рішень на період до 2020 року. Є підстави говорити
про усвідомлення керівництвом китайської держави важливості встановлення і
зміцнення партнерства з аналітичними центрами.
На наш погляд, ранжування (рейтинг) та поступ останніх років дають уявлення про ефективне нарощування потенціалу китайських аналітичних центрів та
їхньої присутності на глобальному рівні з огляду на те, як вони сприяють у підготовці проектів позиційних, інформаційно-аналітичних, довідкових матеріалів,
науково-аналітичного та експертного супроводу діяльності центральних органів
влади Китаю, вносячи пропозиції та рекомендації, спрямовані на забезпечення
інтересів КНР у міжнародних відносинах та зовнішньополітичній сфері, посилення китайської “м’якої сили” та застосуванню її для просування інтересів КНР
у світі, в тому числі власних безпекових інтересів.
Оскільки КНР прагне відігравати більш активну роль та відстоювати конструктивну позицію щодо формування глобального порядку денного, відтак країна потребує потужної підтримки від власних “фабрик думок” та власного експертного співтовариства.
З початком виголошення (2013 р.) та етапом практичної реалізації (2015 р.)
глобальної ініціативи китайського керівництва “Поясу і шляху” (“Економічний
пояс Шовкового шляху” і “Морський Шовковий шлях ХХІ ст.”) все більш чіткими, але водночас і складнішими постають і завдання для власних аналітичних
установ.
КНР не відмовляється від глобального позиціонування, незважаючи на прихід
ери невизначеності щодо місця та ролі США у світі та посилення у 2016 р. небезпечних геополітичних тенденцій.
“Часи криз – це тест на випробування переконаних і послідовних міністрів, як
буревій випробовує на міцність траву під час негоди”, – такі рядки можемо знайти
у творі “Історія Пізньої Хань” (
, Hou Han shu) авторства Фань Є (
, Fan
Ye) [Hou Han shu], що увійшов до числа 24 офіційних династійних історій Китаю.
Таким чином, наша буремна епоха та існуючі світові кризи дають не лише
можливість для перевірки (тестування) китайських, вочевидь, і українських “мозкових центрів” на відповідність, а й можливість для них бути більш інтегрованими на світовій арені, шукати відповіді і давати рекомендації щодо динамічно
змінюваного порядку денного.
Разом з тим слід наголосити, що підвищення ролі Китаю у світових процесах,
прискорення темпів розвитку українсько-китайських відносин ставлять перед
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українськими науковцями, зокрема китаєзнавцями, кардинально нові завдання
з огляду на важливість поглиблення відносин з КНР та повернення Китаю у
справжній фокус нашої уваги.
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ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В АТР:
ВЗАЄМОДІЯ І КОНФЛІКТ У ТРИКУТНИКУ “США – ЯПОНІЯ – КИТАЙ”
Є. О. Левитська-Доба

1. Економічний аспект китайсько-японської взаємодії на сучасному етапі
У субрегіоні Південно-Східної Азії Пекін оточив себе мережею парадоксальних зв’язків. Російсько-китайські та північнокорейсько-китайські відносини
хоча й визнаються світовим суспільством партнерськими, все ж не мають відповідного економічного підґрунтя. Головними економічними партнерами Пекіна,
як у субрегіоні, так і в усьому АТР, є традиційні союзники США – Японія та
Південна Корея.
Японо-китайські відносини являють собою певну цікаву комбінацію “холодних” політичних відносин та “гарячих” економічних взаємозв’язків. Історично
Японія була важливим партнером Китаю. У післявоєнні десятиліття саме імпорт
КНР японських товарів промисловості допоміг країні відродити її виробничу
інфраструктуру. Сьогодні ж Японія – найбільший торговий партнер Пекіна після
США із загальним обсягом товарообміну більше $300 млрд. щорічно [Japan-China Total trade preview 2016]. Станом на 2014 р. Китай також займав першу позицію у списку торгових партнерів Японії. Обсяг товарообігу досяг $309,1 млрд.,
що на $107,9 млрд. перевищує обсяг американо-японської торгівлі [Japan-U.S.
Total trade preview 2014]. У 2012 р. обсяг накопичених інвестицій КНР у японській економіці склав $1,620 млн., а обсяг накопичених ПІІ Японії в китайській
економіці – $87,247 млн. станом на 2012 р., таким чином, Японія стала найбільшим інвестором в економіку КНР, обігнавши навіть США [UNCTAD Bilateral FDI
Statistics 2012]. Усі вищевказані факти свідчать про високий рівень взаємопроникнення економік двох країн.
Китай та Японія мають багато причин для того, щоб підтримувати інтенсивні
відносини в економічній сфері. Так, для Японії Китай являє собою надзвичайно
великий та географічно близький до неї ринок збуту, адже населення КНР майже в 11 разів перевищує населення самої Японії. Також треба відзначити, що єна
залишається міцною валютою в порівнянні з іншими валютами в регіоні
[Fuhrmann]. Це робить японські товари більш дорогими на ринках збуту. Для
того щоб обійти ці труднощі, Японія виробляє машини та товари електроніки за
кордоном. Японські фірми виробників для розвитку власних продуктивних потужностей засновують заводи в Китаї, оскільки продуктивні потужності в Японії не задовольняють попиту на їхню продукцію. Найбільші японські автовиробники, такі як “Honda”, “Toyota”, “Nissan”, зацікавлені в будівництві власних заводів в КНР. Три найбільших автовиробники Японії збільшили закордонне
виробництво у 2007 р. на фоні зростаючого попиту в Китаї, Росії та Індії, при
падінні попиту в Японії і США. Втім, треба зауважити, що такий важливий фактор привабливості Китаю як майданчика для виробництва іноземної продукції, а
саме дешева робоча сила, в наступні десятиліття може втратити свою актуальність через демографічну політику Пекіна, спрямовану на зменшення кількості
населення країни, що може негативно вплинути на динаміку розвитку китайськояпонських економічних зв’язків.
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Для Китаю ж важливо підтримувати інтерес Японії як інвестора в наукомісткі
та IT галузі, а також експортера її виробництва в Китай для забезпечення китайських трудових ресурсів робочими місцями.
Здебільшого економічний фактор утримує країни від ескалації конфліктів. Та
чи здатне це вберегти Токіо та Пекін від політичного антагонізму? У пошуках
відповіді можна розглянути зміни економічних показників двосторонніх відносин крізь призму погіршення загального політичного фону.
У 2012 р. спостерігалося зростання активності КНР у Східно-Китайському
морі в районі спірних островів архіпелагу Дяоюйдао (Сенкаку). У вересні того
ж року Японія викупповує острови архіпелагу у приватних власників, у відповідь на що Пекін направляє до островів китайські бойові кораблі. Криза відносин стає очевидною. Обсяг товарообміну впав на $13,5 млрд. у 2012 р.
Статистика двосторонньої торгівлі в період з 2009-го по 2015 р. показує, що найвищий показник її обсягу було зафіксовано у 2011 р. – $343 млрд. Найнижчий
показник у той самий період – $229 млрд. у 2009 р. [Japan-China Total trade
preview 2009]. Отже, загальний обсяг товарообміну $329,5 млрд. у 2012 р. у статистичному розрізі не демонструє катастрофічного спаду та повного розриву
відносин [Japan-China Total trade preview 2012]. Більш того, спостерігалося
збільшення обсяг інвестиційного потоку з Японії в КНР. У 2012 р. він оцінювався в $7,352 млрд., що на мільярд перевищує показники 2011 р. при загальному
обсязі накопичених ПІІ Японії в економіці КНР $87,247 млн. [UNCTAD Bilateral
FDI Statistics 2012]. Позитивні тенденції були зафіксовані і в китайському інвестиційному середовищі щодо японської економіки: обсяг експорту китайських
ПІІ в Японію зріс в 1,4 р. у 2012 р. в порівнянні із 2011 р. [UNCTAD Bilateral
FDI Statistics 2012].
Таким чином, можна резюмувати, що економічні інтереси в системі Пекін –
Токіо превалюють над політичними непорозуміннями. Та цей фактор, як і будьякий інший, необхідно розглядати в певній системі, порівнюючи зі схожими міжнародними процесами.
2012 рік – надконфліктогенний рік для КНР. Погіршення зазнали не тільки
китайсько-японські відносини, а й стосунки КНР із Філіппінами та В’єтнамом.
Територіальний конфлікт між країнами в Південно-Китайському морі набув міжнародного характеру, після того як у січні 2013 р. Філіппіни подали позов на Китай до Постійної палати Третейського суду в Гаазі. Конфлікт досяг високого
градуса напруги. А проте обсяг товарообігу зріс на $4,2 млрд. у 2012 р. порівняно з 2011 р. та на $1,6 млрд. у 2013 р. порівняно з 2012 р. Ще більш показовим
прикладом є китайсько-в’єтнамські торгові відносини. В’єтнам також є активно
залученою стороною до територіальної суперечки з КНР у Південно-Китайському
морі, але ж із 2011-го до 2012 р. обсяг товарообміну зріс на $10,2 млрд., а з
2012-го по 2013 р. – на $15,1 млрд. [Japan-China Total trade preview 2011–2013].
Це – свідчення того, що бізнес у Японії незалежний від держави, і таких рис він
набуває в КНР.
Таким чином, можна побачити, що політичні суперечки все ж таки мають негативний вплив на японо-китайські відносини. Якщо Філіппіни та В’єтнам не готові жертвувати співробітництвом із Китаєм як фактором позитивного впливу на
власні економіки, то Японія, більш сильна та незалежна в економічному вимірі
держава, може дозволити собі підкріплювати політично-ідеологічну конфронтацію економічним антагонізмом. Сьогоднішній стан економічної взаємозалежності
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не піддає сумнівам партнерські відносини країн, однак їхня поведінка під час
конфлікту 2012 р. демонструє, що в разі серйозного конфлікту є ризик того, що
економічний фактор не стане стримувальним.

[UN Comtrade Database, 2011–2013]

Втім, ряд чинників, що випливають із вказаних економічних інтересів країн,
знижують градус напруги між країнами.
По-перше, двосторонній конфлікт має негативний вплив на внутрішній стан
економік країн. Як вже було вказано, КНР ставить економічний розвиток країни
понад усе. Японія також не може оминути проблем у разі різкого погіршення відносин із Китаєм, зокрема економічних. Як основна причина називалось погіршення відносин з Китаєм, що викликало спад продажів на цьому важливому для
Японії ринку [Лукин 2012]. Так, наприклад, після масових антияпонських мітингів та бойкоту японських товарів, що відбулися в КНР в 2012 р., припинили роботу ряд заводів “Toyota”, “Honda”, “Nissan”, “Panasonic” та “Canon” [Cheung 2012].
Фінансові втрати змусили концерни відновити роботу деяких заводів у тому ж
році, незважаючи на конфронтацію урядів. Як результат розуміння цього керівними елітами держав у 2012 р. Японія і КНР оголосили про перехід у двосторонній
торгівлі на використання системи “юань – ієна” без “доларового посередництва”
[Лузянин 2013].
По-друге, неминучі інтеграційні субрегіональні процеси гальмують ескалацію
міждержавного конфлікту. У 2015 р. в ході зустрічі в Сеулі лідери КНР, Японії та
Південної Кореї погодилися щодо співробітництва із завершення створення зони
вільної торгівлі – Всеосяжного регіонального економічного партнерства [Tiezzi
2015]. У ході зустрічі керівники країн обговорили питання безпеки і торгівлі та
наголосили на повному відродженні співробітництва між трьома державами
[Tiezzi 2015].
По-третє, слід враховувати й зацікавленість зовнішніх сил, а саме США, в балансі між Токіо та Пекіном, адже основним інтересом США є підтримка балансу
між двома ключовими державами в Азії на тому рівні, щоб жодна з них не була в
змозі ставити під сумнів лідерство Вашингтона в Тихому океані. Отже, відносини між Китаєм та Японією в економічній сфері розвиваються в партнерському
дусі. Країни значною мірою залежать одна від одної. Та чи стане економічний
розвиток пріоритетним над стратегічними та ідеологічними непорозуміннями –
залишається відкритим питанням.
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2. “Китайський фактор” у сучасних американо-японських економічних
відносинах
Американо-японські економічні відносини також являють собою цілу палітру
відтінків. Зберігаючи партнерські відносини, країни пережили й декілька “економічних війн”, що вимагало від Токіо та Вашингтона впровадження протекціоністських заходів по щодо одне одного. Втім, на сучасному етапі, особливо протягом президентства Б. Обами, сторони намагались нормалізувати відносини та
ставитись одна до одної з більшою довірою. Причин для такого перегляду стосунків багато, та не остання з них – “пробудження” Китаю.
Отже, в 1990-ті рр. після завершення “холодної війни” стратегічна важливість
американо-японського альянсу різко знизилася. Зі зникненням СРСР із політичної карти світу Вашингтон та Токіо дістали можливість вести себе з більшою
свободою, ніж раніше. Так, після того як США зайняли провідні позиції з виробництва автомобільної продукції, країна все ж таки відчувала конкуренцію з боку
Японії, чий виробничий потенціал ще з кінця Другої світової війни залишався вагомим. Зокрема, японські автомобілі не поступалися в якості американським, але
були більш дешевими, що змусило адміністрацію Рейгана підвищити митні тарифи на японську продукцію [Katz 2012].
Цей крок мав як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, захищаючи свого виробника, Вашингтон посіяв недовіру в японо-американських відносинах та запровадив несприятливий прецедент. Так, у 2003 р. Токіо змогло сміливо
заборонити імпорт американської яловичини. У цьому контексті треба додати,
що японська заборона навряд чи була політичним інструментом на кшталт тих,
що активно використовуються у здійсненні зовнішньої політики Російської Федерації, наприклад. З другого боку, такі заходи спровокували японських підприємців на активнішу діяльність на території США. Японські компанії перенесли своє
виробництво до Сполучених Штатів. Це, у свою чергу, зумовило зростання експорту ПІІ з Японії у США. Спочатку інвестори мали на меті спрощення збуту
японської продукції на ринку США. Потім же потік інвестицій змістився в обробну промисловість, для того щоб здолати різного роду бар’єри на шляху японського експорту, створивши виробничі потужності на американській території
[Чудинова 2014].
Таким чином, недовіра та конкуренція в 1990-ті – 2000-ні рр. гальмували розвиток американо-японської економічної взаємодії. К. Тонг, директор відділу
Ради національної безпеки США з економічних питань в Азії, у своїй доповіді у
2007 р. повідомив, що в період 1990–2006 рр. американо-японська торгівля, хоча
й зросла на 50 % на фоні зростання торгівлі з іншими країнами, не була такою
вражаючою: обсяг торгівлі з Китаєм, наприклад, збільшився на більш ніж 1000 %
[K. Tong’s Report… 2007]. Треба також зважати на те, що після Азіатської фінансової кризи 1998 р. Японія втратила свої позиції. Через ці фактори низькими темпами розвивались фінансові відносини між країнами.
Поштовхом для початку нового етапу у двосторонніх стосунках стали, на думку автора, створення Зони вільної торгівлі “Китай – АСЕАН”, що функціонує з
1 січня 2010 р., та стратегічне переорієнтування Вашингтона з Близького Сходу
до АТР. Таким чином, до інтеграційного ядра в Південно-Східній Азії приєднався Пекін, який також є одним із провідних партнерів країн Північно-Східної Азії.
У разі якщо інтеграційні прагнення КНР дадуть позитивні результати, Китай стане сполучною ланкою між Південно-Східним та Північно-Східним Азіатськими
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регіонами та сам стане інтеграційним ядром всієї Азії. Можна припустити, що
Сполучені Штати хочуть використати існуючий механізм “АСЕАН +”, а саме
“АСЕАН + Японія” та “АСЕАН + 3” (Японія, Республіка Корея та Китай) для
того, щоб включитися до азіатських інтеграційних процесів. Для цього Білому
дому необхідно активізувати відносно надійні економічні стосунки зі своїм традиційним партнером та одним з найсильніших акторів регіону та світу – Токіо.
Так, у листопаді 2010 р., в той самий рік, коли було активізовано ЗВТ
“АСЕАН – КНР”, була впроваджена Американо-японська ініціатива економічної
гармонізації – U.S.-Japan Economic Harmonization Initiative, – у рамках якої декларується стимулювання двосторонньої торгівлі та вдосконалення механізмів
координації дій з вирішення регіональних проблем, що відповідатиме спільним
інтересам сторін [U.S. Trade Representative… 2012]. Паралельно з цією ініціативою було запроваджено Американо-японський діалог зі сприяння розвитку інновацій, підприємництву та створенню робочих місць, а також Американо-японський діалог зі сприяння розвитку інтернет-економіки [U.S. Trade Representative… 2014].
Сьогодні обсяг двосторонньої торгівлі складає близько $203 млрд. [Japan-U.S.
Total trade preview 2016]. Треба також відзначити, що в цьому контексті спостерігається певний парадоксальний дисбаланс, характерний швидше для економічної
взаємодії між розвиненою економікою та економікою, що розвивається, аніж для
взаємодії першої та третьої економік світу, адже Японія імпортує зі США у великій кількості сільськогосподарські товари та сировину, а з Японії експортуються
в США високоцінні та високотехнологічні товари. Такий дисбаланс є також однією зі складових економічного конфлікту між двома країнами [Чудинова 2014].
Наприклад, у 2013 р. США експортували в Японію машин та обладнання сумою
$5,3 млрд., тоді як японські виробники продали американцям продукцію тієї ж
категорії сумою $30,5 млрд. [Japan Proﬁle 2014]. У той самий час США закупили
в Японії сільськогосподарської продукції на $572 млн., а Японія у США – на
$12,1 млрд. [Japan Proﬁle 2014].
А проте у другій декаді ХХІ ст. Вашингтон та Токіо відвернулися від існуючих економічних проблем, для того щоб реалізувати “спільні інтереси”. З тим
щоб завадити Китаю зміцнювати свої позиції в Азії, було ініційоване Транстихоокеанське партнерство (TТП), участь у якому КНР не передбачалась. Загалом цілі
ТТП дублюють цілі АТЕС, але участь Пекіна у форумі, що вже функціонує, не
може бути обмежена без уникнення дипломатичного скандалу з КНР. Можна припустити, що в якомусь сенсі ТРР було впроваджено для того, щоб врівноважити
ЗВТ “АСЕАН + КНР”. Більш того, можливо, ТТП було покликане поглинути
АСЕАН та всі утворені навколо неї інтеграційні групи, таким чином перехоплюючи стратегічну ініціативу [Макарова, Сухина 2015]. Втім, США не ратифікували відповідної угоди про створення партнерства, а новообраний президент
США Д. Трамп заморозив подальше формування ТТП.
Сьогодні дуже складно прогнозувати майбутнє американо-японських відносин, адже нова адміністрація Білого дому, очолювана Д. Трампом, прагне протекціонізму в зовнішній політиці та економіці, виступаючи не тільки проти
нових інтеграційних проектів, а й проти вже традиційних, таких як, наприклад,
НАФТА. Для Японії, економіка якої є екпорто-орієнтовною, США є ринком збуту
товарів, що займає провідні позиції. У разі якщо нові протекціоністські заходи
буде вжито, американо-японським економічним, а потім і політичним відносинам
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буде завдано шкоди. З другого боку, теперішній президент розуміє загрозу економічного піднесення КНР для Сполучених Штатів. Таким чином, залишається
відкритим питання, яку стратегію стосовно АТР у цілому та Японії і Китаю зокрема обере Д. Трамп.
Висновки
Сьогодні КНР та Японія, незважаючи на політичні, ідеологічні та територіальні конфлікти, виступають в економічній площині як партнери. Економічні показники доводять, що політичні відносини незначною мірою впливають на економічну взаємодію країн. Втім, об’єктивні фактори, в першу чергу зростання рівня
оплати праці в КНР, зумовлюють те, що економічні зв’язки між країнами послаблюються. У таких умовах Сполучені Штати можуть намагатись використати
традиційний союз із Японією, з тим щоб долучитися до інтеграційних процесів
в Азії, в яких Пекін може зайняти провідні позиції і, таким чином, перехопити
стратегічну ініціативу та спромогтися обмежити зростання впливу Китаю в регіоні та світі.
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КИТА ТА О О С СІДИ

МЕТАФОРИ МІЖПЕРСОНАЛЬНИХ СТОСУНКІВ У КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ
ОБРАЗУ КИТАЮ У В’ЄТНАМСЬКОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ
В. А. Мусійчук

В’єтнам та Китай мають тривалу традицію міждержавного сусідства, яке з часом
якісно змінювалось кардинально – від найближчої дружби та братерства до запеклої ворожнечі. Неоднозначними відносини між цими двома країнами залишаються
й нині. Тому дослідження сприйняття сусідньої держави В’єтнамом є актуальним. Медіа як відображають певне узагальнене суспільне бачення, так і впливають на його формування, тому вибір саме цього матеріалу не випадковий.
З метою аналізу концепту КИТАЙ у в’єтнамському медіа-дискурсі пропонується розгляд метафор міжперсональних відносин, а саме сусідства, братерства, партнерства, дружби та ворожнечі. Адже, як зазначав Дж. Лакофф, на концептуальному рівні образи держав часто персоніфікуються і на них відповідно
переносяться ознаки міжперсональних відносин, таким чином, формується сприйняття країн як дружніх, сусідніх, ворожих тощо [Lakoff 2004, 69].
Аналіз концептуальної метафори при інтерпретації медіа-текстів є одним із дієвих методів для об’єктивного вирішення поставленого завдання. Методологічно
це дослідження ґрунтується на теорії концептуальної метафори Дж. Лакоффа та
М. Джонсона [Lakoff, Johnson 1980], а також на семантико-когнітивному аналізі,
поєднаному з міждисциплінарними підходами аналізу медіа-дискурсу Г. Яворської та О. Богомолова [Яворська, Богомолов 2010].
Крім аналізу власне концептуальних метафор у медіа-дискурсі, з’ясуймо також традиційне уявлення в’єтнамців про те, що таке братерство, сусідство, дружба та ворожнеча. Для цього звернімося до народної мудрості. Смисли, закладені
у фразеології, належать до фонових знань народу і так чи інакше впливають на
сприйняття і переосмислення нових понять.
Братерство належить до сфери родинних відносин, а в’єтнамська народна мудрість вчить поважати й турбуватися про всіх членів родини: chị ngã, em nâng
(старша сестра впала, молодша підтримує); anh em như chân tay (брати мов рукиноги). У тому числі, підтримувати й далеких родичів: máu loãng còn hơn nước lã
(розбавлена кров краще сирої води); họ chín đời còn hơn người dung (спорідненість у дев’ятому коліні краще сторонньої людини). У в’єтнамських пареміях засуджуються сварки між рідними: anh em chém nhau bằng xống, không ai chém nhau
bằng lưỡi (брати б’ються рукояттю, а не лезом). Давня мудрість вчить, що при
суперечках між братами краще використовувати рукоять ножа, щоб випустити
пару, але не використовувати лезо ножа, щоб убити один одного насправді.
У період розквіту дружніх стосунків між СРВ та КНР у медіа в основному спостерігаємо епітети “братній”, “рідний”, а не “сусідній”. У період же охолодження
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відносин, навпаки, родинні епітети зникають. У сучасних медіа родинні епітети
на позначення Китаю часто вживають з метою дорікання сусідній державі, що
останнім часом поводиться не по-братськи та не по-товариськи: Trung Quốc-Việt
Nam quan hệ đồng chí anh em hay quan hệ thiên tử phụ dung? (Китай – В’єтнам –
відносини товаришів і братів чи імператора і васала?); Việt Nam không phải là
“đàn em” của Trung Quốc (В’єтнам – це не “молодший брат” Китаю).
Сусідство – це стосунки між людьми, що живуть поруч. Причому цей тип міжперсональних відносин традиційно протиставляється сімейним стосункам. Якщо
відносини в родині – це відносини між “своїми”, то відносини між сусідами – це
стосунки “свій – чужий”. За в’єтнамською традицією в суперечності “свій – чужий” завжди треба ставати на свою сторону, що підтверджується низкою прислів’їв: chim không đánh chim cùng một tổ, trâu một chuồng đâu có húc nhau (птах
не б’є птаха зі своєї зграї, воли з одного стійла не б’ються); khôn ngoan đối đáp
người ngoài gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau (розумний відповість чужаку, кури
від однієї матері не б’ються).
Однак добрі сусідські відносини також цінуються та заохочуються у традиційній в’єтнамській культурі, що, зокрема, можна побачити в низці прислів’їв:
Bà con ở xa không bằng lân la xóm giềng (Краще сусіди поблизу, ніж родичі далеко); Bán anh em xa, mua láng giềng gần (Продай далеких родичів – купи близьких
сусідів); Hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau (Сусід погасить вогонь – обом темно);
Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng (Через злу невістку втратиш родину, через
злого собаку втратиш сусідів). Ці в’єтнамські прислів’я підкреслюють важливе
значення сусідів.
У традиційному в’єтнамському світобаченні “сім’я – село – держава” можна
простежити концепт сусідства в ланці “села”, в якому люди намагалися жити
дружно й злагоджено. Однак сприймання сусідів як “чужих” зумовлювалося
прагненням незалежності від них: Bán chạy khỏi lạy láng giềng (Як торгівля йде
добре, то не треба йти на поклон до сусідів).
Зважаючи на особливість сприйняття сусідства як чужого, зрозуміло, чому медійної критики зазнала промова очільника КНР Сі Цзінь Піна під час візиту до
В’єтнаму у 2015 р., в якій він неодноразово наголошував на добросусідських відносинах між державами. Сам термін “сусід” у цій промові у в’єтнамських медіа
викликав бурхливу дискусію.
Крім того, сусідство з КНР сприймається як тягар, про що говорять, наприклад, такі заголовки у в’єтнамських ЗМІ: Cùng là láng giềng Trung Quốc, Bhutan
hạnh phúc còn Việt Nam thì sao? (Чому, так само будучи сусідом Китаю, Бутан,
однак, щасливіший за В’єтнам?), Hãy chấm dứt ảo tưởng “Mua láng giềng gần”!
(Припиніть тішити себе ілюзією “купити близьких сусідів”!).
В офіційних заявах СРВ щодо порушення Китаєм в’єтнамського суверенітету
неправомірними діями на островах Південно-Китайського моря часто трапляється
фраза, що такі дії КНР “негативно впливають на сусідські відносини між державами”. А заяви про те, що Китай зобов’язався не здійснювати агресію проти
сусідів (Trung Quốc cam kết không xâm lược láng giềng), лише підкреслюють відчужене ставлення.
Серед “16 золотих ієрогліфів” (прийнята лідерами двох компартій у 1999 р.
Директива, що визначала побудову стабільних та довготривалих, орієнтованих на
майбутнє відносин добросусідства і всебічної співпраці: Láng giềng hữu nghị, Hợp
tác toàn diện, Ổn định lâu dài, Hướng tới tương lai), що визначали відносини між
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КНР та СРВ, першими стоять слова дружні сусіди. Директива “4 добре” (Добрі
сусіди, добрі друзі, добрі товариші та добрі партнери – Láng giềng tốt, Bạn bè
tốt, Đồng chí tốt, Đối tác tốt) так само починається зі слів добрі сусіди. Можна припустити, що такі лозунги спричиняють сприйняття Китаю як чужого. На противагу цьому розвивається теза про родину АСЕАН, що явно виказує прагнення
В’єтнаму до більш близьких стосунків саме з країнами цього альянсу: Khi Việt
Nam là thành viên của gia đình ASEAN (Коли В’єтнам – це член сім’ї АСЕАН);
Hành trình 20 năm VN hội nhập ngôi nhà chung ASEAN (Двадцятилітня мандрівка
інтеграції В’єтнаму у спільний дім АСЕАН; cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp
hơn của đại gia đình Đông Nam Á (разом прямують до кращого майбутнього великої родини Південно-Східної Азії).
Дружба та партнерство беруть свій початок з почуття солідарності й колективізму, що притаманні в’єтнамському характеру. Об’єднання заради спільної мети
дозволяє отримати кращий результат: một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại
nên hòn núi cao (з одного дерева і горбочка не складеш, а три дерева разом – то
вже висока гора); cả bè hơn cây nứa (ціла в’язанка краща від однієї палиці); ngựa
chạy có bầy, chim bay có bạn (кінь біжить у табуні, птах летить із другом).
На перший погляд здається, що дружба – це універсальне людське поняття.
Але, як доводять дослідження, наповнення цього поняття в різних культурах
виявляється неоднаковим1. Для того щоб зрозуміти, що на ментальному рівні
означає для в’єтнамця дружити і бути другом, звернемось до скарбниці народної
мудрості: bạn bè là nghĩa tương tri, sao cho sau trước một bề mới nên (друзі добре
знають один одного, як з одного боку візьмуться, то подолають). Отже, друзі
повинні добре один одного знати й розуміти та братися до справи з однаковим
баченням. До вибору друзів треба підходити розважливо: chọn bạn mà chơi, chọn
nơi mà ở (вибирай друга, з ким дружити, вибирай місце, де жити). Адже, як кажуть в Україні, з ким поведешся, від того й наберешся, а у В’єтнамі говорять: gần
mực thì đen, gần đèn thì sáng (біля чорнила – чорний, поруч з лампою – світлий).
Завдяки друзям можна багато чого добитися в житті: giàu vì bạn, sang vì vợ (багатий через друзів, славний через дружину).
У друзів можна повчитися, а тому варто дружити з розумними людьми: học
thầy không tày học bạn (краще вчитися у друга, ніж у вчителя); được kẻ thù khôn
hơn được người bạn dại (краще мати розумного ворога, ніж дурного друга); cho
nhau vàng không bằng trỏ đàng đi buôn (краще показати дорогу в торгівлю, ніж
дати золота). Друзі мають бути рівними за здібностями: thua thầy một vạn không
bằng kém bạn một ly (краще відставати від учителя в десять тисяч разів, ніж
відставати від друга на міліметр). Однак навіть із друзями треба бути обережним: Tin bợm mất bò, tin bạn mất vợ nằm co một mình (повіриш розбійнику – втратиш корову, повіриш другові – втратиш дружину, лежатимеш сам).
Щодо сприйняття КНР як дружньої країни, то тут треба розрізняти два поняття – звичайної дружби (вираженої лексемами bạn, bạn bè, hữu nghị) та товаришування, що побутувало між країнами соцтабору (виражене лексемою đồng chí –
товариш). У сучасних медіа слово товариш трапляється дедалі рідше: “Tinh thần
đồng chí” Việt-Trung và Biển Đông (В’єтнамсько-китайський “товариський дух”
та Південно-Китайське море); Cái gọi là vừa là đồng chí vừa là anh em (Так зване
товаришування і братерство).
Див., напр., аналіз моделей дружби в російській, японській та англійській традиціях
[Вежбицкая 2001].
1
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Лексема hữu nghị (дружба, дружній) частіше вживається для позначення офіційних дружніх стосунків: Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam – Trung Quốc
(Дружня зустріч народів В’єтнаму та Китаю); Đoàn đại biểu hữu nghị Đảng
Cộng sản Trung Quốc thăm VN (Дружня делегація Компартії Китаю відвідала
В’єтнам); Phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc vì hòa bình,
ổn định và phồn vinh (Розвиток в’єтнамсько-китайської дружньої співпраці заради миру, стабільності та процвітання).
Лексеми bạn, bạn bè (друг, друзі) більш персоніфіковані, тому вживаються як з
позитивною, так і з негативною конотацією: Trung Quốc có thể là bạn tốt với Việt
Nam không? (Чи може Китай бути добрим другом В’єтнаму?); Biển Đông khiến
Trung Quốc mất bạn bè Đông Nam Á (Південно-Китайське море спричиняє до
втрати Китаєм друзів у Південно-Східній Азії); Trung Quốc lấy đâu chính nghĩa
mà đòi ‘bạn bè’ (Де китайська справедливість, щоб вимагати “дружби”); Trung
Quốc mất dần bạn bè (Китай поступово втрачає друзів).
Партнерство – це більш новітнє поняття, слово партнер (đối tác) навіть увійшло до словника неологізмів, що був укладений на лексичному матеріалі, термін появи якого датується приблизно 1985–2000 рр. У словнику цей неологізм
трактується так: “партнер – людина, сторона, що є об’єктом співпраці (в роботі)”
[Từ điển từ mới tiếng Việt 2008]. Примітка щодо використання цього поняття саме
для робочих відносин є важливою. Адже, на відміну від української мови, де слово партнер має ширше значення (напр., партнер у танці, у спорті), у в’єтнамській
воно використовується лише для ділових стосунків між людьми, колективами,
державами. В’єтнамське слово партнер складається з двох кореневих основ: đối –
симетричний, протилежний; tác – створювати, діяти. Тобто тут закладене поняття “діяти симетрично”.
У в’єтнамському політичному дискурсі слова партнер та партнерство на
адресу КНР часто лунають в офіційних заявах та промовах: Thúc đẩy quan hệ đối
tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc (Стимулювати відносини
всебічного стратегічного партнерства і співпраці між В’єтнамом та Китаєм);
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam (Китай – найбільший торговельний партнер В’єтнаму); Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN
của Trung Quốc (В’єтнам – найбільший торговельний партнер Китаю в АСЕАН);
Việt Nam coi trọng tình hữu nghị và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam –
Trung Quốc (В’єтнам поважає дружбу та відносини стратегічного партнерства між В’єтнамом та Китаєм).
Осмислення поняття ворожості пов’язане з історичною долею в’єтнамського
народу, який постійно мав боротися проти іноземної експансії: Китай, Чампа,
Маньчжурія, Франція, Японія, США. Близькі сусіди і далекі країни весь час хотіли підкорити цей народ. Майже вся історія В’єтнаму – це історія війн, варто
згадати, що лише китайське панування тривало ціле тисячоліття. За підрахунками Фан Хюї Ле, загальна тривалість протистояння в’єтнамського народу іноземній експансії становить дванадцять століть (взято до уваги період історії з
ІІІ тис. до н. е. по ХХ ст. н. е.), тобто більшу частину існування в’єтнамської нації [наведено за: Bảo tồn 2010, 53]. Тому поняття ворожості у в’єтнамській фразеології протиставляється почуттю патріотизму та героїзму: giặc đến nhà đàn bà phải
đánh (ворог прийшов, то й жінки мають битися); không đội trời chung (не носити спільне небо), тобто бути непримиренним з ворогом. Засуджуються дії, що потурають ворогам: nối giáo cho giặc (зв’язати списи для ворога), тобто допомагати
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ворогу; gánh vàng đi đổ sông Ngô (скинути золото в річці царства У), тобто сприяти царству У, що було однією з ворожих китайських держав часів Трицарства.
У в’єтнамському медіа-дискурсі конфронтація з КНР інколи виражена прямо з
використанням лексем ворог, ворожий (kẻ thù, thù địch): Vì sao giới cầm quyền
Trung Quốc thù địch Việt Nam (Чому влада Китаю ворожа до В’єтнаму); Kẻ thù
vĩnh viễn của Việt Nam là Trung Quốc (Вічний ворог В’єтнаму – Китай); Trung
Quốc có nguy cơ thành kẻ thù chung của thế giới (Є загроза, що Китай стане спільним ворогом для світу). Часто протистояння між цими двома країнами виражене
опосередковано через інші лексеми: Chiến tranh lạnh với Trung Quốc sắp đến?
(Скоро почнеться холодна війна з Китаєм?); Việt Nam cân nhắc chiến lược mới đối
phó với Trung Quốc (В’єтнам обдумує нову стратегію протистояння Китаю);
Nhật Bản đề nghị Việt Nam liên minh để đối phó với Trung Quốc (Японія пропонує
В’єтнаму союз для протистояння Китаю).
Спираючись на традиційні уявлення в’єтнамців, можна зобразити приблизну
шкалу близькості відносин від найближчих до найдальших: родичі – друзі – сусіди – партнери – вороги. Отже, делегуючи такі відносини на міждержавні стосунки, можна оцінити вимір цих взаємин.
Що стосується офіційного дискурсу, то сучасний В’єтнам веде політику встановлення дружніх стосунків з усіма країнами. В офіційних документах стосовно
зовнішньої політики можна знайти слова про те, що В’єтнам “хоче дружити”,
“готовий дружити”, “друг і партнер, вартий довіри” тощо. Однак у суспільному
медійному дискурсі можна знайти різні метафори щодо міждержавних відносин,
у т. ч. між СРВ та КНР.
Зважаючи на історичні переходи сприйняття КНР між двома полюсами – від
рідного до ворожого, – цікаво дослідити, яка ж думка переважає зараз. Ми дослідили частотні слововживання, що йдуть поруч зі словом “Китай” у в’єтнамському
медіа-дискурсі, і виявили такі особливості. Серед найчастіших колокацій з евалюативним забарвленням –протистояти / проти Китаю (chống Trung Quốc), що
трапляється 4877 разів із загальної кількості 68294 слововживань з лексемою Китай (Trung Quốc)2. Чому ж виникає потреба протистояння? Тому що інші колокації малюють образ Китаю-завойовника: Китай захоплює / займає (Trung Quốc
chiếm) – вжито 2857 разів, здійснює агресію, заволодіває, захоплює, окуповує, нападає, вторгається (xâm lược, lấn chiếm, xâm chiếm, chiếm đóng, tấn công, xâm lăng),
а також стріляє (bắn) – відповідно, 896, 726, 616, 595, 995, 555 та 1436 разів. Прямо зазначено, що Китай – це ворог (Trung Quốc là kẻ thù) – 206 разів, Китай – це
загроза (Trung Quốc là mối đe doạ) – 174 рази. Цій загрозі необхідно протистояти (chống) – вжито 4877 разів, протестувати (phản đối) – 3509 разів, вторгатися
(xâm lược) – 547 разів, закликати (kêu gọi) – 686 разів, викривати (tố cáo) – 346 разів, засуджувати (lên án) – 266 разів, стримувати (kiềm chế) – 134 рази.
Натомість позитивна оцінка образу Китаю виражена такими колокаціями: Китай – це партнер (Trung Quốc là đối tác) – трапляється 86 разів, Китай – це друг
(Trung Quốc là bạn) – 60 разів. Колокати сусід (láng giềng, hàng xóm), брат (anh) у
досліджуваному корпусі не є частотними.
Висновки. Враховуючи складність та змінну полярність історичних зносин
між В’єтнамом та Китаєм, вважаємо, що вищенаведений аналіз концептуальних
Тут і нижче частота слововживань та колокації підраховані засобами платформи
Scetch Engine (https://www.sketchengine.co.uk/) на матеріалі в’єтнамського корпусу текстів
(Vietnamese Web Corpus), зібраних з інтернет-джерел у 2010 р.
2
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метафор є одним із засобів, що відкриває завісу світобачення, яке зашифроване
в мові. Сучасне суспільство живе в інформаційному просторі, а отже, ЗМІ як засіб вираження суспільної думки й одночасно як фактор маніпуляції суспільною
думкою є важливим джерелом для дослідження сприйняття Китаю в сучасному
В’єтнамі. Тому вивчення системності метафоричних переносів у рамках різних
сфер дозволило розкрити концепт КИТАЙ у в’єтнамському медіа-дискурсі.
Розглянуті концептуальні метафори КИТАЙ – ДРУГ, КИТАЙ – БРАТ, КИТАЙ –
СУСІД, КИТАЙ – ПАРТНЕР та КИТАЙ – ВОРОГ є прикладами метафор персоніфікації, що репрезентують міжперсональні стосунки. Результат проведеного
аналізу дає не лише фіксацію сучасних уявлень в’єтнамців про Китай, а й інструмент для соціального прогнозування.
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СТАН СУЧАСНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ТИБЕТЦІВ:
АВТОР, МОВА, АДРЕСАТ
О. Д. Огнєва
Сучасна тибетська література, точніше, новітня тибетська література (тиб. bodkyi rtsom-rig gsar rtsom) увійшла у світову літературу лише в останні тридцять
років, починаючи з 80-х рр. XX ст. Її дослідженням займаються американські,
азіатські та європейські тибетологи-літературознавці, а також самі тибетці – творці сучасної літературної традиції. І таким чином формується галузь як сучасного
тибетського літературознавства – складової тибетознавчого процесу, так і сучасної тибетської літератури. У полі зору науковців і літераторів перебувають майже
усі напрямки досліджень сучасного тибетського літературного процесу, підтвердженням чому є наукові збірники, що містять матеріали проведених відповідних
конференцій, зібрань, колективних монографій [Contemporary Tibetan Literary…
2007; Modern Tibetan Literature… 2008; Тибетская литература в современном литературном процессе Китайской Народной Республики 2014]. Дослідники розглядають питання історії сучасної тибетської літератури, проблеми етнічної і
мовної приналежності авторів, питання термінології, зв’язки з класичною тибетською літературою й іншими літературами, зокрема індійською та китайською,
особливості розвитку різних літературних жанрів тощо.
Літературознавці вивчають творчість тибетців, чиї твори внаслідок політичних реалій першої половини XX ст. з’являються кількома мовами [Schiafﬁni 2007,
111–132; Maconi 2008, 173–201; Schiafﬁni-Vedani 2008, 202–224; Venturino 2008,
301–326]. Аналізується природа тибетських літературних жанрів і їхня спадкоємність у сучасній літературі [Tibetan literature… 1996; Tibetan Literary Genres…
2015]. Дискусійним є питання періодизації тибетської літератури, зокрема з якого
часу починається її відлік [Hartly 2003; Shakya 2004]. Розглядаються питання традиції і новаторства в тибетській літературі [Lama Jabb 2011, 89–95]. Такою ж важливою виявляється тема щодо існування безперервності і спадкоємності тибетської літератури і її зв’язку як з понад тисячолітньою традицією писемності, так
і з фольклором та епосом [Hartly 2003; Shakya 2004; Lama Jabb 2015]. Не залишається поза увагою стан сучасної тибетської літератури в контексті світової
[Venturino 2004], так само як питання сфери дії тибетської мови, іноді з її тимчасовою забороною [Stoddart 1996, 121–156; Maconi 2008, 173–201].
Але найгострішими є питання тибетської мови і приналежності творів іншомовних письменників, які вважають себе тибетцями, до корпусу тибетської літератури [Maconi 2008, 173–201; Wokar Tso 2010; Venturino 2016; Raine]. Схожі
процеси властиві й літературам інших народів – у недавньому минулому літературам народів СРСР, і зокрема українській. На думку знаного українського русиста-літературознавця П. В. Михеда, “в новий час з огляду на обставини українська література створювалася не тільки українською, а й у тому числі російською мовою (поряд з польською, німецькою, а можливо, також і угорською, і
румунською)” [Михед 2010]. У такому-от контексті взагалі більше питань, ніж
відповідей, зокрема а якій літературі належить творчий спадок двох письменників – Салмана Рушді (його найкращий роман “Опівнічні діти” (1981)) та Ідріса Шаха (1924–1996; твір “Мудрість ідіотів” (1961)), що так рвучко ввійшли у
світову літературну традицію другої половини XX сторіччя і чия мова творів –
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англійська, – британській чи індійській (мається на увазі історична Індія) сукупності словесних творів.
Подібна, але обумовлена іншими чинниками ситуація складається і в сучасній
тибетській літературі. Йдеться про твори, які з’являються в ТАР (Тибетський автономний район, КНР), китайських провінціях Цінхай, Ганьсу, Сичуань, Юннань
(тибетські історико-культурні області Амдо – північно-східна – та Кхам – східна і
південно-східна частини Тибетського плато у складі китайських провінцій), Автономному районі Внутрішня Монголія (КНР), тибетській діаспорі, що розкидана по всьому світі. А відтак мова творів, що з’являються, обумовлюється її адресатами, які, як вже зазначалося, розділені територіально і перебувають у різних
мовних та культурних середовищах і країнах. І тому сучасна тибетська літературна дійсність, до речі так само, як і наукова, представлена прозою, поезією, драматургією, літературною критикою, науковими дослідженнями, створеними тибетською, китайською, японською, англійською, французькою, іншими мовами. Виникає і формується “тибетський літературний світ”, творцями якого стають
сучасні тибетські письменники, вони ж і літературні критики [Kapstein 2008,
viii–ix]. Причому і з тибетською мовою не все так просто. Не випадково тибетське прислів’я говорить: “У кожній долині – своя мова, в кожного лами – своє
вчення” (тиб. lung-pa re-re skad-lugs-re/ bla-ma re-re chos-lugs-re). Так, тибетомовний твір, що з’явився в конкретній історико-культурній області чи Центральному
Тибеті, аби стати доступним тибетцям, де б вони не перебували, навіть на території історичного Тибету, іноді вимагає перекладу на мови, поширені в тибетському середовищі, в тому числі і на тибетську літературну мову. Слід відзначити також, що і з писемною мовою існують певні труднощі, обумовлені великим
розривом між мовою писемних творів та розмовною й адресатами текстів, що визначають не тільки іноземні дослідники, а й сучасні тибетські письменники
Джам’янг Норбу, Алай [Jamyang Norbu 1999; He thinks… 2009]. Але, попри все,
складається традиція перекладу на тибетську літературну мову творів, які були
написані іншомовними тибетцями. Схожа практика існувала в Китаї за маньчжурської династії, коли на маньчжурську мову перекладалися твори китайських
письменників, а сакральні твори буддійського образотворчого мистецтва могли
містити чотиримовний супровід китайською, маньчжурською, тибетською, монгольською мовами. Є ще один бік такої багатомовності: сучасний тибетський
письменник, його твір, створений іншою мовою чи перекладений, презентують
іншому світові новий і незнайомий Тибет, іноді без звичної буддійської складової, хоча, без сумніву, її присутність часом відчувається досить сильно.
Стаття презентує трьох авторів і три їхні прозові твори, написані тибетською,
англійською та китайською мовами, найпоширенішими нині в тибетському середовищі. За таким же принципом сформована одна зі збірок досліджень щодо
аналізу стану сучасної тибетської літератури [Modern Tibetan Literature… 2008].
У статті йдеться про Накцанга Нуло і тибетомовний твір “Радощі і прикрощі малого на ім’я Накцанг”, Джам’янга Норбу і його англомовну “Мандалу Шерлока
Холмса” та Алая і китаємовний роман “Коли курява спаде”, мова яких має чітко
визначених адресатів, але чия подальша літературна доля, враховуючи мовну ситуацію в середовищі сучасних тибетців, залежала від їхнього реального введення
в іншомовний, разом із тибетською літературною мовою, світ. Наведений нижче
текст передбачає знайомство із вказаними письменниками, їхніми творами і є
спробою з’ясувати, що саме дозволяє визначити і письменників, і їхні твори як
частину тибетської літературної традиції.
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Накцанг Нуло, або Накцанг Нулделопсанг (тиб. nags-tshang nus-ldan-blobzang), – один із затребуваних письменників новітньої тибетської літератури. Він
народився в 1948/1949 році в традиційній родині кочовиків-скотарів. Місце народження – Мадей Чукхама (тиб. rma sde chu-kha-ma), нині село Мадей Чукхама
повіту Мачу (тиб. rma-chu) у префектурі на півдні провінції Ганьсу [Barnett 2014,
xx]. Тепер це тибетський автономний округ у складі провінції Ганьсу (КНР)
[Hladíková 2016]. Шлях Накцанга Нуло в літературу виявився непростим. Мабуть, на перешкоді стала робота, яка завадила прояву письменницького таланту.
Накцанг Нуло закінчив школу, працював учителем, служив у поліції, був суддею,
начальником тюрми, головою округу у провінції Цінхай, вийшов у відставку в
1993 році. Така праця, вочевидь, окрім інших якостей, вимагала досконалого знання державної мови – китайської. Його перша книга під назвою “Радощі і прикрощі малого Накцанга” (тиб. nags-tshang zhi-lu’i skyid sdug) з’явилася у 2007 році. У
передмові до англійського видання він написав про задум книги так: “Я не дуже
освічена людина, мало що бачив і чув, тому я написав тільки про радощі і прикрощі мого дитинства” [Naktsang Nulo 2014а]. Мова твору – це мова дитячих років
автора, вік головного героя, від імені якого ведеться розповідь, 10 років. Книга
написана розмовним діалектом тибетської мови кочівників Амдо, історико-культурної області (нині у складі китайських провінцій Цінхай, Ганьсу, Сичуань, і, як
вважають фахівці, це перший художній тибетський твір, що написаний діалектом
Амдо [Barnett 2014, xvi]. Книга писалася два роки (2005–2006), була видана в Сініні, адміністративному центрі провінції Цінхай, з певними обмеженнями [Barnett
2014, xvi; Sulek, 122], які, до речі, досить близькі грифу “для обмеженого користування”, так добре знайомому радянським читачам. Через рік книгу видали лхаським діалектом, основою тибетської літературної мови, у Дхарамсалі (Індія) – столиці тибетської діаспори [Nags-tshang Nus-blo 2008]. А в наступні роки світ
побачили переклади на англійську [анонімний б. м. р.; 2010, 2014] та китайську
мови [Nacang Nuluo 2011]. Книга набула такої надзвичайної популярності в Амдо,
теж у добре відомому в недавньому минулому вигляді – так званому самвидаві
[Sulek, 122], що її заборонили в КНР, але на підставі того, що вона поширювалася
як піратське видання, вже в сучасній термінології [Erhard 2014, 111]. Здійснені
переклади ввели твір Накцанга Нуло і в теперішній багатомовний світ тибетців.
Очима підлітка, на основі спогадів, занурених y власне дитинство, автор презентує події 50-х рр. XX ст. – в часи так званого мирного звільнення Тибету. Ці
роки були для майбутнього автора надзвичайно насичені вражаючими подіями.
За ними стоять дитячі роки в родині кочовиків, і щасливі, і непрості. Буденне
життя кочовиків, рання смерть матері, а потім перебування із дворічного віку в
селі поруч із монастирем Раг’я, де був ченцем брат батька, а відтак монастирський
побут і життя послушників, прощі до монастирів – до найближчого знаменитого
Лаврана і навіть до Лхаси та трьох великих монастирів – Сера, Брайбун / Дрепунг,
Галдан. Цей шлях – прощу до Лхаси – родина знову повторить у 1958 році, але
вже втікаючи від чужоземців – інших, зайшлих, при зіткненні з якими гине батько.
Далі – арешт малого Нуло та його брата і перебування в тюрмі, в дитячому таборі, голод, виборена дітьми можливість вижити завдяки родинним навичкам, а потім у 1959 році – китайська школа в Чумарлебі (тиб. chu dmar leb, повіт у ЮйшуТибетському автономному окрузі, провінція Цінхай, КНР) [Barnett 2014, xxi]. Ці
події відбились на сторінках твору Накцанга Нуло, і його жанрову приналежність, мабуть, можна визначити як документальну прозу – спогади, свідчення
особистих дитячих переживань автора чи “опис буття”. Сам Накцанг Нуло так
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визначає завдання свого твору: “Якщо історія батьків і дядьків не дійде до синів і
племінників, то історію родини і навіть нації буде втрачено, перш аніж вона буде
почута. У цьому призначення написання цієї книги” [Naktsang Nulo 2014а]. Представлені спогади звільнені від будь-якого тиску, політичного підтексту і містять
неповторність набутого дитячого досвіду. І такий контекст зближує “Радощі і
прикрощі малого на ім’я Накцанг” тибетського автора Накцанга Нуло, якщо брати традиції російської літератури, попри всі історичні і культурні реалії, наприклад, з “Детством Тёмы” М. Гаріна-Михайловського, а із сучасних – з “Ангеловой куклой” Е. Кочергіна, де навіть помітні окремі біографічні збіги: арешт
батька, дитячий будинок, тюрма, пристрасне бажання повернутися додому.
Після зміни офіційного статусу (виходу у відставку) в Накцанга Нуло – чиновника, який пройшов певні щаблі на службі китайського уряду, – відкрилася можливість звернутися до рідної мови, саме нею відтворити своє занурення в дитячі
роки, які відбилися в пам’яті. Щодо можливості повернутися в рідні місця (відстань була невелика – десь 300 км від останнього місця служби до місця народження), то офіційно Нуло зміг це зробити лише через двадцять років [Barnett
2014, xxii], що дуже нагадує заборону, як і в недавньому радянському минулому,
на повернення в’язнів, що відбували строк заслання, до рідних місць. Але Накцангом Нуло керувало інстинктивне бажання якщо не повернутися в рідні місця,
то відновити щасливі, хоча і пронизані страхіттями, миті, що пережиті просторово. Як зазначає Р. Барнетт, “саме відстань між Чумаралебом, де, починаючи з десятирічного віку, відбулося становлення Нуло як дорослої особистості, і місцем
його народження, стає емоційним осердям розповіді” [Barnett 2014, xxii]. За цим
стояв рух, пересування під час сезонних кочівель, прощі разом із родиною, спілкування з рідними, що сповнені світлими емоціями, але й віддзеркалені негативно
під час втечі, втрати батька, перебування в таборі тощо. У такий контекст вписується (після відставки) і його опікування справами монастиря Лавран, за яким
стоїть занурення у світлі щасливі миті радісної спільної прощі всієї родини. Таке
“закарбування” будь-яких образів у мізки визначається як імпринтинг у тварин,
але властиве й людині [Дольник 2009, 14–15]. Це не завжди місце народження, це
може бути місце, де відбувся чутливий відрізок дитинства у віці старше двох і
молодше дванадцяти, як це і сталося з Накцангом Нуло. Це властиво творам
О. Пушкіна, Лесі Українки та багатьох інших творчих особистостей. Твір “Радощі і прикрощі малого на ім’я Накцанг” презентує у вигляді спогадів, практично
без будь-яких політичних натяків, історію Тибету 50-х років, зокрема частини
Амдо, населеної кочівниками, їхній побут, життя, мову і тяжкі миті зіткнення з
іншим, чужим світом очима дитини. Своєю розповіддю Накцанг Нуло, окрім
інших реалій, відбиває інстинктивну любов до батьківщини, або тибетською
мовою – пхаюл (тиб. pha-yul). У його спогадах пхаюл – своя мала батьківщина.
І тому його розповідь викликала таке надзвичайне захоплення в мешканців Амдо,
а її тримовна версія (навіть чотиримовна) є доступною для читання усім тибетцям, де б вони не проживали.
Один із найвідоміших тибетських письменників Джам’янг Норбу (тиб. ’jamdbyangs nor-bu), як і Накцанг Нуло, народився в 1949 році, але по той бік Гімалаїв –
у Дарджилінзі (нині місто у штаті Сіккім, Індія), в багатій, знатній і впливовій
тибетській родині. Разом з батьками тримісячною дитиною Джам’янг опиняється
у Лхасі – мандрівка немовляти через гірські перевали висотою понад 4000 м.
Проте родина, вже з трирічною дитиною, внаслідок передбачливості батька і політичних подій 50-х рр. XX ст. знову повертається до Дарджилінга. Тобто перша
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половина шляху майбутнього письменника з позитивним наповненням, а от зворотна путь – це теж путь втечі, хоча й без трагічного емоційного наповнення, як
у Нуло. Там же, в Дарджилінзі, з часом малий Джам’янг навчався в школі Святого Йосифа, де разом з ним вчився молодший брат Далай-лами та інші тибетці.
Джам’янг Норбу – знакова фігура в тибетській діаспорі: драматург, прозаїк,
журналіст, правозахисник, перебував на службі в тибетському уряді в екзилі, нині
живе у Сполучених Штатах, провівши перед тим сорок років в Індії разом з іншими тибетцями, які покинули Тибет внаслідок політичних подій наприкінці
50-х рр. Він володіє тибетською, англійською, французькою мовами та ще хінді і
непалі. Підлітком, попри батьківську заборону, втік з дому, аби взяти участь у тибетському русі опору в Мустанзі і Непалі, який відбувався за підтримки ЦРУ й
одним з організаторів якого був його батько [Jamyang Norbu 1996, 186–196; Tenzin
Dickie 2015]. Норбу став одним з керівників першого тибетського молодіжного
конгресу (1970), членом Центрального виконавчого комітету (протягом десяти
років). Як директор Тибетського інституту виконавчих мистецтв (англ. TIPA) і
драматург організував трупу, з якою об’їздив світ і презентував всюди тибетське
виконавче мистецтво: драматичні вистави, оперу, фольклор тощо. З групою послідовників заснував дослідний інститут Аньємачін. Як журналіст Норбу регулярно коментує тибетсько-китайські відносини. Китайська влада порівнювала це
протистояння з мухою, що крилами б’ється з каменем [Jamyang Norbu]. На відміну від Накцанга Нуло зі сходу Тибетського плато, Джам’янгу Норбу був відкритий всесвіт. Але так само, як і Накцангом Нуло, який мав на меті зберегти частку
історії рідного краю, ним рухало бажання відкрити світові справжній Тибет і донести відомості про свою країну іншому світові. Щодо його творів, то відомо, що
їх читають також у Тибеті та в Китаї в перекладах, які іноді друкуються на окремих веб-сайтах, але про що саме йдеться, невідомо, хоча його й називають тибетським Лу Сюнем [Apogee 2015]. На жаль, автору не вдалося віднайти роман
“Мандала Шерлока Холмса”, виданий тибетською чи китайською мовами саме в
Китаї – або в ТАР, або на Тайвані.
Найпопулярніший англомовний твір Джам’янга Норбу “Мандала Шерлока
Холмса: пригоди великого детектива в Індії та Тибеті” (англ. The Mandala of
Sherlock Holmes: The Adventures of the Great Detective in India and Tibet) вперше
надрукований в Індії в 1997 році і до 2001 року перевидавався в Індії та Англії
чотири рази, а у 2000 році здобув найвищу індійську літературну премію “Кросворд” – індійський аналог Букерівської премії. Своє звернення до образу прославленого детектива Норбу пояснює таким чином: «Серед історій про Шерлока
Холмса більш, ніж інші, причаровувало мене оповідання “Пустий дім”. У цій чудовій історії Холмс відкриває доктору Ватсону, що, поки світ протягом двох років
був переконаний, нібито великий детектив загинув на Рейхенбахському водоспаді, він насправді подорожував по моїй країні, Тибету! Холмс небагатослівний,
до прикрого, і все, що було відомо про цю історичну подорож до цього дня, вміщується у два речення» (The Mandala of Sherlock Holmes, Preface).
Часовий вимір подій роману Джам’янга Норбу складають кілька періодів. Зокрема, період 1891–1892 рр. обумовлений життєвим шляхом літературного персонажа – Шерлока Холмса згідно з оповіданнями А. Конан-Дойля: від його вдаваної загибелі в 1891 р. (“Остання справа Холмса”) до появи в Лондоні навесні
1894 р. (“Пустий дім”). Згадані роки великий детектив провів у мандрах, зокрема
в Тибеті, зустрічався з Далай-ламою, надрукував нотатки про мандрівку під
прізвищем норвежця Сігерсона (“Пустий дім”). І на цей же період припадають
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пригоди в Індії та Тибеті ще двох літературних персонажів. Один з них запозичений у Ред’ярда Кіплінга – Харі Чандре Мукерджі, великий бенгальський дослідник і агент на службі її королівської величності. Другий – знову Шерлок Холмс,
який мандрував під ім’ям норвезького мандрівника Сігерсона і виявився перевтіленням настоятеля одного тибетського монастиря. Спогади про свою зустріч із
знаменитим детективом і спільні пригоди залишає Харі Чандре Мукерджі. Наступний період визначається 1945–1989 рр., в який укладаються дії ще одного літературного персонажа на ім’я Джам’янг Норбу, редактора і видавця цих віднайдених спогадів: народження, навчання в єзуїтській школі в Дарджилінзі, зустріч
із нащадком Харі Чандре Мукерджі в Дарджилінзі і виданням віднайдених спогадів; зустріч у Дхарамсалі з настоятелем монастиря Білого Гаруди – перевтіленням
Шерлока Холмса. Події, що відтворені на сторінках роману у вигляді спогадів
Харі Чандре Мукерджі, розгортаються на відстані від Бомбея (нині Мумбай) до
Лхаси та Даржилінга і Дхарамсали. Джам’янг Норбу, редактор і видавець випадково знайдених спогадів, представлений у просторі від Лхаси до Дарджилінга і
Дхарамсали. У передмові та післямові до роману “Мандала Шерлока Холмса:
пригоди великого детектива в Індії та Тибеті” його автор Джам’янг Норбу позиціонує себе як Джам’янг Норбу – редактор і видавець, завдяки якому спогади індійця побачили світ.
Визначена просторово-часова ніша обрана Джам’янгом Норбу для знайомства
світової громади зі справжнім, на його думку, а не уявним, далеким від дійсності,
Тибетом, образ якого ще й досі домінує у світі [Bhoil Shelly 2013, 94]. У переліку
джерел свого роману Джам’янг Норбу згадує навіть схожі за сюжетом твори своїх
попередників. Йдеться про Річарда Вінкора і його “Шерлок Холмс у Тибеті”
(1968) та “Діамантовий Шерлок Холмс” автора під псевдонімом Хапі (1974).
Проте роман Джам’янга Норбу в його реалізованому вигляді навряд чи був би
створений ще без однієї складової, яку він виділяє особисто. Йдеться про роман
Редьярда Кіплінга “Кім” і самого Кіплінга, чия постать разом з образом його героя відіграли значну роль у становленні і розвитку особистості самого Джам’янга
Норбу та його іпостасі під тим же ім’ям у передмові та післямові роману: “Я народився в родині надзвичайно успішного купця в місті Лхасі, столиці Тибету, в
1944 році, в рік Дерев’яної мавпи. Мій батько був проникливою людиною, а
оскільки він багато подорожував у справах і бував у Монголії, Туркестані, Непалі
та Китаї, йому краще за інших тибетців було відомо про те, наскільки крихке становище нашої щасливої, хоча й відсталої країни. Цілком усвідомлюючи переваги
сучасної освіти, він відправив мене до єзуїтської школи в місті – кліматичній
станції Дарджилінзі в Британській Індії” (The Mandala of Sherlock Holmes). Майже збігається їхній вік, з невеликою різницею, коли відбуваються знаменні просторові зміни в їхньому житті – від трьох років до дванадцяти / тринадцяти і до
досягнення п’ятнадцяти / сімнадцяти, – що супроводжуються і змінами їхніх соціальних статусів, обумовлених набутою освітою і реальним досвідом. Майже
збігаються й біографії реального Джам’янга Норбу і його літературного прототипа, який існує лише в передмові та післямові до роману.
Єдність романів Кіплінга і Норбу, окрім інших складових, презентують наскрізні термін “велика гра” і персонаж Харі Чандре Мукерджі. “Велика гра” як
термін з другої половини XIX ст. визначав геополітичне протистояння між Британською і Російською імперіями за вплив на теренах Центральної Азії. У переносному сенсі доля малих народів майже завжди є гральною картою у “великій
грі”, яку розігрують великі держави в боротьбі за панування в тих чи інших регіонах світового простору, як-от це сталося з Тибетом у середині 50-х рр. XX ст. і
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відбувається з багатьма іншими народами в наш час. Постать Харі Чандре Мукерджі, чий реальний прототип – Сарат Чандра Дас, видатний тибетолог (1849–
1917), – уособлює представників численних дослідників Центральної Азії, у тому
числі й Тибету, які, окрім наукових досліджень, так чи інакше виконували розвідницькі завдання. Сарат Чандра Дас свої останні дні провів у Дарджилінзі на віллі
“Лхаса”. Саме на віллі під такою ж назвою, де проживав правнук Мукерджі за романом Норбу, і були знайдені спогади його прадіда (Introduction, “The Mandala of
Sherlock Holmes”). Проте і Кіплінга, і Норбу, так само як їх героїв-підлітків, поєднує любов до тих місць, де вони були щасливі в дитинстві, попри різні рідні
мови, різні країни, різні культури, різні родини. Формування цього інстинктивного почуття відбувалося приблизно в один і той же віковий відрізок часу на підставі емоційно пережитих просторових переміщень з подальшими змінами соціального статусу внаслідок вікового зростання.
Мова, одяг, рухи тіла, атрибути, їжа, спосіб мислення, віросповідання – зовнішні ознаки того, що перед тобою свій або чужий, який не є гірший – просто інший. Йдеться про культурний код – несвідомий вміст тієї чи іншої речі чи явища,
чи то машина, їжа, відносини, навіть країна, в контексті культури якої відбулося
виховання людини [Рапай 2008, 16–17]. А є ще рівність одного і другого. Бажання ввести свій Тибет, не чужий – інший, у світову спільноту рівним іншим світам
таки спонукало Джам’янга Норбу на створення адекватного тексту. Роман писався англійською мовою, відтак його адресати – англомовна аудиторія від Індії до
Європи та Америки. Назва роману, де слово “мандала” зроджує в уяві про Тибет,
а ім’я Шерлок Холмс адресоване англомовним носіям, розрахована на те, аби
привернути увагу широкого кола читачів до тибетської проблематики. На відміну
від прози буття Накцанга Нуло, роман Джам’янга Норбу є творінням художньої
літератури на основі ретельно і свідомо відібраних джерел (художніх і наукових)
з метою не тільки надати історичної реальності літературним персонажам, а й
зберегти достовірні відомості про свою вітчизну.
Не менш важливою є пряма передача знання, що відбувається у віці підлітків,
і її емоційне наповнення. У передмові роману Джам’янг Норбу в іпостасі
Джам’янга Норбу – майбутнього видавця після завершення єзуїтської школи вирішив допомогти своїм співвітчизникам, викладаючи дітям тибетських біженців.
Він зазначає: “Керував заняттями старий історик, який у минулому очолював Тибетські урядові архіви у Лхасі. Здавалося, що він знає про Тибет все і не було для
нього більшого задоволення, аніж ділитися своїми знаннями. До глибокої ночі
він розповідав захопленій аудиторії, яку складали юні, як я сам, тибетці, і вкладав
у наші серця знання про нашу чудову країну і захоплення нею” (Introduction,
“The Mandala of Sherlock Holmes”). У принципі, насичене емоційне переживання (увага акцентується на радісному стані) є складовою при виконанні будь-якої
буддійської обрядової дії чи під час створення сакральних творів образотворчого
мистецтва. Літературну канву роману складають точно вивірені факти сучасних
авторові наукових досліджень, опертя на дитячі спогади про емоційно пережиті
миті буття, досвід дорослої людини, яка усвідомлює себе тибетцем, презентуючи
усвідомлене знання про вітчизну, про найрідніший її куточок з метою донести це
справжнє знання світові. Роман Джам’янга Норбу, ймовірно, є спробою розкрити
культурний код тибетців.
Письменник, який пише китайською мовою, на ім’я Алек (тиб. a-legs), або
Алай (кит. alai), народився 1959 року в селі Біла Долина, чи Карронг (тиб. dkarrong, кит. Матанг), що розташоване в окрузі Г’єлронг, нині Баркхем (кит. Маркам),
на висоті близько чотирьох тисяч метрів над рівнем моря. Через село проходив
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давній торговий шлях, відомий як “Давній шлях чаю та коней” (Ча ма гу дао) [He
thinks… 2009]. Батьківщина Алека належить до повіту Нгава (Нгаба, Аба) в
Тибето-Цянському автономному окрузі, розташованому в північно-західній частині провінції Сичуань (КНР). Це так звана історико-культурна область, відома під
повною назвою Г’єлронгцхабаронг, скорочено Г’єлронг, Г’яронг чи Г’єлморонг
(тепер у складі Нгава-Тибетсько-Цянського та Гардзе-Тибетського автономних
округів провінції Сичуань) [Tuttle 2011]. Регіон відомий і своїм розмаїттям релігійних течій. Тут представлені тибетський буддизм з релігійним школами (гелук,
каг’ю, н’їнгма, сак’я); добуддійська релігія бон (як прадавня, так і реформована);
іслам, бо його сповідували представники національної меншини хуей; даосизм, а
ще так звана народна релігія із включенням культу гір і гірських вершин тощо.
Алай народився в інтернаціональній родині: мати – тибетка, батько – представник національності хуей. За словами письменника, батьківська родина була
зайшлою в селі, і їй довелося пристосовуватися до місцевих, тобто тибетських,
звичаїв і культури. Мова спілкування – тибетська, точніше її г’єлронзький діалект, і китайська. Китайська мова була присутньою, бо представники меншини
хуей, що займає третє місце серед національних меншин КНР, спілкувалися китайською мовою. Вся освіта була китаємовною. І як письменник Алай пройшов
традиційний шлях у багатонаціональній країні, як-от його проходили письменники – представники національних меншин, наприклад, у Радянському Союзі,
зокрема Фазіль Іскандер (1939–2016) – напівперс, напівабхазець, мова творів російська, але його роман-епопея “Сандро із Чегема” – твір наскрізь абхазький і
презентує саме гірську Абхазію. Алай вчителював, був редактором. Перші публікації з’являються в 1982 році, і це була поезія, наступний крок – проза. За роман
“Коли курява спаде”, написаний у 1998 р., він здобуває у 2000 році премію імені
Мао Дуня – найвищу літературну премію Китаю (присуджується раз у чотири
роки). Цей роман перекладений на шістнадцять мов світу (скоро побачить світ й
український переклад), був екранізований. Англійський переклад з’являється
2002 р. під назвою “Червоні маки” (“The Red poppies”). Але існує й тибетський
переклад, який здійснив К’ябчен Дедрол (народ. 1971 р.), сучасний молодий тибетський письменник [He thinks… 2009].
Безіменний головний персонаж, який постає ще й в образі хроніста своєї родини, вперше з’являється на сторінках роману тринадцятирічним несповна розуму підлітком: “Я починаю описувати події з того сніжного ранку, коли мені було
тринадцять років” [Алай, здано до друку]. Визначення віку можна вважати невипадковим. В архаїчному тибетському суспільстві вік “сакральної зрілості”, що
давав право сину правителя, в контексті роману Алая – сину туси, зайняти трон
батька, визначався досягненням тринадцяти років, але магічну силу влади син
набував тільки під час здійснення ритуалу поховання батька [Огнєва, здано до
друку]. У часі події роману розгортаються від весни 1933 року і завершуються на
початку 1950-х рр., під час так званого мирного звільнення Тибету Китайською
національно-визвольною армією, що розпочалося саме зі Сходу. У ретроспективі
головний герой так визнає місце подій: “Ми перебували під полуденним сонцем,
ближче на схід, що дуже важливо. Це визначило, що в нас буде більше контактів
з імператором Китаю на сході, аніж з нашим релігійним лідером, Далай-ламою.
Географічне положення вплинуло на рішення нашого політичного союзу” [Алай,
здано до друку].
Роман з таким непростим, незвичним головним героєм не є винятковим явищем у світовій літературній традиції. Безіменний головний герой – молодший
син у родині туси Мерці і його другої дружини-китаянки. Неосвічений, бо право
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на освіту належало старшому синові, майбутньому спадкоємцю, так до кінця свого життя й не навчився навіть читати ані тибетською, ані китайською мовами, він
визначає себе так: “У землях, що підпорядковувались туси Мерці, не було жодної
людини, яка б не знала, що його син від другої жінки – дурень. Тим дурнем був
я” [Алай, здано до друку]. У такому контексті на думку спадають твори Вільяма
Фолкнера (“Галас і шаленство”), Габрієля Маркеса (“Сто років самотності”). А
ще згадується Микола Гоголь, від якого тягнуться стежки аж до Китаю, до Лу
Сюня. Щодо сучасної української літератури, то можна згадати Тараса Прохаська
і його твір “Непрості”. Власне кажучи, роман Алая акцентує увагу на важливості
неписемної культурної традиції, що є обов’язковою складовою у становленні етнічної свідомості кожної особистості.
Твір Алека в першу чергу вкорінений у тибетську культурну спадщину, обряди і звичаї власного народу, сплітаючи воєдино міф і сакральну літературу, народну релігію і розмаїття релігійних шкіл, давні історичні хроніки і політичні
реалії 30-х – кінця 40-х рр. XX ст. Події роману припадають на чітко визначений
час: від початку 30-х до початку 50-х рр. XX ст. Це – невеликий, але вельми знаковий період і в історії людства, і Китаю, і Тибету, на який припадає “велетенський землетрус”, коливання якого відбивалися на периферії у відчутних для
регіону подіях. У просторі дійові особи твору переміщуються від Англії до Тихого океану, але головний герой відтворює свій простір у рідному краї. Алай закоханий у рідну землю, її кожний клаптик, тому такими щемними постають останні
рядки роману: “О Небо, якщо насправді існує переродження душ, то дозволь мені
наступного разу знову народитися в цьому місці! Я люблю це прекрасне місце!”
[Алай, здано до друку]. І письменник доклав і докладає чимало зусиль, щоби відкрити один із найцікавіших образів Тибету, досить близький середньовічній Європі, за визначенням автора [He thinks… 2009], майже незнайомий сучасному
українському читачеві.
Просторовий і часовий вимір роману, що чітко окреслює історичні межі, в
рамках яких живуть і гинуть персонажі роману, припадає на трагічний період як
в історії тибетського, так і китайського народів. Вибір цього проміжку часу обумовлений, без сумніву, окрім інших, ще кількома причинами. 1933 року помирає
Тхуптен Г’єцхо (1876–1933), Далай-лама XIII, духовний і світський глава Тибету,
який у внутрішній політиці виявив себе реформатором, а в зовнішній – вправним
дипломатом. Пошуки його інкарнації увінчалися успіхом у 1937 р., коли в селі
Такцер (тепер у складі провінції Цінхай), яке у свій час відвідав Далай-лама XIII,
було віднайдено нове втілення, а його інтронізація відбулася в 1940 як Далай-лами
XIV Тендзін Г’єцхо (народ. 1936 р.). 1937 року помирає Тхубтен Чойк’ї Н’їма,
Панчен-лама VI/IX (1883–1937), інший духовний ієрарх, який перебував до того
в Китаї і збирався повертатися до Лхаси. Його нове втілення – хлопчик із провінції Сікан, чия інтронізація як Панчен-лами VII/X на ім’я Чойк’ї Г’єлцен (1938–
1989) відбулася в 1949 році, і не в Лхасі, а в монастирі Гумбум. Точаться воєнні
дії між тибетцями в Баркхемі. Земель прикордоння досягають війська Червоної
армії Китаю, яка здійснила свій Великий похід. Китай охоплений громадянською
війною і боротьбою проти японської агресії. У романі відтворюється протистояння різних за своїм спрямуванням ідеологій, різних політичних форм правління, а
відтак протистояння всередині суспільства за соціальними, етнічними, культурними ознаками, різним історичним розвитком, що виливається у громадянську
війну, до якої додається ще й японська агресія, Східний фронт Другої світової війни, і постає питання не тільки вибору подальшого шляху, а й самої можливості
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його. На цьому історичному тлі відбуваються події роману, і відлуння пожежі, що
панувала на велетенській території, присутнє на його сторінках.
Три різномовні твори відтворюють події тибетської історії під різним кутом
зору. Кожен з їхніх авторів вважає себе тибетцем, але в кожного свій неповторний
досвід, що проектує своє особисте бачення тибетської дійсності. У “Мандалі
Шерлока Холмса”, що за жанром є детективно-пригодницьким романом, представлений світ архаїчного, майже незмінного тибетського суспільства з його
особливою культурою, обрядовістю, мовою і літературою, укладом, характерними формами політичного устрою так, як його бачить тибетець Норбу Джам’янг.
Він вважає за необхідне в захопливій формі ознайомити зовнішній світ зі справжнім, на його думку, Тибетом – декодувати його. Переддень неочікуваних змін, що
несе з собою поява сусідів-китайців, представлений у романі “Коли курява спаде” (жанр магічного реалізму), створеному Алаєм, який походить з інтернаціональної родини і вважає себе тибетцем, хоча, за його власним висловом, він пише
китайською, але думає тибетською [He thinks… 2009]. Роман Алая відтворює тибетську дійсність на прикордонні між двома світами – тибетським і китайським –
у той проміжок часу, який у романі Джам’янга Норбу представлений тільки
пророцтвом Далай-лами XIII, зробленим у рік смерті, про трагічні події, що очікують Тибет у майбутньому. І, нарешті, твір Нуло “Радощі і прикрощі малого на
ім’я Накцанг”, що написаний тибетською мовою в жанрі спогадів – опису буття,
очима підлітка відтворює пророковані зміни, які виникають при зіткненні свого і
чужого світів. Кожен твір, додавши свою частку бачення свого Тибету, в цілому
відтворює його шлях до кінця 50-х рр. XX ст.
Авторів, попри їхні різні офіційні статуси, рівень і характер освіти, різні мови,
якими вони презентують свою творчість, об’єднує образ пхаюл – малої батьківщини, формування якого відбувається в дитинстві і є складовою культурного коду
кожного народу. Авторів, чиї твори написані різними мовами, об’єднує кілька
чинників. По-перше, вік, коли в їхньому житті відбувалися переломні зміни, емоційно насичені. Кожен був змушений покинути рідну домівку (хоча обставини
різко відмінні) й опинитися в незвичній обстановці, почати навчання і засвоювати іншу мову. Ще один чинник дитячих років – Гесаріада – епос, що звучав від
Гімалаїв на заході і до Амдо та Кхаму на сході Тибетського плато. Причому Амдо
і Кхам – це місця, де, на думку фахівців, саме й виник епос. Головний герой – Гесар вважався захисником і покровителем чорноголових, тобто тибетців, і навіть в
окремих місцевостях – їхнім прародителем. Наступний чинник – культ гірських
божеств, шанування яких пронизує всі шари тибетського суспільства. Великі й
узагальнені гори – всесвітньо відомі Джомолунгма (Еверест), Кангрінпоче (Кайлас) та інші; в Центральному Тибеті – Ярлхашампо чи Одегунгг’ял; в Амдо –
Маченпомра та інші; локальні гори, божества яких вважалися прародителями
мешканців розташованих поблизу поселень [Огнева 1995, 87–90; 2001, 14–22].
Вшанування передбачало просторовий рух, у тому числі і прощі, а також і те, що
за своїм значенням наближене до так званого полюддя. Окрім того, вшанування
передбачало й часовий вимір, прив’язку до часу. Паломництво до окремих гір
мало відбуватися в рік конкретної тварини з тваринного річного циклу, в певну
пору року. Просторово-часовий вимір, сформований у дитинстві разом з іншими
складовими, постає спільною основою того, що робить кожного тибетця тибетцем. Попри різномовність авторів, їх у першу чергу зближує той самий образ
батьківщини – пхаюл, закарбований у дитинстві, що керує мисленням та визначає дії в майбутньому і може об’єднувати навіть роз’єднаних у просторі і часі.
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КИТА С КА МОВА ТА ЛІТЕ АТ

А

ЭВФЕМИЗМЫ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Ван Юе

«Слово “эвфемизм” происходит от греческого слова “euphemismos” и означает
“to speak with good words or in a pleasant manner”, т. е. говорить хорошими или
приятными словами» [Ли Гонань 1999, 245].
В повседневном общении людям свойственно избегать выражений, которые
могут быть неверно восприняты собеседниками, вызвать их недовольство.
Стремление человека выразить собственные мысли и чувства тактично привело к
появлению эвфемизмов, т. е. метафоричных высказываний и слов, придающих
речи образность. Эвфемизмы получили широкое распространение во всем мире,
их используют различные народы согласно особенностям конкретного языка. В
качестве лингвистического явления термин “эвфемизм” используется в различных гуманитарных науках: в языкознании, психологии, социологии и других направлениях. В бытовом общении функция благозвучных высказываний преимущественно коммуникативная.
Известный китайский лингвист Чэнь Вандао в своей книге под названием
“Основы стилистики” определяет эвфемизмы как “слова, которые используются
для замены прямого значения более приятным или подходящим” [Чэнь Вандао
1997, 258].
Прагматическая неясность – это специальный языковой феномен и речевая
стратегия, когда говорящий при речевой коммуникации в целях достижения специальной цели коммуникации нарочно неясными словами выражает ясный смысл
[У Ясинь 2002, 65].
Каждому народу присущ свой набор благоречий. Важно, что также в любом
языке существует и табуированная лексика, которая неразрывно связана с рассматриваемым нами явлением. По мнению ученых, к запретным относятся “слова, обычно избегаемые в речи”. Отмечается, что в большинстве языков лексемы,
касающиеся смерти, половых отношений, размножения, выделений и прочего,
часто являются запрещенными. Поэтому лингвист Л. П. Крысин считает: «Обращаясь к теме “эвфемизмы”, исследователь вынужден привлекать к анализу не
только сами эвфемистические выражения, но и тот социально-культурный и языковой фон, на котором возникает нужда в эвфемизмах. Для полноты картины
приходится упоминать такие реалии и такую лексику, которые обычно находятся
вне поля внимания языковедов» [Крысин 1994, 28–49].
Поскольку эвфемизмы – явление неоднозначное, единого подхода к его изучению не существует. Большинство ученых рассматривают эвфемию как субститут
или альтернативу грубому или неудобному слову. Также в научном сообществе
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имеется и более широкая трактовка эвфемизмов, которая предполагает “выправление” или модификацию стигматичного характера, такой метод используется в
словарных статьях.
Исследовательница Л. В. Порохницкая не придерживается какого-либо определенного подхода из названных: субституционного либо функционального, который тоже не является универсальным [Порохницкая 2004, 4].
Эвфемизм в широком смысле – это “временно созданные тактические языковые выражения с помощью разных языковых, фонетических, грамматических
или речевых способов” [Шу Динфан… 1995, 19].
В данной работе под эвфемией мы понимаем употребление эвфемизма в речи,
выбор непрямого способа номинации для более эффективного достижения целей
высказывания, а также абстрактное лингвистическое понятие, используемое языковедами для описания бытования эвфемизмов в речи. Эвфемизация – это процесс распространения эвфемизмов в речи, а точнее, в дискурсе, когда вследствие
приверженности говорящих стратегии использования эвфемизмов последние
приобретают знаковое значение и способны влиять на смысл высказываний.
Переход слова в разряд эвфемизма и дальнейшее его функционирование как эвфемизма также следует считать эвфемизацией. В этом случае мы, вслед за
Л. В. Порохницкой, считаем эвфемизацию сложным семантическим процессом,
включающим в себя метафоризацию, метонимический перенос, сокращение.
Таким образом, основная роль эвфемизмов в речи – замещать нецензурную
или грубую лексику более “красивыми” словами. Следовательно, благозвучные
выражения – это модификация табуированных лексем. Эвфемия может быть как
речевой, так и языковой. В лингвистике речь – это язык в действии, сам же язык –
организация менее динамичная, поэтому речевая эвфемия отражается в дискурсе,
а языковая – фиксируется в словарях. На наш взгляд, эвфемизмы, относящиеся к
речи, обладают большим культурологическим потенциалом, потому что их состав регулярно пополняется.
К признакам речевого эвфемизма относятся: 1) неопределенность значения
сказанного, что смягчает негативную оценку собеседника; 2) способность вызывать эмоции со знаком “минус”; 3) создание нейтральной или положительной
коннотации; 4) истинность сказанного сохраняется; 5) создание положительного, пусть и поверхностного, образа собеседника, что, в свою очередь, облегчает
взаимопонимание сторон.
В настоящее время нет полной системной классификации эвфемизмов китайского и русского языков. В нашей статье делается попытка создания такой структуры: рассматривается функционирование эвфемизмов на лингвокультурологическом материале китайского и русского языков. По своей семантической составляющей эвфемизмы принято подразделять на частные и общественные.
В быту деликатные выражения используются для замены слов, которые ассоциируются с несчастьем, с чем-то неприглядным, грязным или раздражают и вызывают недовольство. Эвфемизмы, получившие распространение в общественной
жизни, служат для замены слов, нарушающих этикет речевого общения, правила
приличия и прочее.
Люди в обычной жизни часто сталкиваются со смертью и больше всего боятся
этого запретного явления, поэтому в разных языках есть множество эвфемизмов,
связанных со смертью. Например, в Китае в древности о смерти людей с разными
общественным положением говорили по-разному. Говоря о смерти императора,
использовали слово “
”, а если речь шла о смерти сановников, использовали
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слово “ ”, а о монахе говорили, что он “погрузился в паринирвану” (
), а
даос “стал святым” ( 化). Кроме того, еще есть много других выражений, например: “пожертвовать собой” (
), “дыхание остановилось” (
), “отправиться на западные небеса” (归
), “отдать концы” (досл. “поднять косу”, в
древности мужчины носили косы, и палачу нужно было поднять косу, перед тем
как отрубить голову) (
), “предстать перед Янь-ваном” (владыкой загробного мира) (
), “откинуть копыта” (
).
В китайском языке для обозначения болезней есть такие эвфемизмы: “недомогание” (
), “чувствовать себя нездоровым” (
), “чувствовать себя не в
своей тарелке” (不 ), “плохо себя чувствовать” (不
), “голова болит, и мозг
пылает” (
) и другие. Для обозначения увечий, физических и других недостатков в китайском языке используют следующие эвфемизмы: “слабоумный”
(
), “умственно отсталый” (
), “с головой не все в порядке” (
不大
) – они заменяют слово “тупой” (
). “Ноги немного нездоровы” (
), “трудно ходить” (
不方 ) заменяют слово “хромой” (
); “незрячий” ( 人), “потерявший зрение” (
视 者) заменяют слово “слепой” (
);
“тугой на ухо” (
), “плохой слух” (
差), “ухо не чуткое” (
不
) заменяют слово “глухой” (
); “изъян” (
), “физический недостаток” (
)
заменяют слово “увечье” (
).
В китайском и русском языках есть эвфемизмы, заменяющие слова, связанные
с выделениями. В китайском языке “大 – справить большую нужду” заменяет
слово “срать” (
), “
– справить малую нужду” заменяет слово “писать”
(
). Кроме того, во многих языках есть эвфемизмы, обозначающие половые
отношения, например в китайском языке это “интимные дела” (
), “вместе
спать” (共 ), “иметь связь” ( 生关系), “кратковременное наслаждение” (
之 ), “опрокинувшаяся жар-птица и упавший феникс” (
) и другие. У
китайцев с древних времен существуют традиционные взгляды на половые отношения и сексуальную этику, в китайском языке все связанное с половыми отношениями выражается особенно деликатным способом.
Китайцы вместо “бедный” (生
) говорят “находится в тяжелых обстоятельствах” (生
), “испытывает материальные затруднения” ( 中
),
вместо “безработный” (
) – “ушел с поста” (
), “ждет рабочего места” (
), вместо “разрешение конфликта с использованием вооруженной силы” (
) – “немирные методы, другие средства, помимо мирных методов” (
和
、和 方 以 的 他方 ), вместо “капиталистические страны” (
国 ) – “западные страны” ( 方国 ) и прочее.
В китайском языке “подарить красный конверт” (
), “сделать подарок”
(
), “выразить признательность” ( 示 示) используют вместо выражения
“дать взятку” (行 ). “Высокая стена” (高 ), “казенный дом” (
) заменяют
слово “тюрьма” (
); “три руки” (
), “нечист на руку” (
不
) означают “вор”, а “скрывать правду” (隐
), “говорить не то, что на самом деле”
(
与
不 ), “не говорить правду” (
) – это вежливое обозначение слова “врать” (
).
Профессий очень много, как и соответствующих им эвфемизмов. Приведем
только два примера: в китайском языке “администратор” (管 ), “правительство”
(政 ) заменяют слово “администратор тюрьмы” ( 管人 ), а того, кто очищает
выгребные ямы (
), называют просто уборщиком (
).
В китайском и русском языках множество разнообразных языковых средств,
создающих эвфемизмы, в основном они делятся на лексические, грамматические
и стилистические средства.
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Эвфемизмы, образованные при помощи лексических средств, обычно выражают истинный смысл косвенным образом на уровне слов, такие эвфемизмы называются традиционными или явными.
Личные местоимения, указательные местоимения, отрицательные местоимения, а также слова, у которых неясное, нечеткое, расплывчатое значение, позволяют выражаться в меру туманно. В определенном контексте в устной речи в
китайском языке можно сказать: “Он немного такой” (他
人
那
).
Слово “такой” в данном случае указывает на недостатки, о которых неудобно
говорить.
Сокращенные слова в сокращенном виде заменяют первоначальные слова,
опуская слова, которые могут задеть человека и режут слух, можно нивелировать
нежелательный раздражающий эффект в расплывчатой формулировке.
Вместе с непрерывным углублением политики реформ и открытости в Китае
все более распространенным стало явление заимствования иностранных слов в
качестве эвфемизмов, потому что иностранные слова иногда больше подходят
для вежливого выражения, чем слова родного языка.
Некоторые наречия или модальные частицы часто используются как вводные
слова, чтобы образовать тактичную фразу. Значения этих наречий и модальных
частиц довольно расплывчатые, поэтому они делают тон речи достаточно гибким, к таким словам относятся “боюсь, что” (
), “возможно” (可 ), “приблизительно” (大概), “или” ( 者), “может быть” (
) и другие. В китайском языке
модальные частицы “ба” ( ) и “ма” ( ) вместе с модальными глаголами также
могут образовывать эвфемизмы, как и в русском языке.
Некоторые вежливые фразы в форме отрицательных предложений звучат мягче, в общении они эффективнее более грубых, режущих слух утвердительных
предложений, с ними легко достигнуть цели общения. Среди часто использующихся отрицаний – “не стоит” (不 ), “не слишком ли” (
), “не обязательно”
(不
) или “не считаю” (不认为), “не думаю” (不
) и другие словосочетания с отрицаниями.
В китайском языке, когда критикуют чье-то поведение или дают кому-то совет, если прямо не говорят, кто конкретно совершает действие, то это звучит
тактично.
Особенность риторического вопроса в том, что его основное значение уже содержится в вопросительном предложении, такое особое вопросительное предложение, заменяющее ответ вопросом, тоже добавляет деликатности.
При определенных условиях условное предложение также может выражать
тактичность, явная особенность таких предложений – это наличие союзных слов,
которые выражают допущение, например таких, как “если” (
、 果).
Под стилистическими средствами для деликатного выражения подразумевается использование стилистических фигур для тактичного выражения смысла.
В принципе, эти несколько стилистических средств могут служить для деликатного выражения, но сравнения встречаются чаще. Например, в китайском языке мы говорим, что “кто-то, как звезда-гигант, упал с неба” ( 人
), здесь “упал” (
) тактично подразумевает “умер” (
).
Под изменчивостью эвфемизмов подразумевается их нестабильность, с течением времени многие эвфемизмы постепенно перестают быть тактичными,
поэтому люди выбирают новые эвфемизмы. Раньше люди называли место для
испражнений “отхожим местом” (
), “уборной” ( 所), а сейчас говорят “туалетная комната” ( 生间), “комната для мытья рук” (
间), люди используют
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“пойти в комнату для мытья рук”’ (
间) вместо “пойти в уборную” (
所),
это не только звучит деликатнее – сам язык стал культурнее. Такие постоянные
изменения приводят к возникновению нескольких эвфемизмов для одного табу.
Для эвфемизмов характерны национальные и региональные черты. Например,
обозначающие “смерть” эвфемизмы очень не похожи у разных народов. Дауры и
эвенки про умершего пожилого человека говорят “стал Буддой” (
), а про
младенца – что он “не встал на ноги” (
). Дауры говорят про умершего шамана, что он “достиг высшей добродетели” (
). Монголы деликатно говорят об умершем, что он “отправился верхом на лошади туда, откуда нет пути
назад” (
不归 ) или “покинул нас верхом на лошади” (
我 中
间
), а также используют другие выражения.
Изучение и использование эвфемизмов не может быть односторонним и абстрактным в отрыве от языкового общения. Изучение эвфемизмов в разной степени важно для расширения сфер изучения языка, осознанной межкультурной
коммуникации, предотвращения ошибок в использовании языка и для преподавания иностранных языков. Знание эвфемизмов может помочь нам в успешном
осуществлении коммуникации.
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ПЕ ЕКЛАДИ КИТА С КО ЛІТЕ АТ

И

МАРЕВО
А Ся1
Пу Сунлін
Жив у повіті Веньден чоловік Цзін Cін, чиє ім’я було знане ще з молодих років.
Кабінети Цзін Сіна та Чень Шена розділяла лише низька стіна. Одного дня, надвечір, Чень Шен, проходячи покинуте румовище серед соснового лісу, почув
голосний жіночий плач. Він підійшов ближче: з гілки звисав мотузок, якась дівчина якраз зібралась вішатися. Чень Шен запитав ї ї , чому вона хоче вкоротити собі
віку, а та, втираючи сльози, відповіла: “Моя мати покинула мене на двоюрідного
брата. Хто ж знав, що кузен виявиться вовком в овечій шкурі й відмовиться утримувати та ростити мене. Я, осиротіла та безпорадна, зосталася сама-самісінька,
краще мені вмерти!” Мовивши це, вона знову заплакала. Чень Шен зняв з дерева
мотузок, переконав дівчину знайти нареченого. Дівчина збентежилась, бо не мала
кому доручити ціле своє життя. Чень Шен запросив дівчину дочасно побути в
нього, та погодилась. Чень Шен разом з нею повернувся додому, запалив світло
й, уважно роздивившись гостю, помітив, що вона надзвичайно вродлива. Чень
Шен відразу сподобав ї ї собі та ще й відчув шалений природний потяг. Дівчина
голосно волала та відчайдушно впиралася. Крик донісся до сусіда. Почувши галас, Цзін Сін подався поглянути, в чім річ, і аж тоді Чень Шен відпустив дівчину.
Коли дівчина помітила Цзін Сіна, вона, не зводячи погляду, світила на нього очима, а потім швидко вибігла за двері. І Чень, і Цзін обидва вибігли за нею, але не
знали, куди вона попрямувала.
Цзін Сін повернувся додому й збирався лягати спати, аж побачив дівчину, котра благородно й граційно, спокійним кроком виходила з кімнати. Цзін Сін здивовано запитав у неї , чому вона прийшла до нього, на що дівчина відповіла: “Цей
Чень Шен ні порядністю, ні багатством не вирізняється, як такому довірити своє
життя!” Цзін Сін дуже стішився й запитав, як звати дівчину. “Мої предки оселились на землях Ци, прізвище моє також Ци, проте мене часто кличуть А Cя”. Цзін
Сін легкими та ніжними словами спокушав дівчину, а вона лише посміхалася,
зовсім не відмовляла й разом з Цзін Сіном провела ніч. До кабінету Цзін Сіна
часто приходили друзі, тому А Ся була змушена щільно зачиняти двері до кімнати і лежати у внутрішніх покоях. За декілька днів А Ся повідомила: “Мені варто
час від часу відлучатися. Сюди приходить багато людей, спілкуються, а я лежу
всередині сама, і це мене гнітить. Від сьогодні я краще буду приходити лише вночі”. Цзін Сін запитав: “Де ти живеш?” – “Звідси недалечко,” – відповіла А Ся.
Щойно розвиднілось, вона пішла. Коли ж посутеніло, вона знову повернулась, і
В імені А Ся (кит.
часове, швидкоплинне.
1

) ієрогліф

означає “червоні хмари” – щось легке, але й тим-
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так разом вони поділяли кохання. За якийсь час А Ся мовила: “Хоч наші стосунки та почуття й щирі, але ж ми живемо без батьківської згоди, лише потайки
можемо зустрічатись. Мій батько – урядовець на західному кордоні, завтра я залишусь у матері й при нагоді розповім батькам про нас, тоді ми зможемо взяти
шлюб й разом постарітися”. Тоді Цзін Сін запитав, коли вона повернеться, й вони
призначили зустріч по десятьох днях. Лиш А Ся пішла, Цзін Сінові спало на думку, що кабінет – не найкраще місце для довшого пробування, але ж коли привести А Ся додому, то дружину охоплять ревнощі. Він думав, думав і вирішив, що
найкраще буде розлучитись. Коли він зібрався з думками, то почав визвірятися до
дружини, лихословити. Дружина не витримувала його принижень, гірко плакала
й благала смерті. Цзін Сін тоді сказав: “Твоя смерть може накликати біду, ти краще якнайскорше повертайся до батьківського дому”. Він безперестанку підганяв
дружину швидше покинути дім. Жінка, ридаючи, промовляла: “Я була з тобою
десять років. Ніколи не скої ла нічого негідного чи безчесного, чому ж ти так
прагнеш розірвати наш шлюб?!” Цзін Сін не мав наміру все це вислуховувати і
ще наполегливіше хотів ї ї позбутися. Дружина, зрозумівши безвихідь такого становища, та й мала вже доста несправедливих принижень, вийшла за ворота дому
Цзін Сіна. Лиш вона переступила поріг, Цзін Сін до білого вичистив стіни, повимітав у хаті й у дворі й, напнувши шию, очікував появи А Ся. Хто ж знав, що від
А Ся не буде ані звісточки, ні слуху ні духу. Дружина ж, повернувшись до батьківського дому, неодноразово через близьких друзів чоловіка переказувала, що
прагне знову зійтися, сподівалася, що вони зможуть знову одружитись. Оскільки
Цзін Сін не звертав на неї й крапельки уваги, вона одружилася з чоловіком з родини Сяхоу. Його маєток межував з маєтком Цзін Сіна. Колись, через межу і
постійні сварки за поле, між родинами зав’язалась віковічна ворожнеча. Дізнавшись, що колишня дружина стала невісткою родини Сяхоу, його ненависть зросла ще більше. Попри все, він і досі сподівався, що А Ся незабаром повернеться,
заспокоював себе цим. Минуло більше року, проте А Ся й сліду не було.
Одного дня, саме в день народин імператора Моря, біля храму юрмились пани
та панянки, серед них і Цзін Сін. Він здалеку побачив, що одна дівчина
надзвичайно схожа на А Ся. Цзін Сін спробував пропхатися до неї , але дівчина
вже ринула в натовп людей; Цзін Сін спостеріг, як вона крізь юрбу пройшла за
ворота храму. Коли ж він сам туди дістався, дівчина, немов розвіявшись у повітрі,
зникла. Хоч як Цзін Сін поспішав за нею, все одно не наздогнав. Повен розчарування, він повернувся додому. Минуло ще півроку; Цзін Сін якось чимчикував
дорогою, попереду нього верхи на чорному ослі ї хала дівчина у червоному вбранні, позаду йшов слуга. Цзін Сін лише глянув, і здалося йому, що та панянка –
А Ся. Він подався розпитувати слугу: “Хто ця панянка?” – “Друга дружина пана
Чжен з Наньцунь”, – відповів той. Цзін Сін знову запитав: “Давно вже взяв ї ї за
дружину?” “Вже, певно, більше як місяць тому!” Цзін Сін подумав, чи не помилився він бува. Тим часом дівчина в червоному вбранні також почула ї хню розмову, озирнулася, і ї ї погляд зустрівся з поглядом Цзін Сіна. Справді, А Cя! Він,
зрозумівши, що А Ся вже одружилася з іншим, немов очманів і голосно закричав:
“Пані Ся, ти чому забула колишню обіцянку?” Слуга, почувши, що осуджують
його господиню, наготував кулаки. А Ся поспіхом зупинила його, відкрила лице,
що було прикритие весільним серпанком, і мовила до Цзін Сіна: “Такій безсердечній людині, як ти, ще стає сорому бачитись зі мною?” – “Це ти підвела
мене, чому це я винен?!” – “Ти підвів колишню дружину, таким чином, ще більше розчарував мене! Якщо ти так байдуже ставився до першої дружини, хіба ж
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ти можеш бути добросердим до інших людей! Колись я гадала, що в тобі зібрані
глибокі чесноти, що тебе занесуть до книги титулованих Цзінь Ши, тому й довірилася тобі. А тепер, через те що ти без вагомої причини розлучився з дружиною,
в потойбіччі твій ранг утримання вже понижено: цього разу на екзаменах друге
місце посяде Ван Чан, його ім’я замінить твоє. Я ж уже вийшла заміж за шляхетного Чжена, тому попрошу тебе не перейматися мною”. Цзін Сін покірно вислухав кожне ї ї слово, але й пари з вуст не пустив. Коли надумав підняти голову
подивитись на А Ся, вона верхи, немов у леті, була вже далеко. З Цзін Сіном залишилися лише безмежний сум та каяття.
Того разу на провінційних екзаменах Цзін Сін провалився, а другим місцем
титулували саме чоловіка на ім’я Ван Чан. Чоловік А Ся теж здобув високий титул. Відтоді про Цзін Сіна йшла лиха слава бездушного та немилосердного чоловіка. У сорок років він був неодружений, господарство щодня занепадало, йому
нічого не лишалося, окрім як відвідувати домівки близьких друзів, щоб попої сти.
Одного разу, Цзін Сін випадково потрапив до дому Чжена, пан Чжен щиро його
привітав та ще й запросив залишитись. А Ся підглядала, що за гість завітав, і, побачивши Цзін Сіна в обдертому вбранні, мимохіть відчула жаль до нього. Вона
поцікавилась у чоловіка: “Гість у вітальні часом не Цзін Сін Юнь?” Чоловік
ствердно хитнув головою й запитав, коли дружина з ним познайомилась. А Ся
відповіла: “Це було ще до того, як я вийшла за тебе, колись у його домі я знайшла
притулок, він обдарував мене добротою та турботою. Хоч його поведінка низька і
не добродійна, але приховані чесноти його предків ще не перевелись, крім того,
це твій давній друг, слід попіклуватись про нього, трішки йому допомогти, так
годиться”. Пан Чжен зрозумів, що дружина має рацію, тоді для Цзін Сіна замовив
новий одяг, замінив його обдерту й стару сорочину, ще й дозволив йому заночувати в них декілька днів. Одного дня, коли Цзін Сін якраз збирався вкладатись до
ліжка, служниця принесла двадцять лянів срібла й піднесла йому. А Ся за вікном
до нього мовила: “Це все мої особисті заощадження лише для того, щоб віддячити тобі за минулі теплі почуття. З цими грішми ти знову можеш знайти добру
дружину. На щастя, чесноти твої х предків надзвичайно глибокі, ї х вистачить,
щоб благословити та захищати твої х нащадків. Надалі не варто порушувати небесні закони, аби не вкоротити відведений тобі вік”.
Цзін Сін щиро подякував ї й. Повернувшись додому, взяв десять лянів срібла й
найняв служницю, а його нова дружина була як потворна, так і хитра. Згодом у
нього знайшовся син, коли той виріс, то склав іспит на Цзін Ши. Пана Чжена невдовзі підвищили до рангу Лан у Міністерстві чинів. Коли ж він помер, А Ся відвідала похоронну процесію, а на зворотному шляху додому люди відкрили ї ї
паланкін, а там – порожньо. Тоді люди зрозуміли: вона – не людська істота.
Гай-гай! Хто, забувши про сором, кидає старе й женеться за новим – втратить
і журавля в небі, і синицю в жмені. Відповідь Неба буває справді безжалісною!
Панасюк Ю. І.
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ЦЗЯ ПІНВА
З китайської переклав Володимир Урусов

Цзя Пінва (
) народився у 21-й день 2-го місяця 1952 року за старим календарем у селищі
Діхуа повіту Даньфен південної частини провінції Шеньсі. Батько – сільський вчитель, мати –
селянка.
1974 року почав публікувати свої твори.
1975 року закінчив факультет китайської мови
та літератури Північно-Західного університету.
1978 року його твір “
” (“Повний місяць”)
був удостоєний першої Національної премії за
найкраще оповідання. 1982 року вийшла збірка
оповідань 1978–1982 років“二
” (“Абрикоси
другого місяця”). 1992 року заснував журнал “
文” “Художня література”). 1993 року опублікував роман “
” (“Непотрібне місто”), що був
відзначений французькою літературною премією
“Феміна”. 2003 року став ректором Гуманітарного інституту Сіанського університету архітектури
і техніки. У 2008 році за роман “
” “Ціньцян”) дістав національну премію з
літератури Мао Дуня. 2011 року роман “
” (“Стара піч”) відзначений премією
з літератури Ши Найаня. Його твори видавалися в перекладах англійською, французькою, німецькою, російською, японською, корейською, в’єтнамською та іншими
мовами. Цзя Пінва з різних точок зору відображає, уважно розглядає особливості людського характеру і життя в процесі суспільних трансформацій, що відбуваються в Китаї. Твори письменника відзначаються гострим розумом і гумором.
Бувальщини
Перша історія ще з дуже давніх часів. Був на світі герой, він прийшов до одного селища і запитав, чи є якась справа, що потребує його допомоги. Селяни
сказали, що в горах живе лютий тигр і постійно шкодить їм. Герой вирушив у
гори, бився з лютим тигром три дні і три ночі, лютого тигра було знищено. Він
здер з тигра шкуру і повернувся до села. І знову запитав, чи є ще якась біда, селяни сказали: “У морі живе дракон, піди і вбий його”. І пішов герой до моря, завзято бився сім днів і сім ночей і повернувся з головою дракона. Селяни влаштували
для нього бенкет, герой випив чайник вина і знову запитав, чи є якесь лихо, то нехай тільки скажуть, і герой для народу знищить його. Селяни сказали: “Є ще одне
лихо, якщо знищити його, то в Піднебесній запанує спокій”. Герой запитав: “Хто
це?” Селяни сказали: “Це ти”. Герой з підозрою запитав: “Чому я?” Селяни відповіли: “А тому, що ти герой”. Герой, схиливши голову, замислився, підвівся,
щоб піти з села, але тільки крок ступив, упав на землю і випустив дух, – у те
вино, яке він випив, було покладено отруту.
Друга історія трапилася шістдесят років тому. Один чоловік, перепливаючи
ріку, почав тонути і був врятований іншим. Той, що тонув, із вдячності рятівникові визнав його названим батьком. Рік по тому цей врятований йшов гірським
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шляхом і побачив, як вовк наздоганяє людину, він зібрав усі сили і прогнав вовка,
а та людини нарекла його своїм батьком. Після цього минуло п’ять років, наречені сини повинні на Новий рік відвідувати своїх наречених батьків. Життя проходило у спокої і злагоді. 1944 року точилася війна з японцями. Коли японці
ввійшли в гори з каральним походом проти партизанів, то вони захопили цих
трьох, щоб показували шлях. Проходили через мінне поле, японці захотіли, щоб
китайці йшли першими і, наступаючи на міни, відкривали їм прохід. Хтось із цих
трьох мусив йти на смерть. Японці вказали на того, що тонув, і сказали: “Скажи
ти, хто має йти?” Він подивився на того, котрого врятував, потім на того, ким був
врятований, і після цього сказав: “Він піде”. Вказав на свого названого батька.
Третя історія ще простіша, вже з наших часів. Мова йде про людину з однієї
організації, яку звали Лайцзи. Він постійно прибирав у туалеті. У кінці року його
оголосили передовиком. З того часу цей чоловік щодня ходив прибирати в туалеті, навіть якщо туалет був майже чистим, і всі думали: “Це Лайцзи, Лайцзи!” А
Лайцзи? Якось у туалеті забилася каналізація, треба було відкрити вигрібну яму і
спуститися туди, щоб прочистити витік, і всі сказали, що Лайцзи повинен спуститися і прочистити. І Лайцзи спустився. Спустився і не виліз. Лайцзи задихнувся метаном у вигрібній ямі.
Пити чай
Сьогодні, коли йде мова про чаювання, мені все ще подобається вживати стародавній вислів: їсти чай – це додає важливого значення чаю в житті.
Їсти чай – це щось особливе. Буддійський монах коли їсть чай, то неначе споглядає, даоський монах коли їсть чай – неначе стає на Шлях, інтелігент, коли їсть
чай, – такий собі культурний, компартія, що їсть чай, – така непідкупна чесна
партія. І тому їсти чай – це виявлення стилю, це прояв моральних якостей, духу,
це ознака ясності у бруді нашого повсякденного життя.
Особливо якщо говорити про більшість тут присутніх, то їсти чай – це найкраще з того, що ми маємо – ті, в кого немає занадто багато грошей.
Я в захваті від того, що в Сіані є така чайна.
Сьогодні 15 травня, п’ять і п’ятнадцять співзвучні тому, коли кажуть “я запрошую себе”1, тобто я не був запрошений хазяїном чайної, я прийшов за власним
запрошенням. Я сподіваюся, що пізніше ще раз зможу запросити себе прийти
сюди, і, звичайно, не збираюся знову приходити безкоштовно.
У давнину казали: сніг омиває дух. Я кажу: чай омиває душу.
Тому хочу зробити два парних надписи.
Перший з них:
Сніг омиває – холодно, слива розквітає – тепло.
Чай змиває клопоти, людина непомітно відпочиває.
Другий (перероблений з двох речень старої притчі):
Сідайте, будь ласка, сідайте, будь ласка, шановний, сідайте.
Поїжте, поїжте чаю, поїжте смачного чаю.
15 травня 1993 року в павільйоні чайного мистецтва, м. Сіань
Чайні історії
З чаєм пов’язано чимало історій.
На моїй батьківщині не росте чай. Коли люди відчувають спрагу, то завжди
п’ють сиру воду. Вода ця з джерела, взимку над джерелом здіймається біла пара,
Китайською мовою числа 5 і 15 – wu, shi wu – співзвучні вислову wu yao wu – я запрошую себе.
1
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літом вода така холодна, що ломить зуби. Дорослі під час жнив на току часто
посилали мене з глиняним глечиком до джерела принести води, а попивши, витираючи рота рукавом ватної куртки, казали: “До чого ж солодка у нас вода!” На
початку селища біля горіхових дерев у сихефані2 жила Ахуа, вона в той час була
малою, на шиї в неї завжди були висипи, у водоймі для прання білизни біля джерела вона мила шию, густе і довге волосся неминуче занурювалося у воду, я хотів
піти допомогти їй, але все не наважувався, зробив зі зчеплених листків дерева
черпак і пив воду, поглядаючи на неї. Собака з родини Ван Бо теж прийшов до
джерела попити води і, штовхнувши, розбив мій глечик. Я, розсердившись, вдарив собаку і сказав Ахуа: “Ти нашкодила мені, ти нашкодила мені!” Ахуа запитала: “Чим я тобі нашкодила, хіба я штовхнула і розбила твій глечик?” Потім Ахуа
виросла, я щодня хотів її побачити, а побачивши, ніяковів і хотів звідти втікати,
добігши до схованки, відчував прикрість, сам собі давав ляпаса. Один з родичів
Ахуа жив на рівнині, ми називали його “той, що не з гір”, він раптово приїхав до
родини Ахуа, в селищі всі казали, що хлопець приїхав свататися. Це дуже вразило мене, але я не насмілювався запитати Ахуа, вичікував моменту помститися
чужинцеві. На рівнині немає горіхів, ми нарвали зелених горіхів і запропонували
йому з’їсти, він думав, що в будь-якому з плодів є кісточка, та тільки-но гризонув
горіха – відчув оскомину на язиці і виплюнув. І коли він залазив до туалету
справляти нужду, ми брали каміння і кидали його до ями, сеча вибризкувала з
ями і забруднювала все тіло. Зуби в нього були жовті. Це було для мене найнестерпнішим. Він казав, що в них у воді багато солей, на смак вона гірка, не така
солодка, як у горах. Коли він це казав, то вигляд у нього був чесний, і я відчув велике задоволення. Та коли другого дня я витягнув із джерела велике відро холодної води, щоб віднести на тік, він побачив мене і спитав: “То ви не п’єте чаю?” Я
сказав, що тут не росте чай. Він сказав: “Ми не горяни, коли хочемо їсти, то їмо
пампушки, приготовлені на пару, коли хочемо пити, то п’ємо чай. Від його слів у
мене перехопило подих, увечері я все роздумував, відчуваючи образу, наступного
дня раптом надумав, що сказати у відповідь: “У вас вода така гірка, що тільки
чаєм і можна приховати її смак, у нас вода солодка, то навіщо нам заварювати
чай?” В обід я хотів це сказати йому, але не знайшов його, зустрів Сяосань, Сяосань сказав: “Ти хіба не знаєш, що чужинець із жовтими зубами поїхав, вранці
поїхав назад машиною!” Я зрадів, що він нарешті поїхав, але пошкодував, що не
сказав йому в очі те, що надумав уночі.
У кінці 70-х я поїхав з рідних місць до Сіаня вступати в університет. У Сіані
вода була не гірка, але й не солодка, я почав пити кип’ячену воду, але, як і раніше, не доводилось пити чаю. На літніх канікулах повернувся додому, батько теж
повернувся з віддаленої школи, під вечір кілька рідних і двоюрідних братів батька прийшли до нас побалакати, батько сказав матері: “Закип’яти трохи води”.
Вода закипіла, і він у дуже великому емальованому кухлі заварив чай. Батько пив
чай, я такого раніше зовсім не знав, можливо, він у школі пив, але щоб приніс додому і пив – це було вперше. Всі батькові брати казали: “Ой, пити чай? Це для
державних службовців”. Чайні листочки були висушені, від них трохи пахло квітковим ароматом, як тільки заварили окропом, то вода стала темно-червоною. Це
був мій перший ковток чаю, відчуття були не кращими, та й батькові брати теж
скривилися. Але того дня чайний кухоль чотири рази доливався водою, все ж
таки пиття чаю визначало суспільне становище людини. Батько пробув ще кілька
Будинок старої китайської архітектури з квадратним подвір’ям в центрі і розташованими навколо нього флігелями.
2
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днів і поїхав у школу, а чай, що залишився, мати загорнула і поклала до шафи. У
той рік була велика посуха, перець і баклажани на присадибній ділянці почали
в’янути від посухи, я з молодшим братом носив з річки воду поливати ділянку,
до полудня я приніс кілька десятків відер на коромислі, так стомився, що хотілося
просто впасти на землю. Коли повернулися додому, молодший брат сказав: “Давай самі себе відзначимо за працю”. І взяли чай, щоб заварити його. Таким чином,
щодня нагороджували себе тим чаєм, що залишився, призвичаїлися до цього, і
чаю не стало. І оскільки ми побачили, що чайні листки майже схожі на кінчики
висушених листків рицини або кінчики висушених листків кунжуту, то насушили
і розтерли трохи листків рицини, щоб заварювати, язики в нас заніміли, тоді ми
спробували заварювати листя кунжуту, але не відчули якогось особливого смаку,
та все ж таки випили півкухля і більше вже не захотіли пити.
Я вже провчився в університеті три роки. У книжках про чай писалося чимало, але я все ще не пив чаю, по-справжньому зіткнувся з чаєм тільки після того,
як почав працювати. У той час у кабінетах у кожного був свій письмовий стіл,
висувні ящики зачинялися на замок, перед кожним були попільничка і чайний кухоль. Окріп був спільним, коли в термосі не було води, всі кричали: “Сяо Цзя,
Сяо Цзя, чому в термосі немає води?” Я брав термос і йшов у кімнату, де кип’ятили воду, аби набрати води. Набравши води, повертався, кожному діставав з
ящика пучку чаю і клав у кухоль, ящик знову зачинявся, кожний собі окремо заварював і пив чай. Ніхто не давав іншому чаю. Одного дня в кабінеті залишилися
тільки я і шановний Чжао. Коли Чжао пив чай, то клав півкухля чайного листа на
півкухля води, в кухлі осад був такий товстий, наче пензлем нанесено лак, він заварив один кухоль і запитав: “Хіба ти не п’єш чаю?” Я відповів, що не маю чаю.
Він дав мені одну пучку, я заварив і почав пити. Він розповідав мені, хто п’є чай
“тєґуаньїнь”, хто п’є чай із жасмином, хто – чай “бабао”, почав знову бурмотіти
під ніс, хто йому найбільше не подобається, сам шкодує купувати чай, але любить пити, завжди заварює свій дешевий. Я почув це, і в серці мені похолоділо:
“Він обов’язково запам’ятає те, що давав мені сьогодні чаю”. І саме тому мене не
полишала думка про те, що я маю повернути йому чай, та й замислився над тим,
як для інших цілком очевидно, що з бідності я п’ю пустий окріп, коли всі п’ють
чай. Коли на початку місяця видали платню, то я, скріпивши серце, з 39 юанів
зарплати виділив 2 юані і купив циліндричний пакунок чаю. Спочатку дав один
раз шановному Чжао. І з того часу ця коробка ніколи не була без чаю. Вже багато
років я стандартний кабінетний працівник: своєчасно приходжу на роботу, повільно протираю стола, потім заварюю кухоль чаю, випалюю сигарету, як завжди,
переглядаю газети. Свого часу я вже пив квітковий чай, плитковий чай, чай “бабао”, в мене в голові немає таких понять, як свіжий чай, залежалий чай, для мене
тільки суттєво – чай міцний, чай не міцний, також знаю, що натщесерце не слід
пити чаю, як вип’єш, то буде перенавантаження на серце, увечері не треба пити
міцного чаю, як вип’єш, то буде безсоння, не треба пити вчорашнього чаю, не
слід змивати чайний наліт. Тільки одне я робив не так: коли в кабінеті з іншими
товаришами пив чай “бабао”, мусив виймати з нього дерезу, бо дереза легко викликає жар, а шановний Чжао казав: “Дай мені, дай мені”. Він брав три-чотири
зернини дерези, кидав до рота і жував, кажучи, що це ж найкраща річ.
У ті роки кадрові працівники часто повинні були їздити на село, у видавництві
я відповідав за редакторську роботу, мав знати ситуацію з літературою і мистецтвом у різних повітах, і як тільки яблука ставали завбільшки з горіх, я їхав до
одного з повітів, мене зустрів відповідальний працівник відділу пропаганди
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повітового комітету, якраз була субота, він мав повертатися додому, тож влаштував мене у своєму кабінеті, який служив одночасно і спальнею, на час свого
від’їзду дав мені талони на харчування в їдальні, ще й наказав: “Захочете пити –
підіть до кімнати, де є вода, там наливають воду до кип’ятильника, чай у другому
ящику стола”. Вночі на маленькому подвір’ї відділу пропаганди було тихо і безлюдно, я трохи почитав книжку, відчув нудоту, вийшов на подвір’я, щоб назривати зелених яблук, вони були такі кислі, що аж зуби заболіли, тоді я заварив його
чай. Чаю було тільки півкоробки, чай був дрібний, наче з білим пушком, спочатку
я думав, що чай запліснявів, заварив кухоль, над кухлем одразу піднялась біла
пара, пара потроху розійшлася, якийсь свіжий запах ударив у ніс, коли невдовзі
підніс кухоль і подивився, то чайні листочки на дні вже розпрямилися, такі свіжі
і живі, наче на гілці. Такого чаю я ще ніколи не бачив, пилося так легко, я одразу
ж усе випив, ще долив води, потім знову долив, просто випив три кухлі, на чолі
виступив дрібний піт, відчув, як в очах прояснилося, на душі стало легше, в роті
надовго залишився приємний смак. На другий день, як тільки прокинувся, заварив кухоль, в обід ще один, на очах чаю в коробці ставало менше, та я вже не керував своїми бажаннями, до темноти господар ще не повернувся, я знову заварив
кухоль. У коробці залишилося зовсім трохи чаю, я тільки почав відчувати докори
сумління, як же на мене подивиться господар, коли повернеться, я вирішив, що
більше не можу тут залишатися, ключі віддав охоронцеві і пішов спати до готелю. Другого дня одразу ж зранку сів на автобус і поїхав до сусіднього повіту. До
сьогоднішнього дня я так і не знаю, чи той відповідальний працівник повернувся
в неділю під вечір, чи на світанку наступного дня, я також не знаю того, чи він у
душі посміхнувся, чи відчув відразу коли нарешті повернувся і побачив, що чаю
майже немає, я тільки через декілька днів, повернувшись до Сіаня, відправив
йому листа, висловивши вдячність за його прийом. Там було речення “ваш чай
просто чудовий”. Позбавлений відчуття ніяковості від його безпосереднього погляду, сидячи за столом, я все ще відчуваю, як палає все обличчя.
Те, що для мене той чай, який я пив крадькома, найкращий у житті, я не наважився сказати прямо господареві, але казав це скрізь і кожному. Ті, кому я про це
розповідав, одразу ж казали мені, що це точно був чай “шеньцін”, тому що той
повіт дуже близько до району, де росте цей чай, і тому працівники повітового
комітету можуть отримувати високоякісний чай “шеньцін”. Таким чином я дізнався, що чай, який називають “шеньцін”, – це зелений чай, що вирощують на
півдні провінції Шеньсі, південна частина якої включає Ханьчжун, Анькан, Шанло, але найбільше чаю вирощують в Анькані. Кілька моїх товаришів по університету з Анькана, а ще там живуть декілька моїх знайомих літераторів. Я почав
писати до них листи, відверто вимагаючи від них хабара, дорікав їм, чому ж це
вони, коли щоразу приїздять до Сіаня, не привозять мені чаю “шеньцін”, казав
їм, що хочу стати шляхетним, краще буду три дні без м’яса, але і недовго не можу
без чаю. Врешті, по одній-дві пачки чаю мені передавали з оказією, хоч кожного
разу й небагато, але регулярно. Та все ж це не був високоякісний чай “шеньцін”,
не такий, як я пив у відповідального працівника відділу пропаганди. Але й цей
не найкращий чай “шеньцін” все ж був шеньсійський зелений, випив його чимало і вже не знижував планку. Тільки тоді я усвідомив справжній колір і смак чаю,
той чай, що я пив раніше, – ароматизований, чай “хуча”, то все інший смак, який
виникає за рахунок ароматизаторів, як начебто розкішний і дуже поширений у
районах Нінся, Ґаньсу, Цінхай чай “бабао”, фактично там не вирощують чай, і це
лише спосіб зробити залежалий чай придатним до пиття. З того часу я вже не
можу пити ароматизований чай. Краще буду пити порожній окріп, але вже ніколи
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не буду пити чай “бабао”. Одяг в усі пори року може бути вбогим, їжа щодня –
простою, та чай має бути зеленим з півдня Шеньсі. У роки загального дуже низького рівня життя в мене виникло відчуття, що я набув шляхетності у свої смаках.
Коли я став письменником, вже міг їздити по всій країні, і сортів чаю стало
чимало. Так, у Ханчжоу пив чай “лунцзін”, у Сямені пив чай “тєґуаньїнь”, у Ченду пив чай “емей”, у Юньнані – чай “ерча”, в Хефеї пив чай “хуаншань”, був чай
ціною п’ятсот юанів за цзінь3, був навіть до двох тисяч юанів. Усі ці чаї теж хороші, скільки вже разів купував, повертаючись додому, різні за смаком, але,
врешті-решт, на мою думку, зелений чай з півдня Шеньсі найкращий. По правді
кажучи, шеньсійський зелений дуже простий у виготовленні, за формою некрасивий, упаковка простенька, але його смак, міцний смак, до вподоби моєму язику
і шлунку. Та, можливо, я перебільшую.
Для того щоб своєчасно отримувати “шеньцін”, пити свіжий “шеньцін”, я часто їздив до Анькана і там познайомився з новими друзями, навіть з’явився такий
собі пан Тань Цзунлінь, який спеціально для мене діставав чай. Пан Тань у
зв’язку з роботою мав час їздити в різні повіти Анькану і часто приїздити до Сіаня. Він завжди до і після сезону ґуюй4 їздив до селян-чаєводів, щоб своєчасно
купити і привезти чай, можна сказати, що кожного року я найпершим у Сіані пив
новий “шеньцін”. Чекаючи, коли пан Тань подзвонить мені з Сіанського вокзалу,
що привіз цзінь чи півцзіня ще вологого нового чаю, я вже повідомляв своїм друзям, щоб швидше йшли до мене. Не в моїх звичаях запрошувати когось на їжу,
але я постійно запрошую скуштувати чаю. У такий день всі мої друзі п’ють, і дух
просвітлюється, мислення стає швидким, вони чудово висловлюються, неначе всі
стають шляхетними і вишуканими. Пан Тань купував чай від сезону ґуюй до сезону цінмін5, він міг купувати в чаєводів по кілька десятків цзінів високоякісного
чаю “шеньцін”, невелику частку я роздаю своїм знайомим, більшу частину ретельно пакую і зберігаю у спеціально придбаному великому холодильнику і можу
цілий рік користуватися. Всі друзі теж знають, що в мене дома є хороший чай, я
часто запрошую їх, можна сказати, що гостей на чай у мене дуже багато. Разом з
паном Танєм кілька раз брав участь в урочистостях міських чайних товариств, у
Сіані немає великого чи малого чайного товариства, де б я не бував. Для чайних
товариств підписую назви, придумую парні надписи, роблю каліграфічні надписи на сувоях, заради чаю я хочу цим займатись, і мене зовсім не турбує, чи це
престижно. Разом з паном Танєм ми оббігали чимало чайних фабрик в Анькані,
що люди казали, те й робили, в будні туш була на вагу золота, кожний, хто приходив за ієрогліфами, хотів заплатити високу ціну, але треба було робити надписи
для фабрик, врешті, люди передрукували надписи з наших сувоїв на мішках із
чаєм, коробках із чаєм, які заповнили світову торгівлю. Очевидно, це порушувало мої права, з другого боку, як ні про кого іншого іноземці говорять, скільки ж я
витратив на рекламу, люди не наважуються мати недоліки, а я занадто приохотився до чаю, і нічого вже й говорити.
У житті людині потрібно багато друзів, друзі відходять і приходять, але найдовше залишаються ті, з якими познайомився за чаєм. Я не багато їм м’яса, після
того, як декілька років тому через хворобу відмовився від спиртного, я тільки
Цзінь – китайська міра ваги, дорівнює 0,5 кг.
Один із 24 чотирьох сільськогосподарських сезонів у Китаї, що настає 19, 20 або
21 квітня. Ґуюй означає “хлібні дощі”.
5
Один із 24 чотирьох сільськогосподарських сезонів у Китаї, що настає 4, 5 або 6 квітня. Цінмін означає “ясний місяць”.
3
4
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палю і п’ю чай, життя проводжу, приймаючи гостей на чай, а не гортаючи безглуздо книжки. Кожного разу, заварюючи дома кухоль чаю, дивлюся на свіжесенькі листочки чаю і завжди в цей час відчуваю, що переді мною весна, я
насолоджуюся весною. Коли закінчується чай, на двері наклеюю надпис: “Не
треба дарувати нічого, окрім чаю”. Але тих, хто дарує чай, дуже мало, всі, хто
приходять, хочуть пити мій чай. Тоді я пригадую історію часів династії Тан, коли
з Наньніна до Чананя з великим поспіхом день і ніч, не зупиняючись, везли плоди лічжи. На жаль, я ж не Ян Ґуйфей6 і не знаю, де це пан Тань.
У рік Дракона про дракона
Китайці багато чому поклоняються. Окрім сонця, місяця, гір, річок, води, світла, грому, блискавки, також поклоняються тваринам, вважаючи, що їхнє нинішнє
життя – це перевтілення з життя тваринного в попередньому світі. І тому з року в
рік при народженні люди мають свій знак щура, вола, тигра, зайця, дракона, змії,
коня, вівці, мавпи, півня, собаки, свині. Ці тварини змінюються по черзі, повертаючись через 12 років. Та тварина, що приходить, і дає назву наступному року.
Але кожний черговий звір має право всім керувати, і тільки той, хто наступного
року буде під цим знаком, стривожений, тому що з покоління в покоління люди
навчені з досвіду, що в наступному році як щастить, то щастить, а як не щастить,
то в усьому не щастить, є один вихід, один-єдиний – підперезатися червоним поясом, влаштувати бенкет, начебто коли є яка радість, то вона породжує дві, дві
породжують три, три породжують безліч, а як є якась біда, то вона зменшується
вдвічі, велика стає малою, а мала зникає. Я народився під знаком дракона, то, як
вдарили дзвони століття, настала черга дракона під знаком чень, але в цей рік, що
наступає, мені виповнюється 49 років, перед 100 роками цей вік один з найсерйозніших, тому всі з кількох друзів, кого я бачив напередодні, казали: “Цього
року ти маєш таки відзначити день народження!” Вони кажуть, що треба купити
в магазині червону нитку і сплести мені в подарунок пояс, а ще допитуються, в
який шикарний ресторан я буду їх запрошувати. Друзі зчинили такий галас навколо цього, що я раптом усвідомив, що наступний рік не принесе ніяких неприємних несподіванок, а тільки добрі події, і тому пояс з червоної нитки ніби
оголошує, що дух моєї долі повинен заступити на чергування, піднятися до зали,
зайняти головне місце, щонайменше це як капітан команди на футбольному полі
повинен носити нарукавну пов’язку. З точки зору китайського конфуціанства,
чергування теж служба чиновника, служити чиновником страх як почесно, але
служба чиновника також має і суспільну відповідальність, не можна бути легковажним, не можна діяти нерозважливо, велика людина має бути обережною, мудреці повинні діяти як обивателі, бо ж вони тільки слуги народу, служать народу,
це, звичайно, вимагає від тебе служіння до останніх днів, кожну справу, як кажуть,
тричі обдумувати. Окрім того, це вимагає влаштовувати бенкети, вивертати кишені, щоб пригощати гостей, по-перше, громадськість аплодує, несамовито галасує,
щоб висловити свої привітанння, по-друге, коли ти на службі, то повинен задовольняти громадськість, це ж істина, що гроші треба витрачати, а не накопичувати.
У душі китайців з історичних часів дракон посідає найпочесніше місце, кожний імператор вважав себе не інакше як справжнім драконом і сином неба, в народі теж вважається почесним народитися у рік Дракона. Коли американські
спортсмени з гордістю вдягають штани з державного прапора, ми всі співаємо
“Нащадки дракона”, і саме тому, коли нове сторіччя починається з чергування
Ян Ґуйфей – відома красуня періоду династії Тан, яку покохав імператор Сюаньцзун.
6
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дракона, це велике щастя, це ж воля неба, країна має відродитися! У Пекині одразу ж побудували храм ери Китаю, Цзян Цземінь очолює великі групи з цивільних
і військових міністрів на усіляких урочистостях зимовими ночами, а заходи такі
урочисті, наче в давні часи жертвоприношення на горі Тайшань, по всій країні
розвішують кольорову ілюмінацію, встановлюються драконові башти, граються
драконовими ліхтарями, що тільки можуть показати, те й роблять. Як пишуть у
газетах, виявляється, в декількох провінціях знайшлися каліграфи, які на площах
намалювали ієрогліф “дракон” розміром у 100 квадратних метрів. З огляду на все
це ті, хто народився в рік Дракона, раді безмежно, представники усіх вікових категорій, діти дракона, онуки дракона – ми бачимо, як вся Піднебесна урочисто вітає нас з днем народження.
Я справді не розумію, чому 12 знаків обирали серед пацюка, бика, тигра, зайця, дракона, змії, коня, вівці, мавпи, півня, собаки, свині, а не з лева, ведмедя,
слона. Але 11 знаків – це справжні тварини, і тільки дракон – тварина вигадана.
Китайці шанують тварин, а тотемним знаком став тільки дракон, дракон же є вигаданим образом, що поєднує риси багатьох тварин, – це свідчить про те, що релігійна свідомість не така вже й міцна, їхнє мислення зосереджене на цілісному,
цінує символи, йому вкрай не вистачає фізичного. Таке мислення, звичайно, визначило особливості китайської філософії і мистецтва. Від безтурботного блукання
Чжуан-цзи до “Великого закону безтілесного” Лао-цзи, а також музика, живопис,
медицина, військове мистецтво, гра в шахи, садово-паркова культура мають такі
ж особливості, літературні твори якщо й приділяють увагу зображенню процесу
життя, все ж у них присутній дух безтурботного споглядання Південної гори,
вони без слів створюють вільну естетичну форму, і хоч вони не мають тієї сили
західної драми, що потрясає читача, але багата прихована вишуканість за час
довгого існування дозволила духам отримати підвищення. Різниця між західною і
східною культурою у всіх на устах, на тлі сьогоднішної світової моди на американську культуру все більше людей, особливо тих, хто вивчає цю моду, пристрасно беруть щось західне, щоб оббрехати щось китайське, порівнюють західне
вершкове масло і китайську капусту, виявляється, що плотоядні тварини хоч у порівнянні з травоядними тваринами більші і міцніші, але ж блоха, яка тільки ссе
кров, маленька, слон їсть траву, та він великий і неповороткий. І тут виникає ще
одне питання, дракон вигадана тварина, що поєднує в собі багато інших, таким
чином, якщо така “комплексна” тварина стає тотемом, то це чудово, це наповнює
шляхетністю і величчю, але у світі реальних тварин тотем тигра додає тобі якостей тигра, а лева – якостей лева, і коли вже таке, то на таке і буде схоже, так тільки можна скотитися до ящірки, курки, гекона, плазуна на чотирьх лапах, такого
бридкого і маленького. Та будь-яке запозичення можливе тільки в духовному сенсі, але не так, що коли їсти яловичину, то станеш коровою. Після того, як наші
предки створили образ дракона, на нещастя, вони потім набули звичок цього
спільного образу, який незграбно було зліплено, а потім ми виявили помилки у
багатьох сферах, і сьогодні можна щодня почути таке зітхання: тепер зрозуміло,
чому ж це дракони переродилися на блошине плем’я!
Часи, коли в Китаї було створено дракона, вже такі давні, але ж вплинули на
нас, в епоху династії Цінь дракона було вишито на державному прапорі, і серед
народу куди не кинь оком – скрізь дракон. У сьгоднішньому Китаї люди з будьякого приводу кажуть про національні традиції, та духовні витоки цих традицій
не розглядаються з початку і до кінця, тільки поверхово оглядається епоха занепаду княжого духу періоду Мін та Цін, і до сьогоднішніх урочистостей року Дракона і ті, що танцюють танці дракона і лева, і ті, що б’ють у гонги і барабани, не
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вдягають вбрання періоду Хань і Тан і не вдягають френчі Сунь Ятсена чи європейські гарнітури, а всі натягують нестерпного фасону кольорове вбрання періоду
Мін і Цін, від якого віддає несмаком, відрізняються тільки тим, що носять чорні
брудні коси. І можна побачити, що тепер образ дракона, який заповнив наше життя, такий мізерний і зів’ялий! В основі своїй дракон – це вигадана істота, але коли
всі малюють дракона, роблять дракона, то він все більше і більше стає конкретним, неначе на землі і справді були дракони, як коти, що лежать на печі, чи собаки, які служать за воротами. Я в захваті від стародавніх зображень дракона, в яких
поєднані риси риби, тигра, коня, змії, оленя, свині. Зображення дракона на нефритових виробах, бронзових триногах “дін”, зброї доби Західної Чжоу і Чжаньґо7
такі прості, але сповнені сили, часто вони на конкретних предметах у поєднані з
формою самого предмета відзначаються надзвичайною силою уяви. На жаль, сьогоднішній дракон став таким буденним, змію називають драконом, свиню називають драконом, сила уяви висохла, творча сила втрачена, символ національного
духу день у день втрачає свою велич, це має засмучувати всіх мешканців країни
дракона, і навіть я, народжений у рік Дракона, шкодую і непокоюся.
Кілька днів тому зустрівся мені один мій приятель, що полюбляє кепкувати.
Раніше він називав мене Сяо Цзя, з роками Лао Цзя, а зараз, звертаючись до мене,
називає паном: “Пане, ви тепер високо літаєте!” Я сказав: “Так, але ж ви за мене
старший, ви маєте бути паном”. Він тоді: “То як же до вас звертатися?” А я кажу,
що треба називати один одного “шановний”. “Шановний” хоч і старовинна форма звертання, але добре звучить, “шановний” протиставляється “нікчемному”,
вік людини викликає до неї повагу, моральні якості “цзюньцзи”8 викликають
схвалення оточення. А він до мене: “Це добре, шановний Цзя, побачимо, який ви,
наступний рік – рік Дракона, коли вже вам пощастить, то не забувайте ж дозволити і нам, півням та собакам, дістатись неба!” Відповідаю йому: «Хай так і буде,
але я хочу сказати вам, у світі є ще такий чорт, його звуть “жинун”!»
Сміх сміхом, але, повернувшись додому, кілька разів переглянув у словнику
тлумачення слова “дракон” і відчуваю, що народжені в рік Дракона також неначе
набули якостей дракона, смердюча плоть перетворилася на тіло дракона, це якби
ви записалися на амбулаторний прийом у лікарню, щодня ходили туди приймати
по кілька крапельниць і раптом вирішили, що 31 грудня 1999 року необхідно припинити приймати ін’єкції, щоб дозволити хворобі залишитися в попередньому
столітті! В останні 30 років минулого століття я справді був знаменитим хворим
на літературній арені, тілесні і душевні хвороби зробили моє життя дуже важким,
дуже виснажливим, якщо в останні 30, а особливо в останні 12 років дракон, на
жаль, скромно переховувався, десь відсиджувався, то Нового року повинен вже
якось злетіти на висоту, викликати дощ і вітер, проявити свою нестримну силу.
Сьогднішня ніч заповнила Сіань музикою і галасом, люди, наче мурахи, заполонили вулиці, вітаючи нове тисячоліття, ми з кількома своїми друзями, що теж народилися в рік Дракона, зібралися дома невеличкою компаниєю, я написав вісім
ієрогліфів: “Мандат отримано від неба, на довголіття і вічне процвітання” – це
надпис на імператорській печатці ціньського вана Їн Чжена, який за 200 років до
нашої ери об’єднав Китай, я кажу: “Отакої, вже минуло дві тисячі років, а виявляється, що цю печатку повинні були відлити для нас!”
Перекладено за виданням:
社
2003.9.
7
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НА МЕЖІ “САМОУСУНЕННЯ ВІД НАРОДУ”
(УРИВОК РОМАНУ З “СПОГАДИ З КОРІВНИКА” ЦЗІ СЯНЬЛІНЯ)
З китайської переклала Є. В. Гобова

Тепер я хвилювався по-справжньому. Я завжди вважав, що за мною нема ніяких
гріхів чи провин, але різних “революціонерів” нині було хоч греблю гати, до того
ж судячи з усього вони були дуже страшні люди, а в мене були “беззаперечні докази провини”, на яких хіба кривавих відбитків бракувало. І хоч я не втратив ще
віри в себе, але поладнати з “революціонерами” я не міг жодним чином. Суспільство швидко розділялося на протилежні фракції і викладання було жорстко обмежене, як я міг переконати їх за таких умов?
Це було неможливо.
Врешті я втратив нічний сон. Вдень мої нерви були напружені до крайнощів, я
смиренно очікував коли мене викличуть на допит. Ввечері я клав голову на подушку, крутився з боку на бік, із широко розплющеними очима чекав світанку. Я
не хотів ані їсти, ані пити, перед очима стояла непроглядна чорнота і я не уявляв,
коли ця темрява нарешті піде. Чи піде вона взагалі? Так я зовсім втратив віру в
себе. День проходив ніби уві сні. Вночі у своїх заплутаних і неясних видіннях
мені привидівся кухонний ніж, мені здавалося, що хтось ріже мене цим ножем,
але не я ріжу ним когось іншого. Мене кинуло в холодний піт і я миттю прокинувся. І тут я побачив той ящик, заповнений напівспаленими листами. Ящик раптом спалахнув, яскраве і сильне полум’я повзло в мій бік. Мене знову облило
всього холодним потом, я миттєво прокинувся. Тут я побачив фотографію Чан
Кайши та Сун Мейлін, Чан Кайши роззявив свою закривавлену пащу з довгими й
кривими іклами та ліз мене вкусити. Сун Мейлін перетворилася на спокусливу та
отруйну жінку-змію. Мене знову облило холодним потом з голови до п’ят і я
стрімко прокинувся від сну.
Хіба людина може так жити?
Але найстрашнішим було зовсім не це.
Найстрашніше було озирнутися навколо і побачити майбутнє.
Якщо роздивитися довкола, то було зрозуміло, що я потрапив у пастку, земля
навкруги мене була встелена тереном та залізними шипами, я не міг ступити ані
кроку. Я пішов проти нашого місцевого “Будди” і розворошив ціле осине гніздо.
Люди, що були проти мене, не були поганими, я вірю, що більша частина з них –
люди хороші. Але одного дня їх ніби вразила невідома хвороба і їх вже було неможливо в чомусь переконати. Вони були б щасливі приректи мене на смерть.
Вже більше двадцяти років я був деканом факультету східних мов і усі викладачі
незалежно від віку були запрошені на роботу напряму чи опосередковано мною.
Хоч я і маю купу недоліків, але ніколи не смів чинити як мені заманеться, завжди
ставився до людей чесно. Але тепер все розкололося, всі дивилися один на одного як на ворогів, я жодним чином не міг зрозуміти звідки взялися ці погляди
сповнені взаємної ненависті. З’ясувалося, що ті, кого я вважав своїми, жодним
чином не відрізнялися від ворогів. Коли проголошували “ганьбу” мені, мої ж товариші один поперед іншого кинулися звинувачувати мене, так би мовити – кидати в колодязь каміння, щоби добити того, хто туди впав. Вони також вислали
своїх хунвейбінів до мене додому, щоби відволокти мене на допит. Всі вони були
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одного поля ягоди, однакові як два брати-близнюки. Я ніби щойно прокинувся
від довгого сну, я осягнув людську природу. Та вже було запізно.
Найскладніше мені було важко зрозуміти та прийняти двох моїх “вірних
учнів”. Один із них був родом із бідної сільської сім’ї та ще й родичем загиблого
героя революції, такий комуніст, що далі нікуди. Вчився при цьому аби як. Принципово дотримуючись так званої “класової політики” я залишив його попри все і
зробив своїм асистентом. Другий теж не вирізнявся розумовими здібностями і
був подібний на першого, як схожі між собою два дерев’яні полумиски. До самого кінця навчання він так і не зміг опанувати санскрит. Походження у нього було
так само бездоганне. Щоби “не дати класовим братам відстати у навчанні”, на заняттях я приділяв йому особливу увагу, задавав йому багато питань. Як то кажуть – “нещасна доля вчителів на цьому світі”, прийшов час і я став “класовим
реваншистом”. І от ці двоє з Цзінганшаню потягнули мене на допити, і їх неподобні слова в мою сторону були лише початком. Вони били мене руками й ногами,
викручували вуха. І сміх і гріх – довелося самому пити цю чару гіркого вина, що
власними руками вигнав, що мені бідолашному лишалося? “Родич загиблого героя” на прізвище Ма неодноразово хвалився “ми – не аристократія буржуазної
інтелігенції!”, але лисиця не може вічно ховати свого хвоста, не вдалося йому
приховати власну сутність. Нині цей бездоганний намісник революції зрадив
батьківщину та втік до невеличкої європейської країни, став “білим китайцем”1.
Але, як було сказано, “небо розсипало невід безкрайній, ніщо крізь нього не просочиться” – його ж власний плювок врешті впав йому ж на обличчя. У мене в голові засіло чимало феодальних пережитків, але я не сильно вірив у гасло “вчитель
на один день – рідний батько на все життя” та інші подібні. Але до свого вдячного вчителя можна було б виявити хоч краплю поваги!
В цілому у всіх своїх думках та відчуттях, та й в дійсному положенні, я опинився у глибокій канаві – дороги в сторону немає, назад йти нікуди, переді мною
простягалася гора з мечів та море вогню. Що мені було робити?
За більше ніж рік я надивився на те, як борються із тими, хто “йшов капіталістичним шляхом”: спочатку промови лилися у вуха, повітря трусилося від гучних
гасел, потім їх жорстоко лупцювали руками й ногами, ляпаси сипалися з усіх сторін, потім на них, згорблених і зіщулених лилися прокльони та ганьба. Як тільки
публічне приниження закінчувалося, з гучним криком “вимітайся геть!”, змоклих
від жаху людей скидали зі сцени. В цей момент побитий вже лежав на землі і не
міг підвестися. Спостерігаючи за цим зі сторони, я нетямився від страху. В давнину люди казали “воїн піде на смерть, але не стерпить приниження”. Але хіба
ж ми мали лишень приниження? Ця межа вже давно була перейдена. Китай –
стародавня країна із багатовіковими традиціями, а ми раптом принизилися до
такого огидного стану, горе нам нещасним! До цього часу я міг спокійно та безпечно споглядати за всім цим зі сторони, але тепер я сам був у пастці як черепаха у глиняному цебрі, як дикий звір у капкані, моє життя було цілковито в руках
інших людей, а я сам скоро стану частиною цього страхітливого видовища. Тим
більше у мене був ящик із напівспаленими листами й документами небезпечнішими, ніж та фотографія Чан Кайши. Навіть якби у мене було десять тисяч ротів,
я не зміг би нікому нічого довести, я вже скоїв “найтяжчий злочин і найбільше
зло, що неможливо пробачити”. Але й “визнати провину нікчемного раба й просити милості від небесного імператора” ніяк мені не допомогло б. Я вже знав,
1

128

Китайці-імігранти, що втекли з країни та виступали проти революційної влади

що приготовлений мені шлях буде куди гірший від долі “капіталістично спрямованих”, що підпали під остракізм. Перед моїми очима стояли криваві видовища.
Перед очима була тьма кромішня…
Що я мав робити і як?
Мені потрібно було зробити вибір.
Вибір лежав поміж двох шляхів: терпіти все до кінця чи все полишити й покинути цей світ. Першого я жодним чином не міг зробити, схоже, що мені лишалося піти другим шляхом.
Прийняти таке рішення неймовірно складно. Люди кажуть: навіть дрібна мураха щосили чіпляється за життя, чи не те саме робитиме й людина? Якщо є бодай найменший шанс вижити, людина ніколи не прийме такого рішення. При
цьому був ще один стримуючий чинник – той, хто вирішив піти цим шляхом,
незалежно які були цьому причини, “самоусувався від народу”. Коли тебе загнано у глухий куток і немає виходу звідти, у тебе лишається єдине і останнє право – забрати у себе життя. Якщо про мене потім скажуть, що я “самоусунувся від
народу”, то це я і зроблю. Коли людина доходить до того стану, що їй вже й
смерть не страшна – чого ж тоді можна боятися? Чи є різниця у потойбічному
житті? Коли мої очі закриються, хай люди пліткують собі скільки завгодно.
Одного дня рішення було прийняте, мої відчуття раптом заспокоїлися, моя голова була на диво спокійна та ясна.
Я спокійно, тверезо та науково підійшов до роздумів щодо засобів та кроків
втілення свого рішення у життя. Я думав дуже багато, про найдрібніші деталі, я
роздумував про всі дрібниці, дуже уважно та всесторонньо.
Спершу я подумав про всіх тих викладачів та робітників Пекінського університету, що наклали на себе руки з початку “Великої культурної революції”. Першим був дехто професор Ван з історичного факультету. Пройшло декілька днів
“Великої культурної революції” як до нього додому прийшли юні штурмовики
революції та задали йому кілька питань. Не знаю чи били вони його, чи ні. Гадаю, що навряд. Тому що досвіду “цзаофані” набиралися поступово, послідовно
шліфуючи свої навички. Свої методи знущання над людьми вони також поступово вдосконалювали, обираючи найбільш ефективні. За моїми враженнями, спочатку ідеологія “революціонерів” не була розкрита на повну, вона була доволі
стримана. І все ж таки професор Ван був занадто тонкошкірим, занадто серйозно
дотримувався принципу “справжній воїн радше загине ніж терпітиме сором”, не
зміг витримати навіть помірних методів. Він прийняв снодійне та відійшов зі світу живих. Щойно він помер, його оголосили “контрреволюційним елементом”.
Величезний плакат із лозунгом “Геть контрреволюціонера Вана N.!”, який вивісили на східній стіні великої столової, викликав великі потрясіння та хвилювання. Я був дуже добре знайомий із професором Ваном. Ризикуючи власним
життям, під час війни він вступив у підпільну партію. Він був чудовою людиною
та науковцем. Проте отак легко він став “контрреволюціонером”. Я ніяк не міг
цього зрозуміти. Але чудово розумів Вана.
Друга людина, що спадає мені на думку, це секретар партійного осередку
факультету китайської мови – Чен N2. З ним ми також були дуже добре знайомі.
За часів війни він був одним з керівників підпільного студентського руху, потім
він якийсь час був головою студентської ради Пекінського університету. Хоч і
молодий за віком, але він вже був ветераном революції. Та раптом і він вчиняє
2

Ймовірно, Чен Сяньце.

129

самогубство. За логікою, його мали звинувачувати як “послідовника капіталістичного шляху”, бо до рівня “авторитетних академіків-ревізіоністів” він не дотягував.
Він терпів побиття, він був одним з “перевертнів” на яких полювали 18-го червня3, на нього прийшлася й частина важкої фізичної праці. Очевидно, він не міг
перенести такого “люб’язного” ставлення до себе, дуже болісно це сприймав. Кажуть, що він пішов з дому з пляшкою горілки та пляшкою дихлофосу до лісу на
горі Сішань4. Мабуть, спочатку він випив горілку, щоби притупити свідомість, а
потім напився дихлофосу та закінчив своє життя. Як тільки я подумав, що він випив отруту і як тоді пекло вогнем у нього в шлунку, що він, певно, качався з
болю, у мене волосся по всьому тілу стало дибки, морозом всипало без холоду.
Також я згадав про декількох інших людей, деякі з них стрибали з високих поверхів та розбивалися вщерть; деякі лягали на рейки під потяг і їм відтинало голову від тіла. Про все це я тільки чув, але не бачив на власні очі. Я чув багато
подібних історій, таких людей було чимало, всіх неможливо згадати. Кожен з них
перед самогубством мав подумки пройти через запеклу моральну боротьбу, жорстоку та криваву боротьбу, яку я навіть уявити собі не міг.
Хід думок знову повернув мене до минулого, багато років тому в 50-х роках,
двоє професорів покінчили з собою, втопившись у безіменному озері. Озеро було
зовсім мілке. Як же вони могли втонути? Невже вони настільки сильно прагли
смерті, що в озері, де вода ледь доходить до поясу, змогли втримати голову під
водою аж поки не загинули? Приблизно в той самий час, один професор з філософського факультету на прізвище Фан перерізав собі артерію лезом для гоління,
кров лилася рікою, як його не намагалися врятувати, але неможливо було нічого
заподіяти, люди могли лише дивитися як він повільно та болісно помирає.
Мій хід думок завів мене ще далі у минуле, завів аж до сивої давнини – я згадав про Цюй Юаня, як він кинувся в воду щоби потонути. Трохи пізніше після
нього був Сян Юй, що перерізав собі горло, коли опинився оточеним ворогами.
Мене страшенно непокоїла ця дивина. Якою силою має володіти людина, щоби
могти відтяти собі голову? Це значно більш первісно ніж застрілитися з пістолета. Мені подумалося, що якби в часи Сян Юя були пістолети, він навряд чи обрав би меч.
Мої думки блукали не тільки за плином часу, але й за тисячі кілометрів. Я згадав німецьких фашистів на чолі з Гітлером. Кажуть, ніби кожен з них, усвідомлюючи тягар своїх незліченних злодіянь, приготував собі краплю ціаністого
калію. В необхідним момент треба було лише розкусити капсулу і одразу потрапити до раю чи до пекла. Слава про німецьку хімічну промисловість лунала всім
світом, от вони й використали свої хімічні технології для самогубства, випередивши всі інші країни. Японці ж відомі на весь світ самовбивством харакірі, це
прерогатива виключно японців, я не чув, щоби в інших країнах їм наслідували.
Але цим способом неможливо скористатися в одиночку, тому що, розрізавши
собі живіт, людина не помирає одразу, для цього необхідний помічник, що відрубає голову самогубцю, тільки-но той розкроїв собі черево. Такий помічник японською називається “кайсяку”. Ще я чув, що палко закохані японські молодики та
дівчата нерідко парами стрибали прямо в жерло вулкана. Але це теж не могло
бути дуже розповсюджено, бо якщо поблизу немає вулканів, то нічого не вийде.
Масове побиття студентами викладачів та співробітників університету, що не вступили в трудові групи, яке відбулося 18 червня 1966 року.
4
гора знаходиться в 30-ти кілометрах на захід від Пекіну.
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Ось так я забувся у думках та міркуваннях. Іноді мої думки були дуже конкретні, дуже яскраві та переконливі - мерці ніби були просто перед моїми очима.
Я ніби вживу бачив трупи залиті багряною кров’ю, вони лякали та одночасно
притягували. Я знав, що це не принесе мені радості, але не міг втримати себе.
Невже небо не залишило для мене жодного виходу?
Раніше я ніколи не займався суїцидологією, але тепер неможливо було уникнути цих міркувань. До цього часу, це все було настільки далеко від мене, не стосувалося мене жодним чином, але ось тепер постало переді мною. Я аж ніяк не
планував створювати новий “суміжний напрямок” у науці, суїцидологію чи порівняльну суїцидологію. Але стріла вже була на тятиві, я постав перед фактом,
що мені не залишалося нічого іншого окрім як її заснувати. Будь-яка нова галузь
наук потребує теоретичної основи. У мене й в інших напрямках були слабкі теоретичні знання, а щодо теорії новоствореної галузі порівняльного самогубствознавства у мене було ще менше знань. Хоча звісно я вже мав деякі міркування. Не
смію нахвалювати свої мізерні знання, тому нині відкрито це проголошую.
Мені не потрібно було збирати приклади всіх історичних та сучасних самогубств, а з них виводити теорію. Я міг скласти багато теорій виходячи тільки з
цих випадків, про які я згадував вище. Використовуючи спосіб класового аналізу
з історичного матеріалізму, я вже міг поділити описані в історії способи самогубств на різні типи відповідно до етапів розвитку суспільства. Повішення, утоплення в колодязі – це здебільшого стародавні, але й найбільш живучі способи,
що використовувалися починаючи з первісних часів і згодом у феодальному та
капіталістичному суспільстві. Та й сьогодні вони нікуди не зникли. Можна сказати, що вони проходять через тисячоліття. Ціаністий калій – це особливий засіб
фашистських очільників у технологічно розвинених країнах. Підозрюю, що харакірі та стрибання у жерло вулкану належать тільки до Японії, більше ніхто цього
не перейняв. Ці способи однаково доступні у феодальному та у капіталістичному
суспільстві. З іншого боку, перерізання вен стосується лише інтелігенції, що хоч
трохи розбирається у фізіології, простий люд на цьому не знається. Снодійні
ліки – це класичний капіталістичний спосіб, він достатньо поширений у всьому
світі. Незалежно від того, в якому “-ізмі” ти проживаєш, з цим все зрозуміло.
Хоча, мені здається, що його використання обмежується інтелектуалами, що
страждають на неврастенію від надмірної розумової праці, а звичайні селяни, що
до заходу сонця шарують землю, не зрозуміють снодійних засобів. Чому я кажу,
що це капіталістичний спосіб? Тому що у традиційній китайській медицині також є заспокійливі ліки, але їх дія дуже слабка, приспати вони ще зможуть, а от
для самогубства не підходять. Нині більшість розповсюджених снодійних ліків
походять із капіталістичних країн. Тому я й кажу, що це капіталістичний спосіб.
Самогубство через прийняття снодійного найбільш безпечне та безболісне. Можна навіть вважати, що це є одним із проявів переваг капіталізму.
В цілому, саме такою була моя теоретична основа.
Теорії необхідно мати зв’язки з дійсністю: в решті решт, який саме спосіб мені
використати? Не варто розписувати в подробицях, ви звісно самі здогадалися –
капіталістичний спосіб. На щастя, мене вже було оголошено ворогом, я вже був
“контрреволюційним елементом”, тому не було потреби уникати цих підозр.
На шляху до самогубства, після того, як рішення вже прийнято, найголовнішою проблемою є обрання способу. Я вже визначився зі своїм вибором, а отже
успіх у цій справі був недалеко. Я міг обдумати час та місце цієї події. Питання
часу було вирішити дуже легко: негайно, що швидше то краще. Що ж стосується
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місця, тут виникли певні ускладнення. У вирішенні цієї проблеми, треба було визначитися (прошу вас пробачити мені, що запозичую популярне в ті часи слово)
із генеральним курсом. Генеральних курсів було не більше ніж два: поблизу та
подалі. Поблизу, означало вдома, подалі – за межами дому. Звісно, найбільш зручно було б вдома. Але мене мучили сумніви. У нас вдома було лише дві кімнати –
одна велика, одна мала. Якщо я втілю свій план вдома і вип’ю вночі снодійне, то
рано вранці дві літні господині побачать на ліжку моє задерев’яніле тіло. Може
вони й не помруть від переляку, але принаймні свідомість можуть втратити. Яке
страхітливе видовище! Я все життя забагато дбав про інших людей, а тепер тим
паче не міг вчинити інакше. Після того як мій труп винесуть, чи зможуть вони й
далі жити там, де померла людина, до того ж їхній родич? Якщо не зможуть, то
куди їм подітися? В часи всезагальної зрадливості, коли людяність цінується менше ніж клаптик паперу, хто надумає, хто наважиться простягнути руку допомоги
цим двом самотнім старим? Я вже був подвійним “контрреволюціонером”: нова
комуна Пекінського університету вже поставила на мені це тавро, і ось тепер я
збирався “самоусунутися від народу”. Це була ще більш контрреволюційна контрреволюція. Коротше кажучи, вдома ніяк не можна було.
Значить, поза домом. Тут знову виникла проблема з вибором напрямку, до того
ж в цьому випадку було ще більше передумов. В першу чергу я перейняв науку в
того секретаря партійної ячейки з факультету китайської мови, про котрого я писав вище, і згадав про гору Сішань. На Сішані високі гори та густий ліс, пречудові
краєвиди. Уявімо собі, що я міг дістатися цього місця – вітер завиває у верхівках
сосен, дзвенить вода у джерельці, подушка з соснових голок під головою, наді
мною небесна блакить і я власноруч перериваю своє життя, найцінніше що я
маю. Що за втіха, а як це поетично! Це була б остання та найпрекрасніша поезія
в моєму житті. Але це місце було занадто далеко, якби мене дорогою раптом перехопили хунвейбіни, довелося б повертатися. Я відкинув цю ідею та на думку
мені спав парк Іхеюань. Раніше чимало відомих людей направлялося сюди, щоби
вкоротити собі віку, наприклад Ван Ґовей, найвідоміший із них. Але я не хотів
слідом за шановним вчителем Ваном кидатися у воду, щоби втопитися. Було б непогано знайти печеру десь за горою, проковтнути снодійне та покинути світ у цій
квітучій місцині, скинути з себе відповідальність. Але я боявся перелякати пристойних панянок та молодиків, які могли б насолоджуватися прогулянкою в цьому чарівному місці. Цей план теж був негодящий. Я довго розмірковував і згадав,
що всього лиш через дорогу від мене є парк Юаньмін‘юань. Там була величезна
заросла очеретом низина. В той час був початок зими та очерет рясно квітнув.
Якби я зміг зайти подалі в очерет, залишалося б лише лягти на землю, прийняти
снодійне і моя мета була б досягнена. Як охайно, як акуратно! З цією думкою я
був настільки задоволений собою, що ледь не стрибав від радощів. Мені здавалося, що це був найостанніший та найяскравіший прояв сполох мого генію. Це
був би мій заключний шедевр, як мелодія “Ґуанлінсань”, яку її автор Сі Кан виконав перед своєю стратою.
На душі мені було на дивовижу спокійно, настільки, що я навіть злякався. Я
не досліджував психологічний стан самовбивць древніх та сучасних часів перед
смертю. Про почуття Цюй Юаня під час складання віршів на березі озера я знаю
дещо з його творчості, але нічого конкретного. Якщо мислити логічно, вирішити
померти для людини має бути надзвичайно складно, в душі певно відбувається
несамовите зворушення: вона нестримно ридає, не знаходить собі місця, доходить до напівбожевільного стану, а потім приймає тверде рішення та піднесено
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позбавляє себе життя. Цзян Янь у своїй “Оді про ненависть” писав: “з давніх давен люди помирають, хто не тримав досаду в серці, стримуючи прокльони?”. Я
не мав ані досади в серці, ані прокльонів не стримував. Я перебував в абсолютно спокійному настрої, спокійному настільки, що самому було дивовижно і незбагненно.
Але й у цьому спокої було хвилювання. Я подумав, що завтра в цей час непорушно та самотньо лежатиму посеред занедбаної канави з очеретом. В це місце
майже ніколи не ступає людська нога. Хто знає, через скільки часу знайдуть мій
труп? Моє тіло можливо вже розкладеться, або якийсь звір чи птах відгризе мені
руку чи ногу, мені певно розгризуть черево, а кишки та всі внутрішні органи
з’їдять. Тіло перетвориться на місиво з крові та м’яса, жахливе та нестерпне видовище. Ось він цілий я, а коли прийде час, то на що я перетворюся? Я тремтів
усім тілом, не міг далі думати про це. Я ніби чув як знову і знову кричить охриплим від натуги голосом радіо комуни Пекінського університету: “Контрреволюціонер Цзі Сяньлінь самоусунувся від народу! Вчинив самогубство щоби втекти
від кари, цей злочин заслуговує найсуворішого покарання!” Радіо Цзінганьшаня
теж не дозволить собі пасти задніх та почне змагатися з радіо університету хто
голосніше вигукне “Ганьба Цзі Сяньліню!”.
Та якими б жахливими не були б ці фантазії, вони не могли втримати від
прийнятого рішення покінчити з собою. Коли рішення прийнято, дороги назад
немає. Зі спокоєм в душі я обмірковував, що маю зробити в останні години свого
життя, що тривало п’ятдесят з гаком років. Я відчував, що завинив трохи перед
своєю старенькою тітонькою, котра тривожилася та переймалася за мене. Я завинив перед своєю дружиною, з якою більш ніж сорок років ділив свої труднощі
та незгоди. Я завинив перед своїми дітьми та онуками, перед тими нечисленними друзями та родичами, котрі й досі приязно ставилися до мене. Людей, перед
якими я завинив було дуже й дуже багато, я міг їм сказати лише одне: “побачимося на тій стороні”. Всі свої скромні накопичення я залишив тітці та дружині,
стримавши себе та не проливши ані краплі сліз на грошову вкладку. Я мовчазно
казав їм: “Мої нещасні старенькі! Від тепер вам доведеться проживати на ці копійки! Не тому, що я жорстокий, не тому, що егоїст – безкрайній всесвіт лишив
мені лише ось цей хиткий дерев’яний місточок, що я можу зробити?” Вони неодмінно мене зрозуміють, вони не будуть схвильовані та не проливатимуть сльози. Я не придумував ніякого заповіту, від нього не було ніякої користі. Я вже не
міг подбати про ті дорогоцінні книги, що супроводжували мене все життя, такою була сцена мого останнього прощання. Все було настільки спокійно та буденно, що мені було лячно.
Я половину свого життя страждав на неврастенічне безсоння. За цей час я
прийняв не одну корзину китайських та західних ліків, тому дуже добре оволодів
наукою снодійного. Я вів ощадливе та помірковане життя, тому ліків назбиралося
чимало: у пігулках та мікстурах, китайських та західних – всього було доволі. Я
зібрав все докупи, щоби почати з пігулок та залити їх мікстурами. Вони були як
дорогоцінне каміння та перли, що доповнюють один одне у прекрасному намисті.
Я знайшов полотняний мішечок та закинув все разом до нього, приготувався
вийти надвір, перелізти через стіну за будинком, далі перейти через рівчак та дорогу, а там попереду – парк Юаньмін’юань.
Все було остаточно приготовано, мені залишалося лише ступити крок за поріг.
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БЛУКАННЯ
Бей Дао
З китайської переклала Оксана Самара
Я прийшов на свист пташні
Я тебе шукаю
Ліс високий-превисокий небо заступив
Стежка в’ється
В ній блукають кульбаби вогні
Де сіра гладь води ведуть туди
У мерехтінні відбиттів
Твої впізнаю
Глибокі очі потайні

НАТХНЕННЯ
Гу Чхен
З китайської переклала Оксана Самара
Розмите сяйво присмерку
Зелену тінь викреслює
Ти із туману виринеш
Рум’яна від води
Все розчинилось в посмішці
Усі слова й дії
Ти входиш в море сутінню
Рибалити зірки

ЗЛАМАНА СВІЧА
Фен Найчао
З китайської переклала Оксана Самара
Щоб впитися смертю ніжного демона
Метелик кидається в серце свічі
бездишно чекаю загибелі полум’я
І радість минулого мре
Ця тоскна любов за спиною вогню!
Ця чорна печаль в його серці!
Щоб тіло і пристрасть спалити на попіл
Безтямним метеликом хочу віддатись вогню
Ці сполохи серця свічі відчайдушні!
Ці сліз мотузки нерозривні шовкові!
І тіло і душу знеможе страждання
Тоді опадуть мої сни наче дим до підніжжя свічі
бездишно чекаю загибелі полум’я
зневіра покриється мрій небесами
Ця тоскна любов за спиною вогню!
Ця чорна печаль в його серці!
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СОН ПРО ПОВЕРНЕННЯ
Шу Тхін
З китайської переклала Оксана Самара
Коли одна близька мені лілея
(на підвіконня пелюстки зроня)
Бентежусь я;
Коли метнеться віддих коло вух
(лице топлю в долонях)
Тамую дух;
Коли один мотив простої пісні
Долоня мами, вітер нетутешній
Сльоза – нарешті!
Коли раптовий здогад осія
Абищиці забуті і незримі –
Вони вертаються, мої безцінні
Бентежні рими.
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ІСТО ІЯ К А НС КО О КИТАЄЗНАВСТВА

СИНОЛОГІЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА СВІТА (1897–1989)
Р. А. Лах

Розвиток вітчизняної орієнталістики потребує детального вивчення українських
представників, що з певних об’єктивних і суб’єктивних причин перебували у вимушеній еміграції на Далекому Сході. Оскільки на сьогоднішньому політичноекономічному етапі розвитку Китай є однією з передових країн і відіграє не
останню роль у відносинах з Україною, то цілком зрозуміло, що детальне дослідження праць Івана Світа з китаєзнавчої проблематики дозволить краще зрозуміти,
як встановлювались відносини двох народів, розглянути ставлення україно-китайських взаємовідносин крізь призму суспільно-історичних процесів.
Варто зазначати, що в українській історичній науці немає жодних наукових
публікацій, які б відображали наукові зацікавлення Івана Світа з синології. Періодичні наукові статті різних авторів лише побіжно торкаються біографії вченого
та його праць, що в основному відображають українську присутність на Далекому Сході, але аж ніяк не етнокультурні чи політичні контакти українців із китайським населенням і зв’язок з китаєзнавством загалом. Біографію І. Світа можна
віднайти у працях українського історика, який є одним із найкращих на сьогодні
знавців українського життя на Далекому Сході, – В’ячеслава Чорномаза [Чорномаз 2011; Черномаз 2009]. Також деякі біографічні відомості про вченого можна
знайти в роботі В. Проненка “Харківський Світ з Далекого Сходу” [Проненко], а
львівський історик Я. Сеник у своїй статті “Іван Світ про українців Далекого Сходу” [Сеник 2008] дав характеристику громадської діяльності та науково-публіцистичної спадщини І. Світа, адже мав доступ до особистого архіву науковця при
УВАН у США. Отже, головною метою пропонованої роботи є аналіз та висвітлення китаєзнавчого доробку Івана Світа, а об’єктом виступатимуть його численні роботи.
Для кращого розуміння І. Світа як особистості й науковця нам варто звернутися до його характеристики на дійсного члена УВАН у США, в якій зазначалось: “Іван Світ являється тепер, мабуть, найкращим українським фахівцем у
питаннях історії й сучасного стану Тихоокеанського простору, а зокрема єдиним
дослідником історії української колонізації на Далекому Сході” [Сеник 2008, 355].
У передмові до праці І. Світа “Українсько-японські взаємини 1903–1945” інший
відомий історик, Любомир Винар, зазначив, що діяльність науковця потрібно
розглядати в трьох основних аспектах: “суспільно-громадські праці, журналістська та видавнича діяльність і науково-дослідні праці” [Винар 1972, 10].
Майбутній дослідник Іван Васильович Світланов народився 27 квітня 1897 р. в
Старобільському повіті Харківської губернії. Батько його був священиком, тому
після початкової освіти в м. Куп’янську Іван розпочав навчання в духовній гімназії, однак справу батька не забажав переймати. У 1915 р. вступив у Харківський
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університет, де навчався на фізико-математичному факультеті аж до революційних подій в Україні [Світ 1998, 2724; 2003, 369]. І. Світ був прихильником незалежності й самостійності України, тому зі вступом радянських військ у Харків
вимушений покинути Батьківщину. Загалом він планував продовжити математичну освіту за кордоном, і тому останнім українським містом, котре бачив Іван Світ
була Одеса. У березні 1918 р. він через Сибір дістався на Далекий Схід, але так і
до США не відплив [Проненко]. Протягом трьох місяців улітку 1918 р. проживав
у Японії, а потім працював на пароплаві, який здійснював рейси між Японією та
Владивостоком. Згодом упродовж 10 місяців був вільнонайманим службовцем
особового й оперативного відділів штабу Сибірської військовій флотилії у Владивостоці; короткий період служив у відділі прикордонної служби “Управління
Владивостоцької митниці”, а до вересня 1919 р. – у військовому суді [Чорномаз 2011, 173–174].
Журналістську діяльність розпочав ще при Сибірському телеграфному агентстві восени 1919 р., співпрацюючи з англійською газетою “Ехо” у Владивостоці,
пишучи різноманітні статті на фінансові й економічні теми1. Був кореспондентом
часопису “Далекая окраина” (1920) і “Вечерней газеты” (1921–1922). Редакторвидавець журналу “Рассвет” (1920–1922), редактор фінансово-економічного журналу “Восход”, пізніше видав два номери журналу “Далекосхідні ринки” (англійською мовою) [Черномаз 2009, 535]. У 1922 р. видавав тижневик Сибірської області “Последние известия”, згодом був завідувачем Українським Далекосхідним
прес-бюро при Українському революційному штабі у Владивостоці (1920 р.), не
полишаючи видавництво української газети “Щире слово”, що значно інформувала про українське життя на Далекому Сході. Член ревізійної комісії Українського Далекосхідного крайового кооперативу “Чумак”. На кінець 1922 р. видав
21 число політичного тижневика “Полезные известия”, що також містив матеріали на українські теми [Ясь 2012, 476].
Така активна журналістська робота Івана Світа тривала недовго, адже після
зайняття червоними військами території Помор’я він у жовтні 1922 р. вирушив
на пароплаві до Харбіна (Маньчжурія), де влаштувався на роботу в планово-економічний відділ Китайської Чаньчунської залізниці (славнозвісна КСЗ) [Ясь 2012,
476]. Там він активно включився в життя української діаспори. Іван Світ – член
Союзу українських студентів у Харбіні, член управління й секретар Товариства
“Просвіта”, голова ревізійного комітету Української православної церкви в Маньчжурії, один з організаторів і провідників Української Національної Колонії
(УНК) та Союзу українських емігрантів у Харбіні, голова Українського клубу
“Прометей” [“Просвіта” 1995, 250]. У 1934–1935 рр. – один з організаторів і член
управління Союзу українських емігрантів у Маньчжурії [Черномаз 2009, 356].
Завдяки значним зусиллям І. Світа місцева адміністрація й влада Маньчжурської
держави2повернули власникам реквізовану будівлю Українського Національного
Дому. Там же він входив до складу української управи, а від 1935 р. виконував
обов’язки секретаря.
Саме в 1919 р. Іван Світланов узяв собі псевдонім “Світ”.
З 1931 р. розпочалося військове вторгнення Японії до Маньчжурії, яке завершилося
окупацією та проголошенням у 1932 р. незалежної (фактично – маріонеткової) Маньчжурської держави (кит. Маньчжоу-ґо
國, япон. Маншю-коку 州国). В 1934 р. вона
була проголошена конституційною монархією на чолі з останнім імператором династії
Цін – Пу І (
, 1906–1967) і перейменована на Велику Маньчжурську імперію (大
國, кит. Да Маньчжоу діґо, 大 州 国 япон. Дай Маншю тейкоку).
1

2
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Протягом життя в Харбіні Іван Світ не полишав видавничої діяльності і невпинно працював над численними статтями на фінансові й економічні теми
Маньчжурії (насамперед про Південну-Китайську залізницю) опубліковані в часописах “Экономический вестник Маньчжурии” (1923–1924), “Коммерческий телеграф” (Харбін), “Harbin Commercial Post” та ін. [Свит 1924]. Декілька праць
навіть вийшли окремим виданням, переважно англійською та японською мовами,
проте варто зауважити, що таки більшість цієї зібраної інформації так і не було
опубліковано. Упродовж 1929–1932 рр. науковець разом з Іваном Паславським
редагував окрему сторінку “Українське життя” при популярному китайському
тижневику “Ґун-бао” (Харбін), що виходив китайською та російською мовами.
Всього вийшло 72 сторінки [Чорномаз 2011, 174]. За сприяннями УНК почалося
видання газети “Манджурський вісник”, перший номер якої побачив світ 5 вересня 1932 р., а всього було видано 199 номерів. Двомовний інформаційний часопис
містив у собі передруки з “Діла”, “Свободи”, “Тризубу”, там же містилися інформація про радянську та Західну Україну, важливі відомості про українську громаду
на Далекому Сході, особливо в Маньчжурії [“Манджурський вісник” 1994, 1460].
З 1934 р. там публікувалися статті її головного редактора І. Світа про історію
українських поселень на Далекому Сході. Неможливо оминути і його роботу в
“Deutsche Mandschurische Nachrichten” (“Німецько-маньчжурські новини”). Зрозуміло, що мовою видання цього тижневика була німецька, однак, для Івана Світа
це не було перешкодою, адже більшість європейських мов він опанував ще у
Харківському університеті, а в Харбіні непогано оволодів розмовною японською.
Свої дописи чи статті на далекосхідні теми надсилав до української преси в Галичині, Європи та США [Проненко].
У Харбіні Іван Світ не тільки займався журналістською діяльністю, а й розкрив свій талант як історика. У 1923 році мала вийти японською мовою його перша фундаментальна праця «Чужинецька інтервенція 1918–1922 років на Сибіру і
Далекому Сході» за посередництвом японського міністерства закордонних справ
та фінансового сприяння К. Міцутаке. Однак, як зазначив І. Світ, після передачі
оригіналу праці у Владивостоці Н. Кавасумі, що був дипломатичним представником, робота так і не побачила світ. Подальша доля цієї праці залишилася невідомою навіть її авторові. Трохи згодом вийшла праця «Іноземний капітал в
Маньчжурії» (англійською мовою 1925 р., японською 1926 р.) [Світ 1972, 36]. У
Харбіні Іван Світ був власником дуже популярної філателістичної крамниці. Протягом тривалого часу готував свої праці, подорожуючи і збираючи інформацію
про українське життя в Азії. Продовжував свої напрацювання над проблемами
“Зеленої України”, зібравши понад 1000 нотаток із преси про українське життя в
Харбіні, починаючи з 1903 р. [Чорномаз 2011, 174].
Від 1934 р. науковець працював над “Історією українського руху в Азії”, що
являла собою надзвичайно титанічну працю, в якій містилася інформація про
українське жаття в Азії не від перших переселенців, що прибули сюди в кінці
XIX ст., як це подавалося більшістю його сучасників, а від часів Чингісхана, тобто із середини XIII ст., коли на території Монголії опинилися перші українські
засланці. У 1937 р. видав детальну карту Далекого Сходу (“Зеленої України”)
українською мовою [Сеник 2008, 357]. Своєю науковою проблематикою вчений
вже тоді обрав історію українських подорожей і поселень на Далекому Сході.
З яких причин Іван Світ вимушений був покинути Харбін і перебратися до
Шанхая, точно невідомо, однак вже від 22 липня 1941 р. він шанхайський житель.
Там, поза всяким сумнівом, він зустрівся з багатьма земляками й одразу поринув
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як у політичне, так і в громадське життя української громади [Биковський 1973, 8].
Підтримував тісний зв’язок із іншим уродженцем Харкова, Олександром Дроб’язком, який займав посаду голови Українського національного комітету в Східній
Азії та заступника голови УНК в Шанхаї. У кафедральному соборі хором керував
харків’янин Петро Машин, а на церковні та громадські потреби щедро офірував
член шанхайської української громади, власник галантерейної крамниці та майстерні В’ячеслав Дукін (фірма купців Дукіних була заснована в Харкові ще
1868 р. та функціонувала в Шанхаї з 1926 р.), з якими безпосередньо контактував
І. Світ [Проненко]. У Шанхаї Іван Васильович зайнявся своїм філателістичним
підприємництвом, збирав допоміжні матеріали, продовжував роботу над проблематикою “Зеленої України”. Восени 1941 р. І. Світ був обраний головою ревізійної комісії Української організації в Шанхаї, однак довго на цьому посту він не
протримався і через розбіжності з іншими членами організації невдовзі склав
свої повноваження [Ясь 2012, 476].
У цей період Іван Васильович Світ займався редакторською діяльністю в журналах “Call of Ukraine” (1941–1942) та “Український голос на Далекому Сході”
(1943–1945). Для науковця цей час ознаменувався плідною працею, проте всі напрацювання цього періоду він був змушений знищити в 1945 р. через певні причини, залишивши лише деякі відомості з матеріалів для Української Далекосхідної енциклопедії [Svit Ivan 1993, 123]. У 1946 р. Іван Світ долучився до роботи в
громадській організації Українська Національна Колонія в Шанхаї, а в 1947 р.
очолив її канцелярію, а вже в 1948 р. на загальних зборах був обраний головою
УНК. Від осені 1948 р. управа на чолі з І. Світом займалася координацією евакуації українців з усього Китаю і самоліквідацією організації. На останньому засіданні УНК 23 лютого 1949 р. було вирішено відіслати книгозбірню до Аргентини, а архів – у США [Биковський 1973, 8].
29 квітня 1949 р. Іван Світ залишив Шанхай і вирушив разом із дружиною в
порт Каошунг, а потім вже на о. Формоза (тепер – Тайвань). Там він займався
лише науковою діяльністю, маючи можливість працювати в книгозбірнях Університету м. Тайбея і Тайванського музею [Світ 1952, 118]. За час дворічного перебування на о. Тайвань І. Світ підготував понад тисячу сторінок рукописного
матеріалу. Була зібрана інформація до “Історії Зеленої України”, підготовлено
текст “Географії Зеленої України”, створені заготовки до першої частини “Історії
українського руху в Азії”. Доступ до важливих архівів на о. Тайвань дозволив науковцю дослідити матеріали англійських, французьких та китайських джерел і
документів про перебування гетьмана Дам’яна Многогрішного в м. Селенгінську
(Зелена Україна) [Чорномаз 2011, 175]. Рукопис “Дам’ян Многогрішний, гетьман
України, на засланні на Сибіру, 1672–1701” зберігається в його особистому архіві, а коротку доповідь про гетьмана І. Світ виголосив на засіданні історичної секції УВАН 2 червня 1962 р. [Сеник 2008, 358].
У кінці лютого 1951 р. І. Світ виїхав з о. Тайвань через Японію у США, залишивши Далекий Схід назавжди після 33-річного перебування. 7 жовтня 1951 р.
він став старшим науковим співробітником УВАН у США. З того часу активно
співпрацював з Академією в Нью-Йорку, зокрема в історичній секції, неодноразово виступав із серіями доповідей на історичні теми з українського життя в Азії,
а також на економічні та бібліографічні теми [Черномаз 2009, 537–538]. Був обраний членом-кореспондентом та дійсним членом УВАН у США, секретарем її комісії з вивчення історії української еміграції в Америці. Тісно співпрацював із
редакцією “Українського історика”, був дійсним членом Українського історичного
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товариства. Помер 8 березня 1989 р. в м. Сіетлі (штат Вашингтон), проживши неповних 92 роки [Некролог 1989, 3].
Виходячи з короткого нарису біографії Івана Васильовича Світа, можна з упевненістю сказати, що це була непересічна особистість, яка залишила по собі надзвичайно велику наукову спадщину, тому варто зосередити особливу увагу на
аналізі його наукових і публіцистичних праць, що стосуються проблематики
україно-китайських контактів і китаїстики загалом.
Перш за все слід розпочати з розвідки “Украинский Дальний Восток (Зеленая
Украина)” 1934 р., де Іван Світ подає інформацію, що з початком Європейської
війни будь-яка громадська діяльність українського народу на Далекому Сході
припинилася, але, як зазначає автор, винятком був район КСЗ, де можна було
проводити певну українську роботу, яку й здійснювали Український клуб у Харбіні та театральні гуртки на стаціях. Були створені різноманітні українські центри в Харбіні та в інших містах Маньчжурії, а саме на станціях Хайлар, Бухеду,
Яомінь, Імяньпо, Ханьдаохецзи і “Пограничная” [Свит 1934, 18–20]. На прохання
китайської адміністрації було видано наказ створити українські військові формування для охорони важливих об’єктів. Таке рішення китайська влада вимушена
була прийняти, допоки не були створені власні військові загони під командуванням Чжан Хуансяна3. Коли китайські загони були сформовані, видали наказ обеззброїти інші, а це були як українські так і російські формування, однак згідно з
наказом китайської адміністрації українським військам дозволено було залишити
опорні пункти “зі зброєю в руках”, а російські формування обеззброїли і змусили
залишити охорону об’єктів [Свит 1934, 23–25]. Таке рішення було прийняте через те, що українські військові, на відміну від російських загонів, гідно показали
себе за час несення служби.
Неможливо й оминути статтю І. Світа “Український штаб у Владивостоці (Зі
спогадів про український рух на Далекому Сході)” 1938 р., адже там, окрім біографічних відомостей, що подав автор про себе, розповідається про початок українських військових формувань на Далекому Сході; про Приамурську військову
окупацію, здійснену адміралом О. Колчаком (1874–1920), який на цій території
призначив головним генерала С. Розанова (1869–1937). Ввечері 30 січня 1920 року
генерал виїхав встановити дипломатичні відносини з іноземцями, що командували інтервентськими військами4 [Світ 1937, 9]. Навіть був здійснений візит до
китайського амбасадора п. Лі Тьяо5. Як зазначає І. Світ: “то якраз в часі візити
ґен. Розанова я провадив цікаву розмову з амбасадором в присутності його секретаря п. І Лічуна, бо мав приязні відносини з ним”. Після розмови з китайським
Згодом став впливовим чиновником, якого призначив Чжан Цзолінь (
, 1875–
1928). В російській науковій літературі, Чжан Хуансяна часто зображують як русофоба.
4
У 1918 р. країни Антанти та Четвертного союзу здійснили військове втручання в
Громадянську війну в Росії (1917–1922). Всього під час інтервенції 1918–1922 рр. брало
участь 14 держав. Китай як такої активної участі в інтервенції не брав, однак на Далекому Сході розміщувався бронепалубний крейсер II рангу “Хайжун” (
) під командуванням комодора Лінь Цзянчжана ( 建 , 1874–1940), частини 33-го піхотного полку
9-ї піхотної дивізії під командуванням Сун Хуаньчжана(
, 1919–1947), підрозділи
охорони та загони прикордонників. На Забайкаллі була “бригада Ханя”, яка безпосередньо
підпорядковувалася японським військам. В Архангельську та Мурманську (1918–1919)
діяв китайський батальйон.
5
Автор цієї статті при цитуванні подає транскрибування китайських імен та географічних назв за Іваном Світом.
3
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представником російський генерал відбув разом зі своїм ад’ютантом, а далі
Лі Тьяо звернувся до І. Світа: «“...він ґенерал, голова уряду, звертається до мене
за допомогою проти власного народу. Що я йому міг дати, крім 30 матросів! Ха,
ха!” (В порті стояв один малий хінський6 кружляк)» [Світ 1937, 10].
У праці “Зелена Україна: короткий історичний нарис українського політичного і громадського життя” (1949) описано події у 1672–1945 рр., себто від перших
українських поселень, а також подано велику кількість статистичних даних
[Світ 1949]. Згодом автор згадує про Українську організацію в Китаї, розповідає
про першу організацію в Ханькоу, а також організацію в центральній частині Китайської держави як філію “Просвіти”. Цікавою для нас є згадка про створення
29 березня 1929 р. української громади в Тяньцзіні, а 28 вересня – в Шанхаї. Все
це відбувалося завдяки спільній тісній взаємодії з маньчжурськими організаціями, після “общерусской” японської політики7. Видавався часопис “На Далекому
Сході” за сприяння адміністрації в Ціндао [Світ 1949, 26–27].
Надзвичайно цінною для дослідників українського життя в Китаї є розвідка
Івана Світа “Цікава українська пам’ятка в Пекіні” 1952 р., адже там частково міститься інформація про Нерчинський договір 1689 р. між Російською та Китайською імперіями, що в майбутньому сприяв духовним православним місіям у
Китай (серед яких чільне місце займали українці). Далі в статті автор розповів,
що О. Дроб’язко, довголітній голова Тяньцзінської громади, під час свого перебування в Пекіні перед самою Другою світовою війною мав нагоду відвідувати православну місію, де в нього були знайомі. І. Світ зазначає: “Під час однієї такої
візити, як нам розповідав покійний, йому показали старовинну шаблю, що переховувалася в місії, з написом, зробленим за гетьманування гетьмана Івана Мазепи. Один член місії сказав Дроб’язкові, що на цвинтарі при місії є кілька могил
українців”. Надгробки справили велике враження на О. Дроб’язка, тому він, одержавши дозвіл від голови місії, приїхав вже з фотографом і залишив нам цінну фотографію надгробка ченця Софронія Обрізвова з цього кладовища [Світ 1952, 116].
Однак, як зазначає Іван Васильович, прізвище ченця було записане, скоріш за
все, неправильно через помилку китайського майстра.
У тексті надгробка подається інформація про С. Обрізвова з Королівства Малоросійського, Ніжинського полку і роки його життя за традиційним китайським
літочисленням (до 1911 р. за позначанням залежно від правління кожного імператора, себто від його вступу на престол). Дослідник повідомляє: «Наш земляк Обрізвов жив у Пекіні за царювання імператора Кі-Лунґа, ім’я якого в московськоцерковній транскрипції XVIII ст., вжитій у написі на надгробку, пишеться як
“Цянь-Лунь”, а в англійській транскрипції, що тепер загально прийнята і точніша, його ім’я пишуть Kie-Lung»8. Також І. Світ із професором історії Національного університету м. Тайваня Маур Фанґ Гао, який спеціалізувався на взаємовідносинах між Китаєм і Заходом, змогли виявити помилку в літочисленні, яку знову
ж таки допустив китайський майстер, котрий писав “незрозумілою мовою” [Світ
1937, 116–118]. Для нас найважливішою є ідентифікація особи ченця з “КоролівХінський – китайський. У 1920-30-ті рр. назва “Хіна” для Китаю використовувалася
також у радянській Україні.
7
В цей період японські представники підтримували Російську фашистську партію на
чолі з її засновником Костянтином Родзаєвським (1907–1946).
8
І. Світ має на увазі представника роду Айсін Ґьоро маньчжурської династії Цін –
Хунлі ( 新
, 1711–1799), який правив китайською імперією в 1735–1796 рр. і
значно розширив її кордони.
6
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ства Малоросійського”, адже це ілюструє українську присутність у Китаї, а також
етнічну й політичну окремішність у свідомості українських представників у цьому регіоні.
Більшість своїх статей, що були присвячені Китаю, Іван Васильович опублікував у часопису “Свобода”. Від 25 березня по 25 червня 1953 р. він написав серію
з дев’яти статей під назвою “Українці в Азії”. У першій статті І. Світ виклав коротку історію про заселення українцями Азійського континенту, а також навів
певну статистику і чисельність населення цього регіону. Далі автор подав інформацію про Дем’яна Многогрішного та його родину, який був відправлений у
1672 р. в м. Селенгінськ, про переговори між Москвою та Китайською імперією
1685–1686 рр., що відбувалися за представництва гетьмана Д. Многогрішного як
секретаря московської делегації. За свідченням єзуїта Ж. Ф. Жербільйона9 (члена
китайської делегації), на переговорах також був присутній ще один українець,
С. Карницький, як один з авторів Нерчинського договору 1689 р. Далі І. Світ
пише: “Трохи раніш комендантом та будівничим острогу Албазін був українець –
Черниговський; йому помагає чернець Герман заснувати там церкву. Від початків
XVIII ст., коли повстає Пекінська Духовна Місія, находимо десятки українців, у
більшості ченців, що працюють в її складі та займаються вивченням Хін, їх культури, мови та історії. Серед них ми маємо арх. Шишковського, Софронія Грабовського, Петра Каменського та ін.”. Також у цій роботі науковець подав перелік
праць, якими сам користувався чи на сторінках яких можна віднайти українську
присутність на Далекому Сході [Світ 1953, ч. 73].
У своїй другій розвідці цієї серії від 26 березня 1953 р. з підзаголовком “Переселення на Зелену Україну” автор розповів про поступову колонізацію далекосхідного краю українцями, а точніше, про примусову колонізацію з боку царської
Росії заради забезпечення цілісності своїх новоздобутих територій. 14 листопада
1860 р. за Пекінським договором Російська імперія здобула Приморщину, яка в ті
часи мала назву “Приморська Татарія”. “Країна, що була заселена манджурами,
династія яких правила Хінами від 1644 р. до 1911 р.”, – зазначив Іван Світ
[Світ 1953, ч. 74, 2]. Також дослідник описав поступове освоєння населенням нових територій і змалював важкі умови, що спіткали український народ у цьому
краї. Він згадував про труднощі, що виникли з місцевим китайським населенням на Уссурійщині, адже в краю діяли ватаги місцевих розбійників, так званих
хунхузів10, що заподіювали різноманітні збитки населенню. У 1880 р. відбулось
велике повстання манзів11. Причиною повстання було їхнє переслідування московською поліцією та військовими [Світ 1953, ч. 74, 4]. Також І. Світ як причину
повстання вважав політику планомірного виселення китайського населення з територій Південної Приморщини, що супроводжувалось конфіскацією їхнього
житла12, майна і його передачею новоприбулому населенню.
Жан Франсуа Жербільйон (1654–1707) – французький науковець і місіонер-єзуїт у
Китаї з 1680 року.
10
Хунхузи (
, червонобороді) – члени організованих банд, які діяли в ПівнічноСхідному Китаї, а також на прилеглих територіях російського Далекого Сходу, Кореї і
Монголії в другій половині XIX – першій половині ХХ ст.
11
Манзи (
) – китайське населення Уссурійського краю в другій половині XIX –
першій половині ХХ ст., що проживало в цьому краї на момент приєднання до складу Російської імперії.
12
Фанза (
) – вид традиційного житла, яке було поширене в Китаї, Кореї та на Далекому Сході Росії в корінних народів.
9
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У номерах “Свободи” за 27–28 березня 1953 р. вміщено дві статті під назвою
“Політичне життя Зеленої України”. Автор згадував про поступову самоорганізацію місцевих українських установ та виникнення нових. Наводиться інформація
про приїзд української театральної трупи Перовського, а за ним приїзд трупи
Костя Мирославського в Сибір і Далекий Схід [Світ 1953, ч. 75]. Велике значення мало й те, що ця група артистів розпалася на менші, які, у свою чергу, створили
власні гуртки. В 1903 р. постав культурно-освітній гурток у м. Ляояні, біля Мукдена, який пізніше перенесли до Харбіна, а вже з його “коріння” в 1907 р. постав
Український клуб. На лінії Східної-Китайської залізниці існували також численні
українські театральні гуртки, як, наприклад, на станціях Бухеду, Ямяньпо, Ханьдаохецзи, Хайлар та ін. У Харбіні на 1912 р. видавалося понад 70 примірників
різних періодичних видань [Світ 1953, ч. 76]. Цілком зрозуміло, хоча про це й не
говорить І. Світ, що діяльність театральних гуртків у районах Східної-Китайської
залізниці, а також видання великої кількості часописів не могли відбуватися без
сприяння місцевої китайської адміністрації, яка, безперечно, була й глядачами
українських театральних постановок.
Для нас цінною є праця з підзаголовком “Еміграція. Харбін, Манджурія” від
16 квітня 1953 р. у “Свободі”. І. Світ зазначив, що українська еміграція в Маньчжурії та Китаї з’явилася після розвалу Сибірської Обласної Держави, уряду адмірала О. Колчака та після окупації більшовиками Приморщини, себто в кінці
1922 р. Окремі українці почали приїжджати до Маньчжурії ще в 1920 р., деякі –
навіть у 1918 р., але основна маса прибула пізніше13. Імміграція припинились із
1945 р., а після того лише кілька осіб втекли з Маньчжурії до Центрального Китаю. Далі Іван Світ повідомив, що основним районом розселення українців були
станції біля КСЗ, а також подав інформацію про період боротьби в Українському
клубі між “прорадянськими” й “античервоними” елементами. “В цій боротьбі китайська адміністрація спочатку зайняла стримане положення, а потім почала під
впливом червоних заходів робити тиснення на українців-національних”, – зазначав дослідник [Світ 1953, ч. 88, 2]. Через певні розбіжності в організації та неможливість підкріпити документами факт того, хто є власником клубу, китайська
адміністрація на чолі з командуючим військами Північної Маньчжурії Чжан Хуансяном конфіскувала будівлю Українського клубу. Українська діаспора намагалася
якось встановити дипломатичні відносини з китайськими представниками для
перегляду справи УК, навіть відбулася зустріч Р. Смаль-Стоцького з китайським
амбасадором у Женеві, де була встановлена домовленість про перегляд справи.
Однак це все було марним, адже місцева влада не виконувала розпорядження з
центру – Нанкіна14 [Світ 1953, ч. 88, 3].
Продовжуючи серію статей у “Свободі”, Іван Світ опублікував дві статті за
10–11 червня 1953 р. під вже відомою назвою “Українці в Азії”. Зокрема, в них
він зазначав, що про окупацію червоними військами Маньчжурії українська
громада дізналася, перебуваючи в Шанхаї, і сприйняла це дуже болісно, адже
прекрасно розуміла, що це означає. У Тяньцзіні було небезпечно, тому і звідти
До 1920 р. більша частина інтервентських військ покинула територію РРФСР, а
японські війська залишили територію Владивостоку 25 жовтня 1922 р. згідно з рішенням
Вашингтонської конференції.
14
УК був конфіскований у 1926–1927 роках. В цей ж період в Китаї контроль над Бейянським урядом (北 政 , кит. Бейян чженфу) здійснювало Фентянське (мукденське)
угрупування на чолі з Чжан Цзоліньом, яке не підпорядковувалося гомінданівському уряду Чан Кайші (
石, 1887–1975), який знаходився в Нанкіні.
13
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більшість українського населення перемістилася до шанхайських околиць. Значну роль під час Другої світової війни відігравав Шанхайський представницький
комітет, що зберігав свою незалежність і працював до 20 серпня 1948 р., а діяльність його була припинена через провокативні доноси до представників Міністерства закордонних справ у Шанхаї [Світ 1953, ч. 126].
Для проведення еміграції українського населення у зв’язку із непевною політичною ситуацією був створений Благодійний комітет, напівлегальна організація
в Шанхаї, адже Український комітет тоді був зайнятий справами з легалізації
установи перед китайською адміністрацією. Також науковець описав інформацію
про еміграцію українців із території Китаю в США, Аргентину. Відповідно, з
останнім від’їздом у березні 1949 р. українського населення Благодійний комітет
та Український клуб перестали існувати. Відповідні листи були відіслані до шанхайського відділу Міністерства соціального забезпечення. Фактично після п’ятдесятилітнього періоду існування різних українських організацій у Китаї та Маньчжурії вони стали частиною історії [Світ 1953, ч. 127, 2]. “Залишилися лише ті
архіви, що вдалося зберегти, друки та надгробки на різних цвинтарях. Серед цих
надгробників того ченця з половини XVII ст. у Пекіні, пам’ятник М. Квашенкові,
хрести над могилами О. Дробязка, М. Коблянського та багатьох людей в Харбіні,
а інших годі буде шукати колись по пустелях”, – відмітив Іван Світ. Цікавим є те,
що, коли Міністерство закордонних справ у Шанхаї видало розпорядження на закриття Представницького комітету, китайські представники попередили про це
заздалегідь, однак зарадити було вже нічим. Маємо, зокрема, такі свідчення: “Два
рази з доручення комітету голова – І. Світ та секретар О. Шайдицький їздили до
Нанкіну, відвідали там Міністерство закордонних справ й соціальних справ і
знайшли там порозуміння”, проте було вже запізно і це рішення не могло вплинути на долю українських організацій [Світ 1953, ч. 127, 3].
Важливим для наукового вивчення є дослідження опубліковане в “Свободі”
14 серпня 1953 р., яке має назву “Україна в азійських мовах”, де Іван Світ намагався окреслити відомості на українську тематику в різноманітних джерел і
працях східними мовами. Так, він згадував студента Орієнтального інститут в
Харбіні Олександра Юхимовича Божка (1905–1970), який помістив статтю китайською мовою від Товариства “Просвіта” 1926–1928 рр. у дні пам’яті Т. Г. Шевченка. Декілька статей з’явилися у газеті “Ґун-бао”, яка видавалася в Харбіні.
Цей часопис друкував щотижня окрему українську сторінку, яку редагували
І. Паславський та І. Світ. Всього з’явилося на світ 67 номерів – від 26 січня 1929 р. до 29 серпня 1930 р.
Цікавими є свідчення дослідника такого змісту: “Готувалась окрема книжка
про Україну на китайській мові, навіть були чутки про її друк, але ніхто й ніколи
її не бачив, – отже, її, очевидно, не видали”. Якщо відкинути суб’єктивізм, то ця
подія могла бути цілком реальною, а сам процес публікації міг бути зірваний браком спеціалістів-редакторів чи банальною відсутністю коштів. Значну роль відігравав Орієнтальний інститут у Владивостоці, який постачав чудових спеціалістів
із вивчення східних мов: Борис Воблий, Трохим фон Віккен – були спеціалістами
з японської мови, а Федір Даниленко, Костянтин Андрущенко – з китайської. В
Орієнтальному інституті в Харбіні працювала ціла плеяда українських сходознавців, а головним викладачем був Ф. Даниленко. Далі Іван Світ розповів про
видання в 1937 р. за кошти УНК двох книжок про Україну та її боротьбу, що
містили матеріали про українців у Сибірі та Далекому Сході. Окрім ілюстрацій
різноманітного роду й етнографічних карт, текст був виданий двома мовами:
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китайською і японською. Китайський варіант містив 44 сторінки, текст якого був
узгоджений В. Одинцем [Світ 1953, ч. 172, 2].
Автор статті також згадував про групу осіб на чолі з Дмитром Барченком, які
ставили за мету поширення відомостей про Україну серед азійських народів їхньою ж мовою. Сам Д. Барченко тоді вдосконалював свої знання з китайської
мови. “Основою гуртка був В. Одинець, молодий українець вчений, що знаменито
знав китайську мову та знав також японську мову. Сам він працював в Міністерстві закордонних справ у Сіньцзіну15 та був лектором тамошнього університету по
історії Сходу Європи, де викладав він китайською мовою”, – науковець подав цілісну картину українського наукового життя у Китаї, адже не просто охарактеризував українське життя в Китаї, а відобразив діяльність української інтелігенції,
спрямовану на покращення взаємостосунків двох народів. Згодом І. Світ згадував
про українсько-японський словник і його видання в Харбіні в 1944 р., а ще зазначив про роботу над українсько-китайським словником за редакцією В. Одинця,
але, як пише історик: “що сталось із рукописом та самим автором, нам невідомо”.
На жаль, як підсумував І. Світ, китайською мовою ми мали значно менше інформації про Україну, ніж японською. З огляду на обставини це було зумовлено
недостатніми контактами українських і китайських вчених. У книгозбірні Університету на о. Тайвань Іван Світ знайшов лише поодинокі праці про Україну в
цілому: «...у книгозбірні з десятками тисяч книжок у світових мовах, але про
Україну заледве кілька, наприклад “Історія України” Аллена16 в англійській мові.
З китайських вчених окремі особи мали особисті знайомства з українцями в Європі, в більшості в свої студентські роки» [Світ 1953, ч. 172, 3].
Неможливо й оминути статтю за 28 серпня 1953 р. у “Свободі” під назвою
“Український театр в Азії”, адже Іван Світ, окрім того, що описав детальну інформацію про появу українського театру на Азійському континенті, згадував про
театральну трупу Костянтина Кармелюка-Каменського, яка давала концерти по
всьому Далекому Сході. Зокрема, трупа К. Кармелюка-Каменського після відвідин Японії в 1916 р. поїхала в Шанхай, де виступала в театрах на французькій
концесії та на Вест-сайді, після чого повернулася до Владивостока [Світ 1953,
ч. 182, 3]. Ця трупа на чолі з П. Машиним і Могильниковим намагалася у 1924–
1926 рр. дати серію виступів у Китаї та Японії, однак через певні причини їм
цього не вдалося здійснити. До 1937 р., коли не було ще постійного театрального
гуртка на Далекому Сході, центром з театральних виступів стало м. Тяньцзінь під
егідою Добровольського та його дружини Є. Давидової. У Шанхаї не було великої кількості виступів через брак артистичних сил і коштів, яких не вистарчало
навіть на зняття готелю. Інша ситуація була в Харбіні, де театральна група під
режисурою П. Лавровського в готелі “Модерн”17 давала постійні виступи і була
культурно-театральним центром українського життя [Світ 1953, ч. 182, 4]. Таким чином, не виключено, що китайський народ був знайомий з українським
театром у вигляді таких вистав, як “Наталка Полтавка”, “Циганка Аза”, “Запорожець за Дунаєм”, адже всі виступи були відкриті для бажаючих відвідати виставу, ну й, безперечно, китайська адміністрація була попереджена заздалегідь.
Сіньзцін (кит. 新京, “Нова столиця”) – у 1932–1945 рр. столиця держави Маньчжоуґо. Сьогодні м. Чанчунь (кит.
).
16
William Edward David Allen “The Ukraine: A History ” 1940.
17
Готель “Модерн” став своєрідним символом культурного життя національних меншин в м. Харбін. Літом 1936 р. російський оперний співак Федір Шаляпін (1873–1938)
знімав номер у цьому готелі в рамках свого “Східного турне”.
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Тож ця сторінка у працях Івана Світа яскраво ілюструє співжиття і духовне збагачення двох ментально різних народів.
Якщо потрібно вивчити глибше історію заселення, статистичні дані, кількість
населення із врахуванням різноманітних факторів, географічне районування за
50 років українського населення на Далекому Сході, то найкраще це проілюструє
праця Івана Васильовича Світа “Український потенціяль в Азії”, яка надрукована
в збірнику “Ювілейна книга Українського Народного Союзу: 1894–1954 рр.”
[Світ 1954]. Іншою роботою науковця, що зображує його значний доробок у вивченні українсько-китайських відносин, є “Шевченко в Ніппоні та Хінах”, що
вийшла у збірнику “Шевченко. Річник IV” 1955 р. в Нью-Йорку. Зокрема, він
згадував С. Левинського, який перебував на той час у Харбіні і долучився до перекладу творів Т. Шевченка на японську мову, а також займався вивченням китайської для перекладу творів і на цю мову в майбутньому. У кінці своєї статті
автор повідомив, що переклад статей про Т. Шевченка, які видавалися китайською мовою здійснював О. Божко, а також колекцію цих статей-витинок мала
книгозбірня Товариства “Просвіта” в Харбіні [Світ 1955].
Серія робіт Івана Світа вийшла в м. Баунд-Бруці у збірнику “Український православний календар” у 1955, 1956, 1957, 1960 роках. під назвами “Українська
церква в Хинах”, “Св. Інокентій Іркутський”, “Українці в Пекінській духовній місії” та “Митрополит Філофей Лещинський”. У цих чотирьох статтях І. Світ підсумував всі свої напрацювання, які він збирав, ще перебуваючи на території Китаю, а також висвітлив українське представництво під час тих же православних
місій, доводячи, що українські представники віддавна мають культурні контакти
з китайським народом18 [Світ 1955]. Для прикладу, першим головою Пекінської
місії був архімандрит Іларіон Лежайський (1715–1728), а з 1729-го по 1735 р. –
Антоній Платковський родом з Київщини [Світ 1957]. Дослідник описує активну
церковну діяльність українців при Софійському соборі в Харбіні, а в статті про
Інокентія Іркутського (1681–1731) подав детальну біографію церковного діяча,
згадував про його духовну місію в Пекін 1722 р., яка не відбулася через тиск із
боку китайських єзуїтів [Світ 1956]. Іван Світ закінчив цю серію статей, написавши про українського релігійного діяча Філфея Лещинського (1650–1727), який
був призначений митрополитом у Тобольськ (митрополія була надзвичайно великою і простягалась від Уральських гір до Тихого океану, а з півночі на південь –
від Північного Льодовитого океану аж до степів Даурії) [Світ 1960].
Видання “Календар Свободи” за 1957 р. вмістило статтю дослідника “Український консулят в Харбіні”, в якій згадувалося про роззброєння російських військових частин китайськими в районах КСЗ, окрім українських частин, а саме19:
“Охорону міста та всіх будинків, установ, залізниці доручено українським воякам, що й виконували вони зразково, поки не були приділені відповідні китайські
військові частини. Українці брали участь в кількох військових експедиціях, що їх
тоді треба було перевести, і обидва рази виконали своє завдання дуже добре і
зразково” [Світ 1957, 127]. З початком 1918 р. почався повільний від’їзд українських військових в Україну, а коли вони від’їжджали, надворі зібралась велика
кількість людей, представників адміністрації залізниці, Українського клубу, китайського командування, церемонія прощання відбулася під супровід китайського
Варто відзначити, що це були одні з перших досліджень цієї теми, в яких відображено українську присутність у православних місіях в Китай, на відміну від традиційної
радянської історіографії тих часів.
19
Про це вже згадувалось у роботі “Украинский Дальний Восток (Зеленая Украина)”
1934 р., однак у цій статті І. Світ подає більш детальну інформацію про цю подію.
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оркестру. На знак поваги українським представникам дозволено було їхати зі
зброєю в руках [Світ 1957, 127–129]. Також автор висловив думку про можливе
значне покращення умов українського життя на території Далекого Сходу, якщо
було б встановлені тісніші дипломатичні відносини з китайськими представниками, однак тоді ще не було фахових спеціалістів ні з мови, ні з дипломатії20.
У часопису “Шевченко. Річник VIII–ІХ” 1961 р. вміщена цікава публікація Івана Світа під назвою “Шевченкові роковини в Азії”, де він окреслив загальну історію всіх урочистостей, присвячених пам’ятним датам Великого Кобзаря. Щодо
відомостей про ці події на території Китаю, то вони вже були описані раніше в
журналі “Свобода”, насамперед про діяльність театральних гуртків і різноманітного роду культурно-освітніх організацій у Харбіні, Шанхаї та районах СхідноїКитайської залізниці [Світ 1961]. Більш цінною для нас є праця І. Світа за 1962 р.
у збірнику “Календар УНС” під назвою “Український подорожник по Далекому
Сході (Степан Левинський 1897–1946)”, де подано історію життя Степана Івановича Левинського, відомого сходознавця родом зі Львова. Так дослідник зазначив, що С. Левинський у 1936 р. поселився в Харбіні й одразу розпочав активну
наукову діяльність. Згодом він жив у Шанхаї, де частково займався вивченням
китайської мови, мандрівками по святих місцях Китаю, до стародавнього міста
Хулань в Маньчжурії відвідавши й колишню резиденцію китайського імператора
[Світ 1962].
У своїй праці “Суд над українцями в Читі (1923–1924)” 1966 р. І. Світ описав
про репресії українського народу з боку радянської Росії, однак якихось певних
відомостей про життя українців на території Китаю ми віднайти там не можемо,
окрім певних статистичних даних, що можуть бути корисними [Світ 1964]. У часопису “Календар-Альманах УНС” 1966 р. є інша, не менш цікава стаття Івана Світа – “З Далекосхідних спогадів”. Ця стаття дає нам інформацію, що
бібліотека Українського клубу в Харбіні була започаткована в м. Ляояні в 1903 р.,
а пізніше вже була перевезена до самого Харбіна. Українська громада в Шанхаї
мала у своєму розпорядженні твори І. Франка, а на стінах приміщення громади в
Шанхаї висіли портрети відомих українських діячів, які здебільшого, були намальовані Г. Тоцьким [Світ 1966].
Продовжуючи публікацію своїх статей у “Календарі-Альманаху УНС”, у
1967 р. Іван Світ написав статтю “1917 р. на Далекому Сході”, де детально подав
інформацію про сприйняття українською громадою в Харбіні та інших містах
Далекого Сходу революційних подій на території України [Світ 1967]. Значною
подією стало видання І. Світом у 1972 р. монографії, першої, до речі, з такої тематики, “Українсько-японські взаємини 1903–1945”. Ця монографія не робить
акцент на вивченні контактів і співжиття китайського населення з українським на
Далекому Сході, однак є цінною з огляду на те, як подається інформація у трикутнику Японія – Україна – Китай, та викладення загальної історії життя народів
на далекому Азійському континенті [Світ 1972]. Чільне місце в науковій спадщині дослідника займає робота “Українська церква в Китаї” 1973 р., що була надрукована у “Українському Православному Календарі” [Світ 1973]. Нових відомостей
з історії церкви вона не подає, однак є хорошою систематизацією попередніх робіт автора з цієї проблематики, що були згадані вище.
Того ж 1973 р. автор опублікував статтю під назвою «“Свобода” й Далекий
Схід» у збірнику “Альманах УНС”. Зокрема, в цій роботі І. Світ подав інформацію
про свою діяльність у часописі “Свобода”, а також активне черпання інформації з
На той час більшість українських сходознавців із Орієнтального Владивостоцького
інституту ще здобували освіту або перебували в різних регіонах Далекого Сходу.
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львівських видань, які потрапляли на територію Далекого Сходу значно швидше,
ніж сама “Свобода”. Завдяки цій газеті українські мешканці Китаю були в курсі
усіх європейських подій, що свідчить про сприятливі умови для випуску цієї газети й невтручання в українські справи з боку місцевої адміністрації [Світ 1973].
Про інші сприятливі умови в Китаї свідчить стаття Івана Світа “Українська молодь Далекого Сходу” 1976 р., видана у збірнику “Визвольний шлях”, де чітко говориться про створення української гімназії в Харбіні 1921 р. для вивчення і
поширення серед молоді української мови та культури. Згодом було засновано
Спілку українських студентів, що також була активною організацією в культурноосвітньому напрямі. Цікавим є те, що в 1924 р. Чжан Цзолінь (1875–1928) уклав
угоду з більшовиками про важливу залізничну магістраль, яка сполучалася з Зеленим Клином, а згодом ці події призвели до “чистки” китайського уряду від радянських шпигунів по всій країні [Світ 1976, 167–169]. Також автор зазначав, що
під час війни в Шанхаї завдяки китайському ринку, який не контролювали японські окупаційні війська, життя українців було не настільки важким, як на інших
територіях Далекого Сходу [Світ 1976, 176].
У 1976 р. в часопису “Свобода” Іван Світ надрукував важливу статтю під назвою “Доля українських орієнталістів”. Зокрема, у своїй роботі науковець подав
біографічні дані відомих українських сходознавців, як-от А. Діброва, В. Одинець
та Ф. Даниленко, а що важливіше – описав їхню подальшу долю після еміграції
української громади з Шанхая [Світ 1976, 2–3].
Варто згадати статтю “Втікачі-українці в Маньчжурії” 1980 р., що вийша в
“Альманаху УНС” і з наукового погляду є надзвичайно цінною. Як пише І. Світ,
більшість так званих капелевських військ у жовтні 1922 р. склали збою перед китайськими військами і вирушили в інші міста Китаю. Цікаві свідчення автора:
“Коли більшовики опанували Забайкалля й почали репресії проти місцевих козаків, вони у кількості понад десять тисяч осіб поклали свої речі та зброю на вози,
забрали жінок, дітей і худобу, перейшли кордон і створили ряд селищ у районі
т. зв. Трьохріччя на північ від міста Хайлару. Тут вони добре загосподарилися, і
китайська адміністрація їх не чіпала, бо тут було дуже мало людности взагалі”
[Світ 1980, 197–198]. І. Світ згадував сім’ю Перетяків, яка проживала в Гонконгу,
де сам автор перебував зі своєю дружиною перед від’їздом у США. Окреслив
певні віхи життя таких визначних діячів на Далекому Сході, як А. Діброва,
В. Одинець, Ф. Даниленко, О. Юрась, що добре акліматизувалися в Шанхаї, Сіньцзіні, Харбіні й активно займались науковою, видавничою, громадською діяльністю в Китаї [Світ 1980, 200–202].
Наголосимо, що Івана Світа, як науковця, було залучено до співпраці в українських енциклопедіях. До нього зверталися за уточненнями про Маньчжурію автори Української Загальної Енциклопедії [ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України...].
І. Світ написав другу частину статті про Китай “Українці в Китаї” у співавторстві
з Л. Голубничою, а в статті про Японію А. Жуковського використано ілюстрації з
книги І. Світа “Українсько-японські відносини” [Голубнича, Світ 1994, 1034–
1035; Жуковський 2000, 3978–3981]. В гаслі про “Манджурський вісник” І. Світа
згадано як головного редактора часопису [“Манджурський вісник” 1994, 1460]. В
англомовній “Енциклопедії України” в спільній статті про Китай йому належить
непідписаний підрозділ “Ukrainians in China” [Holubnycha, Potichnyi, Svit 1985,
452–454]. Інша стаття про Далекий Схід була спільно підготовлена з В. Кубійовичем, що лише свідчить про глибоку обізнаність науковця в різних галузях історичної науки [Kubijovyc, Svit 1985, 855–860].
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Якщо підсумувати все вищесказане, то внесок Івана Васильовичі Світа в українську гуманітаристику є надзвичайно великим. В українській історичній науці
не так багато постатей, що можуть похвалитись подібним творчим доробком, а тим
паче з такої маловідомої і не дослідженої до кінця тематики. Він був першовідкривачем у дослідженні етнокультурних і політичних контактів українського та
китайського народів, заклав фундамент до вивчення теми, котра має білі плями у
вітчизняній історичній науці, підготував базис для майбутніх розвідок цих важливих сторінок історії. Велика кількість архівних матеріалів, котрі були опрацьовані
автором протягом десятиліть, досі не опубліковані. В особистому архіві І. Світа
зберігається рукопис “Літопису українського життя в Азії” – це понад 700 нотаток
із далекосхідної преси, більшість із Харбіна за 1903–1923 роки. Там же містяться
нотатки до “Історії українського життя в Азії”. Безумовно, для української історичної науки це надзвичайно велика цінність, адже дозволить відновити і простежити
важливі історичні процеси в житті українського населення на території Китаю.
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Є. В. Гобова
КИТАЙ У МЕДІА-СФЕРІ ГОНКОНГУ ТА ТАЙВАНЮ
Аналіз сприйняття материкової частини КНР у регіоні Великого Китаю, зокрема в Гонконзі та на Тайвані, вказує на тенденцію до покращення взаємовідносин всупереч поточним політичним конфліктам. Місцева ідентичність, культура
та мова залишаються головними чинниками самовизначення для Гонконгу та
Тайваню. Тиск Пекіна з метою посилення політичного та економічного впливу
створює загрозливий образ у ЗМІ, при цьому возз’єднання Китаю видається
практично невідворотним. Потенційна втрата автономії та незалежності порівняно із початком 2000-х років видається останнім часом менш небезпечною для
широких мас. Намагання Пекіна покращити свій образ у регіоні Великого Китаю
є цілком успішними, незважаючи на окремі політичні конфлікти.
Ключові слова: Гонконг, Тайвань, ЗМІ Китаю, образ, місцева ідентичність.
Е. В. Гобова
КИТАЙ В МЕДИА-СФЕРЕ ГОНКОНГА И ТАЙВАНЯ
Анализ восприятия материковой части КНР в регионе Большого Китая, в особенности в Гонконге и на Тайване, указывает на тенденцию к улучшению взаимоотношений, несмотря на текущие политические конфликты. Местная идентичность, культура и язык продолжают оставаться основными факторами
самоопределения для Гонконга и Тайваня. Давление Пекина с целью усиления
политического и экономического влияния создает угрожающий образ в СМИ,
при этом воссоединение Китая выглядит практически неизбежным. Потенциальная утрата автономии и независимости в сравнении с началом 2000-х годов
представляется в последние годы широкими массами менее опасной. Попытки
Пекина улучшить свой образ в регионе Большого Китая являются вполне успешными, не взирая на отдельные политические столкновения.
Ключевые слова: Гонконг, Тайвань, СМИ Китая, образ, местная идентичность.
Ye. Hobova
CHINA IN THE MEDIA SPHERE OF HONG KONG AND TAIWAN
The analysis of perceptions of Mainland China in the Greater China region, namely
Hong Kong and Taiwan is showing a tendency for improvement of mutual relations despite recent political conﬂicts. Local identity, culture and language remain the main distinguishing factors for both Hong Kong and Taiwan. Beijing pressing for more political
and economic inﬂuence creates an overbearing and threatening image in the media,
while the reuniﬁcation with China seems almost inevitable. Potential loss of autonomy
and independence are less alarming for the general public in the recent years, as compared to the early 2000’s. Beijing attempts to improve its publicity image in the Greater
China turn out to have reasonable success despite occasional political conﬂicts.
Keywords: Hong Kong, Taiwan, Chinese media, image, local identity.
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В. О. Кіктенко
ФІЛОСОФІЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ПРАГМАТИЗМУ, КОНФУЦІАНСТВО ТА
КИТАЙСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ
У статті досліджуються особливості китайського варіанта прагматизму як філософії та ідеології сучасного розвитку КНР, а також ідейні зв’язки китайської
філософії й американського прагматизму. Відзначено, що між конфуціанством та
американським прагматизмом немає культурного зв’язку, але шляхом порівняльних досліджень знаходимо між ними багато спільного. Задовго до появи американського прагматизму в класичній китайській філософії були сформульовані
деякі ідеї, які мають прагматичний характер. Найважливішим збігом традиційної
китайської філософії та американського прагматизму є гуманізм, але той, що розуміється не через визначення людини як найвищої цінності світобудови та принципову відмінність сутності людини від природи, а як твердження того, що філософія визначається саме людським життям і спрямована на його удосконалення.
Китайська філософія використовує інклюзивну відкритість, що дуже нагадує
принциповий плюралізм прагматизму. У конфуціанстві та американському прагматизмі зроблено акцент на вплив суспільства, важливість соціалізації та дії в
будь-якому конкретному громадському контексті, але концепція демократії Дьюї
не збігається із сімейними цінностями конфуціанства. Проте погляди Дьюї на демократію та науку дозволили видатним китайським інтелектуалам ХХ століття
(Ху Ши, Фен Юлань, Тао Сінчжі, Цзян Менлінь, Го Бінвень) критично підійти до
конфуціанської філософії й традиційних цінностей. Сьогодні в КНР економічний
прагматизм став домінуючим напрямком думки, який визначає соціально-економічний розвиток та зовнішню політику країни.
Ключові слова: конфуціанство, прагматизм, наука, раціоналізм, емпіризм,
традиція, модернізація.
В. А. Киктенко
ФИЛОСОФИЯ АМЕРИКАНСКОГО ПРАГМАТИЗМА, КОНФУЦИАНСТВО И
КИТАЙСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
В статье исследуются особенности китайского варианта прагматизма как философии и идеологии современного развития КНР, а также идейные связи китайской философии и американского прагматизма. Отмечено, что между конфуцианством и американским прагматизмом нет культурных связей, но путем сравнительных исследований между ними определяется много общего. Задолго до появления
американского прагматизма в классической китайской философии были сформулированы некоторые идеи, имеющие прагматический характер. Наиболее важным совпадением традиционной китайской философии и американского прагматизма является гуманизм, но понимаемый не из определения человека как высшей
ценности мироздания и принципиального отличия сущности человека от природы, а как утверждение того, что философия определяется именно человеческой
жизнью и направлена на ее совершенствование. Китайская философия использует
инклюзивную открытость, что очень напоминает принципиальный плюрализм
прагматизма. В конфуцианстве и американском прагматизме сделан акцент на
влиянии общества, важности социализации и действия в любом конкретном общественном контексте, но концепция демократии Дьюи не совпадает с семейными ценностями конфуцианства. Однако взгляды Дьюи на демократию и науку позволили выдающимся китайским интеллектуалам ХХ века (Ху Ши, Фен Юлань,
Тао Синчжи, Цзян Менлинь, Го Бинвэнь) критически подойти к конфуцианской
философии и традиционным ценностям. Сегодня в КНР экономический прагма-
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тизм стал доминирующим направлением мысли, определяющим социально-экономическое развитие и внешнюю политику страны.
Ключевые слова: конфуцианство, прагматизм, наука, рационализм, эмпиризм,
традиция, модернизация.
V. Kiktenko
PHILOSOPHY OF AMERICAN PRAGMATISM, CONFUCIANISM AND CHINESE
MODERNIZATION
The article explores the peculiarities of the Chinese variant of pragmatism as the philosophy and ideology of China’s modern development, as well as the ideological connections of Chinese philosophy and American pragmatism. It is noted that between
Confucianism and American pragmatism there are no cultural ties, but by means of
comparative studies it is deﬁned there is a lot in common between them. Long before
the emergence of American pragmatism in classical Chinese philosophy, some ideas
which have a pragmatic nature were formulated. The most important coincidence of traditional Chinese philosophy and American pragmatism is humanism, but based on deﬁnition of understanding a man as the supreme value of the universe and the fundamental
difference between the essence of man and nature, but as a statement that philosophy is
precisely determined by human life and aimed at its improvement. Chinese philosophy
uses inclusive openness, which is very reminiscent of the fundamental pluralism of
pragmatism. Confucianism and American pragmatism emphasize the inﬂuence of society, the importance of socialization and action in any particular social context, but the
concept of Dewey’s democracy does not coincide with the family values of Confucianism. However, Dewey’s views on democracy and science allowed prominent Chinese
intellectuals of the twentieth century (Hu Shi, Feng Yulan, Tao Xingzhi, Jiang Menglin,
Guo Bingwen) to critically approach Confucian philosophy and traditional values. Nowadays in China, economic pragmatism has become the dominant trend of thought,
which determines the socio-economic development and foreign policy of the country.
Keywords: Confucianism, pragmatism, science, rationalism, empiricism, tradition,
modernization.
Н. А. Кірносова
ТРАКТАТ “ҐУНСУНЬ ЛУН-ЦЗИ” У СВІТЛІ ІДЕЙ СУЧАСНОЇ КОГНІТИВІСТИКИ
У статті розглянуто з точки зору сучасної когнітивістики такі ідеї з трактату
давньокитайського логіка Ґунсуня Луна: формування категорій на основі попарного виділення окремих ознак; розрізнення матеріальних речей і їхніх ментальних образів; використання логічних операторів задля розрізнення множин та ідея
про те, що цілісність не є простою сумою ознак. Крім того, у статті запропоновано способи перекладу ключових понять трактату.
Ключові слова: логіка, категорія, ознака, ментальний образ.
Н. А. Кирносова
ТРАКТАТ “ГУНСУНЬ ЛУН-ЦЗЫ” В СВЕТЕ ИДЕЙ СОВРЕМЕННОЙ КОГНИТИВИСТИКИ
В статье рассматриваются с точки зрения современной когнитивистики следующие идеи трактата древнекитайского логика Гунсунь Луна: образование категорий
на основе попарного выделения отдельных признаков; различение материальных
вещей и их ментальных образов; использование логических операторов для различения множеств, а также идея о том, что целостность не является простой
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суммой некоторых признаков. Кроме того, в статье предлагаются способы перевода ключевых понятий трактата.
Ключевые слова: логика, категория, признак, ментальный образ.
N. Kirnosova
“GONGSUN LONG ZI” TREATISE THROUGH IDEAS OF COGNITIVE STUDIES
The article deals with such ideas of ancient Chinese dialectician Gunsun Long as
forming categories on the basis of binary correspondence by attributes, differentiating
between material things and their mental images, using logical operators to distinct
logical sets and idea of integrity as something more than simple sum of attributes. All
these ideas are analyzed through perspective of modern cognitive science. Author also
proposes some ways of translation of key notions from the treatise.
Keywords: logic, category, attribute, mental image.
Б. О. Антонюк
КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНИЙ РОЗВИТОК КИТАЮ В ХХІ СТОЛІТТІ
У статті викладено результати досліджень щодо умов формування та розвитку
міжнародної конкурентоспроможності КНР, досліджено механізми забезпечення
його високого конкурентного статусу на світовій арені, а також лідерства у ХХІ столітті та запропоновано використати досвід Китаю для реформування економіки
України в сучасних умовах господарювання.
Ключові слова: КНР, міжнародна конкурентоспроможність, інновації, високі
технології, пріоритети розвитку, економічний потенціал.
Б. О. Антонюк
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЕ РАЗВИТИЕ КИТАЯ В ХХ ВЕКЕ
В статье изложены результаты исследований относительно условий формирования и развития международной конкурентоспособности КНР, исследованы
механизмы обеспечения его высокого конкурентного статуса на мировой арене, а
также лидерства в ХХІ веке и предложено использовать опыт Китая для реформирования экономики Украины в современных условиях хозяйствования.
Ключевые слова: КНР, международная конкурентоспособность, инновации,
высокие технологии, приоритеты развития, экономический потенциал.
B. Antoniuk
СOMPETITIVE DEVELOPMENT OF CHINA IN THE 21ST CENTURY
The article summarizes the results based on the conditions of formation and development of international competitiveness of China. The mechanisms of implementation
of its high competitive status in the world and its leadership in the 21st century have
been investigated. The experience of China to reform the Ukraine’s economy in modern economic conditions has been substantiated.
Keywords: Republic of china, international competitiveness, innovation, high technology, development priorities, economic potential.
Л. Л. Антонюк, Б. О. Антонюк, О. С. Хлистова
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО ЛІДЕРСТВА
КИТАЮ
У статті досліджено теорії та стратегічні напрями забезпечення конкурентного лідерства країн в умовах глобалізації. Проаналізовано позиції Китаю на світовому ринку високих технологій порівняно з країнами – інноваційними лідерами.
Визначено конкурентоспроможні сектори економіки держави в умовах розвитку
Індустрії 4.0, а також пріоритетні напрями їхнього розвитку. Було досліджено
еволюцію реформ розвитку високотехнологічних секторів Китаю, а також особли-
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вості функціонування його національної інноваційної системи. Окрім того, досліджено сильні та слабкі сторони високотехнологічних секторів КНР.
Ключові слова: конкурентне лідерство, інноваційна конкурентоспроможність,
високі технології, Індустрія 4.0, інноваційний розвиток, інноваційна політика,
Китай.
Л. Л. Антонюк, Б. О. Антонюк, О. С. Хлыстова
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО
ЛИДЕРСТВА КИТАЯ
В статье исследованы теории и стратегические направления обеспечения конкурентного лидерства стран в условиях глобализации. Проанализированы позиции Китая на мировом рынке высоких технологий в сравнении со странами – инновационными лидерами. Определены конкурентоспособные сектора экономики
государства в условиях развития Индустрии 4.0, а также приоритетные направления их развития. Была исследована эволюция реформ развития высокотехнологических секторов Китая, а также особенности функционирования его национальной инновационной системы. Кроме того, исследованы сильные и слабые стороны высокотехнологических секторов КНР.
Ключевые слова: конкурентное лидерство, инновационная конкурентоспособность, высокие технологии, Индустрия 4.0, инновационное развитие, Китай.
L. Antoniuk, B. Antoniuk, O. Khlystova
STRATEGIC WAYS OF PROVISION COMPETITIVE LEADERSHIP OF CHINА
The theories and ways of assuring the competitive leadership in the context of globalization are studied in this article. The positions of China at the world market of high
technologies are analyzed in comparison to innovative leaders. The competetive state’s
economical sectors in the context of evolving of the Industry 4.0 along with the major
ways of their development were determined. he steps of the reforms regarding to the
evolving of high-technological sectors of China along with the speciﬁcations of its
national innovative system were studied.
Keywords: competitive leadership, innovation competitiveness, high – tech, Industry 4.0, innovation development, China.
Л. Л. Антонюк, Н. І. Черкас
ФРАГМЕНТАЦІЯ ТА МЕРЕЖЕВІЗАЦІЯ – КЛЮЧОВІ ЧИННИКИ ЛІДЕРСТВА
КИТАЮ У ГЛОБАЛЬНІЙ ТОРГІВЛІ
У роботі розглянуто світові тенденції фрагментації та мережевізації глобального виробництва та торгівлі. Особлива роль у цих процесах належить країнам
Азії та зокрема Китаю, внаслідок високого рівня інтеграції та агломерації виробництва. Проаналізовано теорію фрагментації, що передбачає розподіл на блоки
виробництва та сервісні зв’язки. Визначено чинники інтеграції країн у світові
ланцюги створення доданої вартості. Розглянуто причини сповільнення економічного зростання Китаю у 2016 р. Визначено напрями розвитку та організації
виробництва у вигляді розгалужених мереж та фрагментації виробництва.
Ключові слова: Китай, глобальна мережевізація, фрагментація, глобальні
ланцюги створення доданої вартості.
Л. Л. Антонюк, Н. И. Черкас
ФРАГМЕНТАЦИЯ И СЕТЕВИЗАЦИЯ – КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ЛИДЕРСТВА
КИТАЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ
В работе рассмотрены мировые тенденции фрагментации и сетевизации глобального производства и торговли. Особенная роль в этих процессах принадлежит
странам Азии и в частности Китаю, вследствие высокого уровня интеграции и
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агломерации производства. Теория фрагментации, которая предусматривает распределение на блоки производства и сервисные связи была проанализирована.
Определены факторы интеграции стран в мировые цепи создания добавленной
стоимости. Рассмотрены причины замедления экономического роста Китая в
2016 г. Определены направления развития и организации производства в виде
разветвленных сетей и фрагментации производства.
Ключевые слова: Китай, глобальная сетевизация, фрагментация, глобальные
цепи создания добавленной стоимости.
L. Antoniuk, N. Cherkas
FRAGMENTATION AND NETWORKING – KEY FACTORS OF CHINA’S LEADERSHIP IN GLOBAL TRADE
The paper analyses world trends of fragmentation and networking of global production and trade. The countries of Asia and particulary China play a major role in this
process due to high degree of integration and agglomeration of production. The theory
of fragmentation including splitting the production into the blocks and service links
were analyzed. The factors of integration of the countries into world value chains were
determined. The reasons for economic growth slowdown of China in 2016 were reviewed. The directions of development and organization of the production in the form
of networks and fragmentation of the production were determined.
Keywords: China, global networking, fragmentation, global value chains.
С. А. Кошовий
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО КНР: РОЛЬ АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ І ЕКСПЕРТНОГО СЕРЕДОВИЩА
У статті проаналізовано еволюцію аналітичних центрів КНР та проведено аналіз планів керівництва Китаю щодо створення “фабрик думок” із китайською специфікою на період до 2020 року на основі «Пропозицій щодо посилення будівництва нових типів “мозкових центрів” із китайською специфікою», затверджених
Центральним Комітетом КПК 20 січня 2015 року. Визначено їхню роль як продуцентів політики китайської держави. Відзначена специфіка класифікації китайських аналітичних центрів, які розподіляються на: 1) державні аналітичні центри,
що є найбільш впливовими з огляду на їхню безпосередню взаємодію з органами
влади; 2) спеціалізовані академічні дослідницькі інститути, діяльність яких зосереджена на академічних дослідженнях, розробках концептуальних довгострокових стратегій і цільових програм; 3) аналітичні центри, які працюють у системі
університетів, головним напрямком і завданням яких є просування “м’якої сили”
Китаю за його межами шляхом розширення мережі культурно-гуманітарних контактів із зарубіжними партнерами та просування інтересів КНР у світі, підвищення обізнаності населення країн, розташованих уздовж Шовкового шляху, в рамках
ініціативи керівництва КНР “Пояс і шлях”; 4) центри, створені приватними інституціями. Особливу увагу приділено перспективам їхнього подальшого розвитку.
Висвітлено проблемні моменти на шляху реалізації документу, який має сприяти
пошуку відповіді на внутрішні та зовнішні виклики сьогодення.
Ключові слова: КНР, м’яка сила, зовнішня політика, внутрішня політика, китайські аналітичні інституції, Новий Шовковий шлях, форсайтні дослідження.
С. А. Кошевой
ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ КНР: РОЛЬ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ И ЭКСПЕРТНОЙ СРЕДЫ
В статье проанализирована эволюция аналитических центров КНР и проведен
анализ планов руководства Китая по созданию “фабрик мысли” с китайской
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спецификой на период до 2020 года на основе «Предложений по усилению строительства новых типов “мозговых центров” с китайской спецификой», утвержденных Центральным Комитетом КПК 20 января 2015 года. Определена их роль как
продуцентов политики китайского государства. Отмечена специфика классификации китайских аналитических центров, которые разделяются на: 1) государственные аналитические центры, являющиеся наиболее влиятельными в силу их
непосредственного взаимодействия с органами власти; 2) специализированные
академические исследовательские институты, деятельность которых сосредоточена на академических исследованиях, разработках концептуальных долгосрочных стратегий и целевых программ; 3) аналитические центры, которые работают
в системе университетов, главным направлением и задачей которых является
продвижение “мягкой силы” Китая за его пределами путем расширения сети
культурно-гуманитарных контактов с зарубежными партнерами и продвижения
интересов КНР в мире, повышения осведомленности населения стран, расположенных вдоль Шелкового пути, в рамках инициативы “Пояс и путь”; 4) центры,
созданные частными структурами. Особое внимание уделено перспективам их
дальнейшего развития. Освещены проблемные моменты на пути реализации документа, который должен способствовать поиску ответа на внутренние и внешние вызовы современности.
Ключевые слова: КНР, мягкая сила, внешняя политика, внутренняя политика, китайские аналитические институции, Новый Шелковый путь, форсайтные
исследования.
S. Koshovyi
SHAPING OF MODERN AGENDA OF PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA: THE
ROLE OF ANALYTICAL CENTERS AND EXPERTS COMMUNITY
This article analyzes the evolution of analytical centers of People’s Republic of
China, as well as the plans of PRC ofﬁcials to create “factories of thoughts” for the period till 2020 on the basis of “Propositions on strengthening the construction of new
types of think tank with Chinese Speciﬁcity” which was adopted by the Communist
Party (CCP) General Ofﬁce on January 20, 2015 in order to setting out the guiding ideology, basic principles and general objectives for development of new kind of Chinese
think tank. Their role is certain as producers of policy of the Chinese State. The speciﬁc features of their classiﬁcation are also noted, which divide them into some groups:
1) state analytical centers that are most inﬂuential due to their direct interaction with
the authorities; 2) specialized academic research institutes, whose activities focus on
academic research, development of conceptual long-term strategies and targeted programs; 3) analytical centers operating in the system of universities, with main task to
promote China’s “soft power” beyond its border by expanding the network of cultural
and humanitarian contacts with foreign partners and promoting the interests of the
People’s Republic of China in the world, raising the awareness of the peoples of the
countries along the New Silk road as a part of Chinese “Belt and Road” initiative;
4) centers created by private institutions. Special attention is given to the prospects of
Chinese think tank development. The problematic moments on the way of implementing the document are highlighted, which should help to ﬁnd the answer to the internal
and external challenges of our time.
Keywords: China, soft power, foreign policy, domestic policy, China’s think-tank,
New Silk Road, foresight researches.
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Є. О. Левитська-Доба
ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В АТР: ВЗАЄМОДІЯ І КОНФЛІКТ У ТРИКУТНИКУ “США – ЯПОНІЯ – КИТАЙ”
Сучасні економічні відносини між Японією і Китаєм – це синтез співробітництва і протистояння. Економічні інтереси країн обумовлюють співпрацю держав,
але політичні розбіжності можуть підірвати всі позитивні наслідки торговельної
та інвестиційної взаємодії. Таким чином, у статті розглядається питання, чи будуть економічні чинники превалювати над політичними конфліктами. Більш того,
діяльність КНР в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні перебуває у фокусі уваги
Вашингтона. США, у свою чергу, шукають шляхи активізації відносин з Японією,
щоб стримувати “піднесення Китаю” за допомогою фінансових механізмів. Таким чином, колишні економічні непорозуміння було облишено, для того щоб реалізувати “нову азіатську політику США”. Така нова політика повинна відповідати
регіональним інтеграційним процесам в Азії, оскільки провідні позиції в цих
процесах може зайняти КНР. Вашингтон шукає способи бути однією з ланок
азіатської інтеграції та витіснити Китай. У цьому контексті старі зв’язки США та
Японії можуть пов’язати Вашингтон з азіатськими інтеграційними угрупованнями. Проте нова адміністрація Д. Трампа тепер робить спроби уповільнити
американську діяльність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і певною мірою,
ізолювати себе від зовнішнього світу протекціоністськими заходами.
Така політика може в політичному плані віддалити Токіо від Вашингтона, і
Японія може стати на шлях більш тісної співпраці з Китаєм та АСЕАН, залучаючись в більш глибоку азіатську інтеграцію.
Ключові слова: АТР, нова американська політика США, зростання Китаю,
політика Д. Трампа.
Е. О. Левитская-Доба
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В АТР: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КОНФЛИКТ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ “США – ЯПОНИЯ – КИТАЙ”
Современные экономические отношения между Японией и Китаем – это синтез
сотрудничества и противостояния. Экономические интересы стран обуславливают
сотрудничество государств, но политические расхождения могут подорвать все положительные последствия торгового и инвестиционного взаимодействия. Таким
образом, в статье рассматривается вопрос о том, будут ли экономические факторы
превалировать над политическими конфликтами. Более того, деятельность КНР в
Азиатско-Тихоокеанском регионе находится в фокусе внимания Вашингтона.
США, в свою очередь, ищут пути активизации отношений с Японией, чтобы
сдерживать “подъем Китая” с помощью финансовых механизмов. Таким образом,
предыдущие экономические недоразумения были оставлены, для того чтобы реализовать “новую азиатскую политику США”. Такая новая политика должна отвечать региональным интеграционным процессам в Азии, поскольку лидирующие
позиции в этих процессах может занять КНР. Вашингтон ищет способы быть связанным с азиатской интеграцией и вытеснить Китай. В этом контексте старые связи США и Японии могут связывать Вашингтон с азиатскими интеграционными
группировками. Тем не менее новая администрация Д. Трампа теперь предпринимает попытки замедлить американскую деятельность в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и в какой-то мере изолировать себя от внешнего мира протекционистскими мерами. Такая политика может в политическом плане отдалить Токио и Вашингтон, и Япония может встать на путь более тесного сотрудничества с Китаем
и АСЕАН, вовлекая себя в более глубокую азиатскую интеграцию.
Ключевые слова: АТР, новая американская политика США, рост Китая, политика Д. Трампа.

158

Ye. Levytska-Doba
ECONOMIC INTEGRATION AT THE APR: INTERACTION AND CONFLICT
WITHIN THE “USA – JAPAN – CHINA” TRIANGLE
Current Japan-China economic relations are the complexion of cooperation and opposition. The countries’ economic interests lead states to collaboration, but the political
discrepancies may undermine all the positive impact of the trade and investment interaction. Thus, the article deals with the issue whether the economic factors will dominate over the political conﬂicts. Moreover, the PRC’s activity in Asia-Paciﬁc region is
considered in Washington. The USA, in their turn, are looking for ways to activate the
relations with Japan in order to restrain “China’s Rise” through the ﬁnancial mechanisms. Thus, the previous economic misunderstandings were left behind in order to
conduct the “new U.S. Asian policy”. Such a new policy should respond to the regional
integration processes in Asia, as the leading positions in these processes may be occupied by the PRC. Washington seeks the ways to be connected to Asian integration and
shift China out of it. In this context the old U.S.-Japan ties may link Washington with
Asian integration groupings. Nevertheless, the new D. Trump’s administration now
makes attempts to slow down the American activity at the Asia-Paciﬁc region and in
some extent isolate itself from the outer world by the protectionist measures. Such policy may disintegrate Tokyo and Washington and Japan may stand on the way of greater
co-operation with China and ASEAN, involving itself in the deeper Asian integration.
Keywords: the APR, New U.S. Asian Policy, China’s Rise, D. Trump’s policy.
В. А. Мусійчук
МЕТАФОРИ МІЖПЕРСОНАЛЬНИХ СТОСУНКІВ У КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ОБРАЗУ КИТАЮ У В’ЄТНАМСЬКОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ
З метою аналізу концепту КИТАЙ у в’єтнамському медіа-дискурсі пропонується розгляд концептуальних метафор міжперсональних відносин, а саме
сусідства, братерства, дружби та ворожнечі. Вивчення системності метафоричних переносів у рамках різних сфер для відображення концепту КИТАЙ у
в’єтнамському медіа-дискурсі дозволило визначити основні тенденції подачі образу Китаю у в’єтнамських ЗМІ. Результат проведеного аналізу дає не лише фіксацію сучасних уявлень в’єтнамців про Китай, а й інструмент для соціального
прогнозування.
Ключові слова: концептуальна метафора, в’єтнамський медіа-дискурс, концепт КИТАЙ, метафори персоніфікації, фразеологія.
В. А. Мусийчук
МЕТАФОРЫ МЕЖПЕРСОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗА КИТАЯ ВО ВЬЕТНАМСКОМ МЕДИА-ДИСКУРСЕ
С целью анализа концепта КИТАЙ во вьетнамском медиа-дискурсе предлагается рассмотрение концептуальных метафор межперсональных отношений, а
именно соседства, братства, дружбы и вражды. Изучение системности метафорических переносов в рамках различных сфер для отображения концепта КИТАЙ
во вьетнамском медиа-дискурсе позволило определить основные тенденции подачи образа Китая во вьетнамских СМИ. Результат проведенного анализа дает не
только фиксацию современных представлений вьетнамцев о Китае, но и инструмент для социального прогнозирования.
Ключевые слова: концептуальная метафора, вьетнамский медиа-дискурс,
концепт КИТАЙ, метафоры персонификации, фразеология.
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V. Musiichuk
METAPHORS OF INTERPERSONAL RELATIONSHIPS IN CONCEPTUALIZING
THE IMAGE OF CHINA IN THE VIETNAMESE MEDIA DISCOURSE
To analyze the concept of CHINA in Vietnamese media discourse, the review of
conceptual metaphors of interpersonal relations, namely neighborhood, brotherhood,
friendship and enmity have been proposed. The study of systematic metaphorical
transfers within different sectors to reﬂect the concept of CHINA in Vietnamese media
discourse have identiﬁed the main trends of the image of China in the Vietnamese
media. The analysis provides not only ﬁxation of Vietnamese modern ideas about
China, but also a tool for social forecasting.
Keywords: conceptual metaphor, Vietnamese media discourse, CHINA concept,
personiﬁcation metaphors, phraseology.
О. Д. Огнєва
СТАН СУЧАСНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ТИБЕТЦІВ: АВТОР, МОВА, АДРЕСАТ
Сучасна тибетська, точніше, новітня тибетська література (тиб. bod-kyi rtsomrig gsar rtsom) входить до світової літератури з 80-х рр. XX ст. (по завершенні
Культурної революції). Внаслідок політичних подій 50-х рр. XX ст. сталося так,
що письменники нової хвилі почали писати свої твори кількома мовами. Стаття
присвячена літературним творам тибетських авторів, які писали тибетською, англійською, китайською мовами як у КНР (TAР, Aмдо і Кхамі в Цінхаї, Ганьсу, Сичуані та Юннані), так і за кордоном, у тибетській діаспорі: Накцанг Нуло і
тибетомовний твір “Радощі і прикрощі малого на ім’я Накцанг”, Джам’янг Норбу
і його англомовна “Мандала Шерлока Холмса: пригоди великого детектива в Індії
та Тибеті” та Алай і китаємовний роман “Коли курява спаде”. Всі автори адресували свої твори не тільки тибетцям, які живуть у сучасній КНР та в екзилі – від
Південної Азії до Північної Америки, – а й китайським та англомовним читачам
також. Стаття, що спирається на біографії цих авторів і їхні твори, є спробою
з’ясувати, що саме дозволяє визначити письменників та їхні твори як частину тибетської літературної традиції.
Ключові слова: новітня тибетська література, жанр, мова, Шерлок Холмс,
Алай, ТАР, КНР, діаспора.
Е. Д. Огнева
СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ ТИБЕТЦЕВ:
АВТОР, ЯЗЫК, АДРЕСАТ
Современная тибетская, точнее, новейшая тибетская литература (тиб. bod-kyi
rtsom-rig gsar rtsom) входит во всемирную литературу с 80-х гг. XX столетия (после
Культурной революции). Вследствие политических событий 50-х гг. XX в. писатели новой волны начали писать свои произведения на нескольких языках. Статья посвящена литературным произведениям тибетских авторов, которые писали
на тибетском, английском, китайском языках как в КНР (TAР, Aмдо и Кхаме в
Цинхае, Ганьсу, Сычуани и Юннани), так и за границей, в тибетской диаспоре:
Накцанг Нуло и тибетоязычное произведение “Радости и горести мальчишки
Накцанга”, Джамьянг Норбу и его англоязычная “Мандала Шерлока Холмса:
приключения великого детектива в Индии и Тибете”, а также Алай и китаеязычный роман “Когда пыль оседает”. Все авторы адресовали свои произведения не
только тибетцам, живущим в современной КНР и диаспоре – от Южной Азии
до Северной Америки, – но и китайским и англоязычным читателям тоже. Статья, опирающаяся на биографии этих авторов и их произведения, – это попытка
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выяснить, что именно позволяет определить писателей и их произведения как
часть тибетской литературной традиции.
Ключевые слова: новейшая тибетская литература, жанр, язык, Шерлок Холмс,
Алай, ТАР, КНР, диаспора.
E. Ognieva
THE STATE OF MODERN FICTION OF THE TIBETANS: THE AUTHOR, THE
LANGUAGE, THE ADDRESSEE
Modern Tibetan, more precisely, the Latest Tibetan Literature (тиб. bod-kyi rtsomrig gsar rtsom) enters into the world literature from the 1980s (after Cultural Revolution). Following political events of the 50th of XX century the authors of a new wave
started writing their works in several languages. The article devoted to the literary
output of Tibetan authors writing in Tibetan, English and Chinese, both in PCR (TAR,
Amdo and Khams in Qinhai, Gansu, Sichuan, Yunnan) and in abroud in the Tibetan
diaspora: Naktsang Nulo and his Tibetan memoirs “Nags-tshang zhi-lu’i skyid sdug”
(“Joys and sorrows of the Naktsang boy”), Jamyang Norbu and his English “The
Mandala of Sherlock Holmes: The Adventures of the Great Detective in India and
Tibet”, and Alai and his Chinese novel “When the dust settles”. All of those authors
addressed their writings not only for both Tibetans who are part of the modern People’s
Republic of China as well as exile communities that stretch from South Asia to North
America, but for Chines and English readers too. All of those authors addressed their
writings not only for both Tibetans who are part of the modern People’s Republic of
China as well as exile communities that stretch from South Asia to North America, but
for Chines and English readers. The article, based on familiarity with the biographies
of these writers and their writings is an attempt to ﬁnd out what exactly allows deﬁning
the writers, and their works as part of a Tibetan literary tradition.
Keywords: newest tibetan literature, genre, language, Sherlock Holms, Alai, TAR,
PCR, diaspora.
Ван Юе
ЕВФЕМІЗМИ В КИТАЙСКІЙ МОВІ
Евфемізми є одним з найважливіших аспектів у галузі мовознавства, оскільки
правлять інструментом мовного спілкування. Особливість евфемізмів полягає в
тому, що вони використовуються з метою створення ефекту ввічливості і тому
складаються лише із слів, що позитивно сприймаються тим чи іншим суспільством. У нашій статті ми розглянемо приклади евфемізмів у національній свідомості китайців через порівняння з їхніми аналогами в інших мовах. Актуальність
дослідження: вивчення найбільш частотних евфемізмів китайської мови може
сприяти полегшенню міжкультурної комунікації Китаю з іншими країнами, а також кращому розумінню традиційної культури Китаю.
Ключові слова: евфемізми, лінгвокультурологія, міжкультурна комунікація,
менталітет китайців.
Ван Юе
ЭВФЕМИЗМЫ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Эвфемизмы являются одним из важнейших аспектов в области языкознания,
поскольку служат в качестве инструмента речевого общения. Особенность эвфемизмов заключается в том, что они используются с целью создания эффекта вежливости и поэтому состоят исключительно из слов, положительно воспринимаемых тем или иным обществом. В нашей статье мы рассмотрим примеры эвфе-
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мизмов в национальном сознании китайцев через сравнение с их аналогами в
других языках. Актуальность исследования: изучение наиболее частотных эвфемизмов китайского языка может способствовать облегчению межкультурной коммуникации Китая с другими странами, а также лучшему пониманию традиционной культуры Китая.
Ключевые слова: эвфемизмы, лингвокультурология, межкультурная коммуникация, менталитет китайцев
Wang Yue
EUPHEMISMS IN CHINESE LANGUAGES
Abstract: Euphemisms are one of the most important aspects in the ﬁeld of linguistics, since they serve as a tool for verbal communication. The peculiarity of euphemisms is that they are used to create a courtesy effect and therefore consist exclusively
of words that are positively perceived by a certain society. In this article, we study the
examples of euphemisms in the Chinese national consciousness through comparing
them with their analogues in other languages. The research is justiﬁed by the facilitation of communication between China and other countries, as well as by better understanding of the Chinese traditional culture that can result from study of the most
frequent euphemisms in the Chinese language.
Keywords: euphemisms, linguoculturology, intercultural communication, Chinese
mentality
Р. А. Лах
СИНОЛОГІЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА СВІТА (1897–1989)
У статті подано короткий нарис життя відомого українського громадського діяча, вченого і публіциста Івана Світа (1897–1989). Детально аналізується творчий
доробок науковця з українсько-китайської тематики, його зацікавленість етнокультурними й політичними контактами двох народів. Простежено основні зацікавлення дослідника в галузі китаїстики та наведено головні публікації у цьому напрямі.
Ключові слова: Іван Світ, синологія, українсько-китайські відносини, Харбін,
Шанхай.
Р. А. Лах
СИНОЛОГИЯ В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ ИВАНА СВИТА (1897–1989)
В статье представлен краткий очерк жизни известного украинского общественного деятеля, ученого и публициста Ивана Свита (1897–1989). Подробно
анализируется творчество ученого, его заинтересованность украинско-китайской
тематикой, этнокультурными и политическими контактами двух народов. Прослежены главные интересы исследователя в области китаистики и рассмотрены
основные публикации в этом направлении.
Ключевые слова: Иван Свит, синология, украинско-китайские отношения,
Харбин, Шанхай.
R. Lakh
SINOLOGY IN THE CREATIVE LEGACY OF JOHN SVIT (1897–1989)
The present article deals with the short biography of the famous Ukrainian public
ﬁgure, scientist and publicist, Ivan Svit (1897–1989). The article gives a detailed analysis of scientist’s masterpiece based on his concern in Ukrainian-Chinese relations,
ethno-cultural and political contacts of two nations. The main interests of the sinologist
have been observed and the basic published works on this topic have been cited.
Keywords: Ivan Svit, sinology, Ukrainian-Chinese relations, Harbin, Shanghai.
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Мета Асоціації полягає в сприянні розвитку наукових досліджень Китаю в
Україні й розробці освітніх китаєзнавчих дисциплін, а також у популяризації сучасних знань про китайську цивілізацію. Асоціація сприяє активізації наукових,
освітніх, культурних і ділових контактів між Україною й Китаєм, але при цьому
не бере участь у політичній діяльності будь-якого роду.
Будь-яка людина, зацікавлена в сприянні досягнення цілей і завдань діяльності Української асоціації китаєзнавців, може вступити в Асоціацію ляхом подачі
заявки на членство.
Членство в Асоціації відкрито для громадян усіх країн світу, чиї інтереси
пов’язані з китаєзнавством.
Усі члени Асоціації запро уються до участі в заходах і нарадах Української
асоціації китаєзнавців, а також мають право голосувати й посідати виборні місця.
Президент КІКТЕНКО Віктор Олексійович, д. філос. н., с. н. с., зав. відділом
Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України
тел.: ( 380 44) 278-7652
моб.тел.: ( 380 96) 852-7454
-

:

.

Вчений секретар КІРНОСОВА Надія Анатоліївна, к. ф. н., доцент кафедри
китайської, корейської та японської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, викладач китайської мови Київського міжнародного
університету
моб. тел.: ( 380-097) 594-4576
-

:

.

Виконавчий секретар ГОБОВА євгенія Валеріївна, к. філол. н., молод ий
науковий співробітник відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства
ім. А. Ю. Кримського НАН України
моб. тел.: ( 380 66) 729-0549
-

:

.

.

Місцезна од ення
01001 Україна, Київ, вул. Гру евського 4,
Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України,
кімн. 204, Українська асоціація китаєзнавців
тел.: ( 038-044) 278-7652
:
.
.
:
.
.
.
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