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Considering various aspects of the PRC’s strategy under the general title “One 
Belt – One Way” (OBOR), experts in different countries, and especially in Pa-
kistan, pay particular attention to the indicative part of OBOR – the Sino-Pakistani 
Economic Corridor (CPEC). This project has already received the loud name of 
the “game-changer”, as its realization to a large extent will impact the implemen-
tation of all the ambitious plans of China to build a broad infrastructure network 
in Eurasia. But since the launch of the KPEC and the first steps in its implementa-
tion, many questions have already arisen, such as: for whom exactly it is a turning 
point, who is more interested in it, China or Pakistan? What are the risks this pro-
ject has for the general population and private business in particular? Why do dif-
ferent regional and non-regional actors react so differently to the CPEC project? 
These questions should be answered for the first time in Ukraine within an article 
written after the author’s visit to the Islamic Republic of Pakistan and discussing 
this topic with experts in various fields.
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КИТАЙСЬКО-ПАКИСТАНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОРИДОР:
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЧИ НОВІ ВИКЛИКИ?
О. А. Борділовська

Почати слід з того, що, справді, наразі немає в Пакистані теми, яка б ви-
кликала настільки жваві дискусії на різних рівнях, від політиків і експертного 
середовища до мас-медіа і пересічних громадян. Зазначимо, що не існує 
якогось серединного “спокійного” підходу, оцінки надаються абсолютно по-
лярні – від тотального схвалення КПЕК як “найвищого стандарту” для усього 
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проекту ОПОШ і порятунку для енергетичного сектору та економіки Пакис-
тану до попередження про небезпеку, “китайську загрозу” і т. ін.

Нагадаємо коротко історію цього проекту. Після перших заяв Сі Цзіньпіна 
щодо відновлення в сучасних умовах Великого шовкого шляху, зроблених в 
Астані у 2013 р., були проведені двосторонні зустрічі, під час яких керів-
ництво КНР запропонувало як перший крок у реалізації Економічного поясу 
Шовкового шляху створити транспортно-економічний коридор, який би з’єд-
нав дві країни і дозволив прискорити двосторонню співпрацю, спростив шлях 
до Китаю енергоресурсів із країн Перської затоки через територію Пакистану 
й одночасно сприяв вирішенню цілої низки проблем у самому Пакистані, у 
першу чергу – постачання електроенергії. Проведені у 2013–14 рр. перегово-
ри з цього питання буди надзвичайно продуктивними, особливо успішним 
став візит до ІРП китайського прем’єра Ді Кецяна (під час якого й була впер-
ше озвучена ідея КПЕК) і візит у відповідь прем’єр-міністра Пакистану Нава-
за Шарифа до КНР у 2014 р. Фактично були наведені усі мости для реалізації 
такої собі показової ділянки Великого шовкового шляху, а напередодні візиту 
до Ісламабада голова КНР Сі Цзіньпіна у квітні 2015 p. заявив, що почуває 
себе так, наче їде додому до свого брата. Більш того, виступаючи в парламенті 
Пакистану з промовою, китайський лідер наголосив на тому, що відносини 
між двома країнами є прикладом розбудови “нової азійської спільноти з єди-
ною долею” [Си Дзиньпин… 2015]. Саме тому і КПЕК має стати прикладом 
для інших країн, які підтримали ОПОШ офіційно, а таких у Пекіні нарахува-
ли 65, це надасть і справді амбітній ініціативі реального змісту. Варто зазна-
чити, що, за оцінками фахівців, ОПОШ створить додатковий обсяг торгівлі на 
суму 2,5 трлн. дол. для тих 65 країн, а бюджет створеного під цю ініціативу 
Азійського банку інфраструктурних інвестицій відповідає плану Маршалла 
для Європи після закінчення Другої світової війни [Кіктенко 2017, 25] Пакис-
тан дістав шанс стати першою країною, де плани мають втілитися в реальність.

Тут слід зробити невеличкий історичний екскурс, аби пояснити, наскільки 
особливими в історії двосторонніх відносин вважаються стосунки між ІРП і 
КНР. Натепер щодо їхнього визначення навіть придумали спеціальний тер-
мін – “партнерство за всякої погоди”, що означає найвищий рівень навіть для 
стратегічних партнерів (Китай використовує цей термін лише для характерис-
тики відносин з Пакистаном). Підвалини такої дружби були закладені давно, 
зі становленням у 1951 р. дипломатичних відносин; того ж року в Пекінсько-
му університеті запрацював департамент мови урду (тепер її вивчають також 
в університетах Сіаня і Гуанчжоу). До речі, саме в середині 50-х рр. вперше 
виникла й ідея коридору, який міг би з’єднати північні провінції Пакистану і 
північно-східні райони КНР, зокрема вже в 1959 році розпочалися роботи з 
будівництва шосейної дороги в долині річки Інду, яка з’єднала Гілгіт та Ісла-
мабад. За десятиріччя відносини виходять на вищий рівень – після війни Па-
кистану з Індією, – хоча тоді сподівання Пакистану на відверту підтримку з 
боку Китаю і не виправдалися, але дружні стосунки дістали новий поштовх. 
Зокрема, із середини 60-х років розпочалися перемовини щодо Каракорум-
ського шосе, а з 1969 р. започатковано його будівництво. Зазначимо, що ця 
магістраль – найвища дорога у світі, будувати її було надзвичайно складно 
(люди гинули від жахливих кліматичних умов і важкої праці), але за 10 років 
шосе запрацювало в обмеженому режимі, Китай дістав вихід на Центральну 
Азію, а Пакистан – китайські інвестиції, які з того час залучалися до ремонту 
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і розширення цієї високогірної магістралі. Зокрема, у 2006 році була підписа-
на двостороння угода щодо його розширення та оновлення, і в цьому ж році 
між країнами створена зона вільної торгівлі [Talat Ayesha Wizarat 2015, 13].

У КНР щиро вдячні за підтримку Пакистаном позиції Пекіна в Тайвансько-
му питанні і ніколи не забуватимуть такої дружньої поведінки. Так само в Па-
кистані високо цінують допомогу КНР у створенні ядерної програми і загалом 
співпрацю у військово-технічній галузі. І хоч КНР ніколи не змінювала офі-
ційно своєї нейтральної позиції щодо індійсько-пакистанського конфлікту, і 
кашмірського питання зокрема, без фактичної допомоги китайських друзів 
ІРП ніколи не почувала б себе настільки впевнено у протистоянні із сусідом. 
Пакистан завжди був, як вважать фахівці, “low-cost” партнером для Китаю, 
тоді як для Пакистану Китай виступав “high-value” союзником, саме через 
співпрацю у безпековій галузі.

Так було завжди, незалежно від того, який режим, військовий чи цивільний 
встановлювався в Ісламабаді. Наприклад, перші домовленості щодо розбудо-
ви порту Гвадар, ключового пункту коридору, розпочалися ще за часів пере-
бування при владі генерала П. Мушаррафа. Зокрема, це питання обговорюва-
лося під час візитів найвищого рівня 2001 і 2005 рр., і вже у 2007 році основні 
роботи з будівництва порту Гвадар були закінчені. Щоправда, через неста-
більність у провінції Белуджистан у 2008–2013 рр. Гвадар був переданий в 
управління сінгапурській компанії, але вже 2013 р. в КНР повернулися до 
цього критично важливого проекту, і у 2015 р. порт був переданий в оренду 
китайській державній компанії на 40 років.

Кожен пакистанський лідер розумів важливість відносин з Китаєм, але ні-
коли персональні відносини не набували такої глибини, як особисті зв’язки 
між Н. Шарифом і Сі Цзіньпіном, обидва прийшли до влади у своїх країнах 
2013 року, і з того часу відносини вийшли справді на найвищий рівень з усіх 
можливих. До речі, перший візит за кордон голова уряду Н. Шариф здійснив 
саме в Пекін. Щоправда, і після “падіння” Н. Шарифа (звинувачень у корупції 
і гучної відставки у 2017 р.) новий прем’єр Ш. Х. Аббасі майже одразу висту-
пив із заявою, що у стосунках з КНР і планах щодо КПЕК змін не очікується.

Тому історія двосторонніх відносин виглядає як поступальний розвиток, 
але саме з підписанням угод 2015 р. щодо КПЕК “залізна дружба стає стале-
вою”: основним результатом візиту голови Сі у 2015 р. стало підписання кон-
кретних угод щодо реалізації економічного коридору “Китай – Пакистан”, 
який відтоді дістає статус ключового проекту з реалізації Шовкового шляху. 
Тоді, у 2015 р., угоди були підкріплені значною сумою китайських інвести-
цій – 46 млрд. дол., але з того часу вона вже збільшилася (за різними оцінка-
ми, сягає від 65 до 90 млрд. дол.) [Khurram Husain 2017].

Ось таким чином Пакистан раптом перетворився на провідного партнера 
китайських друзів у здійсненні стратегії Шовкових шляхів. Для Пекіна цей 
коридор має, без перебільшення, критичне значення: від його реалізації за-
лежать доля усього проекту ОПОШ і подальше просування інтересів Китаю 
на континенті й у світі. Тому стільки сил було кинуто на лобіювання цього 
проекту i проведення спільних аналітичних досліджень. Ще до того, як план 
КПЕК був деталізований, провідні пакистанські фабрики думок почали здій-
снювати одне за одним дослідження щодо перспективності відродження Шов-
кового шляху саме на ділянці, яка проходить через Пакистан. Так, Рада з 
міжнародних відносин Карачі у своєму case-study “Ворота до Китаю” чітко 
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позиціонувала Каракорумське шосе як сучасний варіант Південного шовково-
го шляху, який у давнину проходив з Китаю через Каракорум далі територія-
ми, що зараз є провінціями Пакистану, – Гілгіт-Балтистан, Хайбер-Пахтунхва і 
Белуджистан, з якого далі прямував через Іранський Хорасан до Іраку і зреш-
тою виходив у Туреччині до Середземного моря [Talat Ayesha Wizarat 2015, 9].

З другого боку, представники пакистанського бізнесу забили на сполох, ба-
гато хто почав говорити про те, що Китай просто скуповує Пакистан, вико-
ристовує його надра, природні ресурси і надзвичайно вигідне геополітичне 
становище на свою користь, виснажуючи країну. Жодні красиві гасла і при-
криття про “спільне азійське майбутнє” не можуть виправдати хитрі розра-
хунки китайських друзів, вважають противники КПЕК (визнаємо одразу, що 
їх у Пакистані меншість).

Тож деякі експерти зауважують, що замість того, аби стрибати від радощів, 
слід добре подумати і порахувати, чи не загрожує КПЕК національним інте-
ресам Пакистану, тим більше що план не винесений на широке обговорення і 
ніхто, по суті, так і не знає, якими будуть, наприклад, умови повернення кре-
дитів китайським інвесторам. Місцеві бізнесмени при цьому наголошують, 
що і без китайських мільярдів Пакистан протягом останніх 7 років показує 
хороші темпи зростання, ВВП країни збільшується на 4,7 % восьмий рік по-
спіль. За умов збереження таких темпів Пакистан може стати 20-ю економі-
кою світу до 2030 р. (зараз за рівнем ВВП займає 26-ту позицію). З другого 
боку, за прогнозами прихильників КПЕК, здійснення таких глобальних пере-
творень і залучення китайських інвестицій у великих розмірах може додати 
до 4,7 ще 2 % щорічного зростання [CPEC 2017, 4]. З цією метою в країні 
2015 р. прийнятий Закон про спеціальні економічні зони, як вважають скепти-
ки, суто для залучення прямих інвестицій з Китаю.

Високого градуса дискусії досягли в травні 2017 р., коли Наваз Шариф, 
тоді ще прем’єр-міністр Пакистану, прибув до Пекіна на саміт програми 
ОПОШ, адже саме там, як свідчили різноманітні джерела інформації, мав 
бути остаточно фіналізований проект КПЕК. Цікаво, що сам план не був 
оприлюднений, і лише найбільш шановане видання – провідна пакистанська 
газета Dawn, заснована ще “батьком нації” М. А. Джинна, спромоглася надру-
кувати начебто оригінальний документ і показати нарешті громадськості, про 
що власне йдеться. У надрукованому плані детально йдеться про те, як саме 
протягом наступних 15 років має створюватися унікальний транспортно-
економічний коридор і як саме китайські інвестиції допоможуть зробити цю 
зону коридором процвітання та розвитку. Журналісти довідалися, що існують 
дві версії плану, коротка і повна, остання містить 231 сторінку тексту, вона 
підготовлена Китайським банком розвитку і Національною комісією розвитку 
КНР, тож журналісти видання справедливо зазначали, що це є план Китаю 
для Пакистану, а от питання – де план Пакистану щодо Пакистану? [Khurram 
Husain 2017].

У короткій версії плану (датується лютим 2017 р. і містить лише 30 сторі-
нок) йдеться лише про загальні цілі і перспективи співпраці в різноманітних 
галузях, без деталізації. Його навіть не розсилали провінційним урядам, за 
винятком Панджабу – найбільш розвинутої з усіх провінцій і на додачу “вот-
чини” Наваза Шарифа. Більш широка версія плану пропонує детальний 
огляд того, що має бути зроблено, під загальною назвою КПЕК, з урахуван-
ням вже існуючих досягнень (а на кінець 2016 р. китайською стороною було 
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інвестовано вже 200 різних проектів, у тому числі 51 у межах КПЕК, у Па-
кистані працювали понад 4 тисячі китайських фахівців, інженерів і техніків). 
Очевидно, що головна мета – створення потужної інфраструктури шляхом 
розбудови широкої мережі автошляхів і залізниць, мостів і тунелів, яка б з’єд-
нала пакистанський порт Гвадар (на півдні країни, у провінції Белуджистан) з 
Сiньцзян-Уйгурським автономним районом (найменш розвинутим і найпроб-
лемнішим у КНР). Загалом мають бути створені 11 спеціальних індустріаль-
них зон з потужними виробничими підприємствами й енергетичними об’єк-
тами, які так потрібні Пакистану, та прокладений фіброволоконний кабель від 
Кашгара до Гвадара.

Здавалося б, приваблива ідея, тож навіщо панікувати? Журналісти вказали 
на декілька загрозливих з їхньої точки зору моментів, зокрема на те, що тися-
чі акрів сільськогосподарських земель мають бути віддані китайським під-
приємцям під “сигнальні” проекти в різних галузях (від селекції насіння до 
іригації), і ніхто не знає, на яких умовах. Власне, саме приховування інформа-
ції і є, як це завжди буває, основною причиною для занепокоєння суспільства. 
Ще один приклад: планом передбачено створення системи електронного спо-
стереження і постійного моніторингу на спільних об’єктах, дорогах і в люд-
них місцях (базари), але знов-таки питання – хто саме буде стежити і як 
реагувати на порушення порядку? Сучасні кабельні системи прокладатимуть 
не лише для швидкісного Інтернету, а й “оптимізації” телебачення, зокрема в 
Пакистані з’явиться декілька китайських каналів, які мають просувати ки-
тайську культуру, а це теж викликає певні підозри. Таким чином, план перед-
бачає глибоке проникнення в економіку та соціальну сферу Пакистану, він 
охоплює широке коло галузей співпраці, від енергетики і транспорту до мови 
й телебачення. Тому й виникає запитання: а чи не занадто глибоке це про-
никнення?

Спробуємо оцінити основні вигоди і так само загрози від розбудови 
КПЕК. Перше питання – навіщо цей проект Китаю, окрім іміджевих дивіден-
дів? Тут все доволі просто: фактично цей коридор відкриває Шовковий шлях, 
робить прорив від континентальної Євразії до Індійського океану і країн Пер-
ської затоки. Передусім введення в експлуатацію порту Гвадар, до проекту 
якого Китай повернувся у 2013 році, скорочує шлях енергоносіїв із країн Пер-
ської затоки: якщо зараз відстань становить 12 тис. км і подолати цей мор-
ський шлях можна за 45 днів, то через Гвадар і далі сухопутним шляхом 
енергоносії до Китаю потраплятимуть за 20 днів і відстань скоротиться до 
2500 км (на 80 %!) до західних провінцій Китаю та до 6500 км – до східних. 
Для КНР, енергозалежної держави, зміни матимуть принциповий характер. 
Власне, коридор з’єднає сухопутний Шовковий шлях з морським, його реалі-
зація має якраз вирішити Молуккську дилему, а саме це завдання ставив Сі 
Цзіньпін, оголошуючи стратегії Шовкових шляхів. Якщо пригадати, що Ки-
тай посідає перше місце у світі із закупівлі нафти і що 80 % газу та 30 % на-
фти постачаються до КНР саме через Молуккську протоку, то важливість 
Гвадара (який, до речі, буде найглибоководнішим портом світу – 28 миль) і 
КПЕК загалом є аж ніяк не перебільшенням.

Інший важливий компонент – згадане вище Каракорумське шосе: ця вузька 
високогірна траса вже практично не працює взимку і потребує реновації, але і 
в такому разі, а також за побудовою залізниці через Каракорумський хребет у 
Євразії вперше з’явиться шлях по меридіану з виходом до океану. З другого 
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боку, північна точка – Кашгар – має транспортний вихід і до центральних ра-
йонів Китаю, і до території країн СНД, що відкриває доступ до Каспійського 
моря. Тому, окрім високих заяв про “відновлення історичних Шовкових шля-
хів”, створення коридору матиме, безперечно, важливе геополітичне значення 
для усього континенту і змінить розстановку сил так само докорінно – зви-
чайно, на користь КНР. (Хоча в Китаї, як нещодавно заявила на Валдайському 
форумі Посол КНР у Росії, не беруть до уваги геополітику!) Тож не дивно, що 
проект КПЕК включений до 13-го п’ятирічного плану КНР і фінансується 
окремо від інших проектів у рамках ОПОШ.

Наступне питання – чи справді КПЕК настільки вигідний для пакистан-
ської сторони і може бути оцінений як порятунок для економічної й енерге-
тичної ситуації в країні? І наскільки легко буде реалізувати усі задуми?

По-перше, існують, як вже зазначено вище, міцні підвалини пакистано-
китайського діалогу і значний досвід торговельно-економічної співпраці. У 
деяких галузях китайські компанії в Пакистані давно присутні, як-от Haier, 
China Mobile, Huawei, а також China Metallurgical Group Corporation (MCC) 
(шахти і металургія), тут будувати з нуля нічого не доведеться. Інші галузі – 
текстильна і легка промисловість, цементно-будівна лише очікують на сприят-
ливий бізнес-клімат, а деякі, як-от сільськогосподарські технології і добрива, 
взагалі потребують додаткової роз’яснювальної роботи серед населення через 
страхи “нового колоніалізму”. Тут ключовим елементом мають стати створен-
ня потужної інфраструктури, спеціальних індустріальних парків і правильна 
кадрова політика (китайська сторона обіцяє, що її працівники становитимуть 
не більше 25 % працівників на будь-якому підприємстві). Очікується, що 
75 % населення Пакистану буде залучено до реалізації проектів КПЕК, тобто 
створюватимуться нові робочі місця, зокрема в кожному енергетичному 
проекті працюватимуть від 3 до 15 тисяч, що має повністю зняти проблему 
безробіття. Таким чином, одна з найбільш очікуваних позитивних опцій – 
саме створення нових робочих місць; на розбудову лише логістичних під-
приємств мають бути запрошені, за різними підрахунками, від 400 до 800 ти-
сяч робітників та інженерів, наразі понад 30 тисяч вже дістали роботу. У свою 
чергу, збільшення прямих іноземних інвестицій, нова інфраструктура і логіс-
тика сприятимуть зростанню малого і середнього бізнесу, стабілізації еконо-
мічної ситуації в країні, коридор буде справжнім локомотивом розвитку ІРП. 
У спеціальному інтерв’ю щодо КПЕК міністр планування і розвитку проф. 
Ахсан Ікбал зауважив, що китайські інвестиції дорівнюватимуть 20 % ВВП 
Пакистану, що абсолютно безпрецедентно [Exclusive interview with Prof. Ah-
san Iqbal… 2017, 4].

Енергетика – критично важлива галузь для розвитку Пакистану, так само 
як і для Китаю. Хронічна нестача природного газу та електроенергії, погана 
система транспортування та розподілення ресурсів, постійні переривання в 
енергопостачанні, високі ціни на пальне визначають ситуацію перманентної 
енергетичної кризи, у якій перебуває Пакистан. 58 % населення до цих пір 
використовують біомасу для приготування їжі і не мають доступу до постій-
них джерел електроенергії. Тому для Пакистану створення потужної мережі 
енергопостачання – запорука стабільності і сталого розвитку. Китайська сто-
рона пропонує різні об’єкти – гідроелектростанції, сонячні батареї, теплові 
станції, які мають забезпечити безперебійне постачання енергії, і на цю га-
лузь покладаються особливі сподівання. До речі, найбільше фінансування 
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(74 %) виділяється саме на виробництво електроенергії (до 37 млрд. дол. у 
порівнянні з 10 млрд. дол. на порт Гвадар). Лише один проект з переробки со-
нячної енергії (900 мегават) на базі підприємства Quaid_e_Azam Solar Park у 
м. Бахавалпурі, який розробляє китайська компанія Zonergy Limited, має бю-
джет у 1,5 млрд. дол. [Антипов 2016, 265].

Якими є можливі втрати або принаймні виклики для Пакистану від реалі-
зації цього проекту? І чи існують загрози також для Китаю? Очевидно, що 
безпекових ризиків (для обох сторін!) більш ніж достатньо, хоча б тому, що 
Пакистан – 4-та за рівнем небезпеки і терористичних загроз країна світу. У 
такому разі КПЕК – це суцільні виклики і загрози, адже на півночі країни все 
ще діють підрозділи так званого Пакистанського Талібану, поруч – нестабіль-
ний Афганістан, а на кордоні із Сіньцзяном почастішали випадки переходу на 
пакистанську сторону китайських мусульман, які під виглядом вивчення мови 
урду приєднуються до різних радикальних організацій.

Особлива ситуація навколо реалізації КПЕК виникла у провінції Белуджис-
тан (саме там розташований Гвадар), оскільки місцева еліта має власні тра-
диції і взагалі майже не контролюється центром, тому китайські проекти 
сприймає як непотрібні і такі, що заважають звичному порядку та розподілу 
грошей. Неодноразово лунали заяви про те, що влада провінції і місцеві “сар-
дари” не допустять китайський бізнес на свою територію. І не тільки еліта, а 
й місцеве населення налаштоване доволі вороже до китайських планів і так 
само до китайських працівників: тут неодноразово відбувалися напади на 
них, викрадання, вбивства і прояви абсолютно недружнього ставлення. При 
цьому посилаються на те, що з усіх китайських інвестицій лише 7 млн. дол. 
спрямовані на Белуджистан, а проект Гвадара, який фінансується окремо, на-
справді нічим не буде корисний, навпаки, забиратиме воду та інші ресурси від 
місцевого населення.

Ще одна загроза, на думку окремих експертів, полягає в тому, що китай-
ська сторона не відкриває усі карти і в тому числі не оголошує усі умови кре-
дитування, про що вже йшлося вище, а практика інших країн (Шрі-Ланки 
зокрема) доводить, що умови часто-густо змінюються в процесі запуску 
проектів. Тобто населення просто не обізнане з конкретними перспективами, 
93 % людей, за оцінками соціологів, не беруть участі в дискусіях щодо КПЕК. 
Також викликають побоювання надмірне використання ресурсів Пакистану 
(того ж цементу) і їхнє вивезення та загалом перетворення країни на сировин-
ну базу (звідси і побоювання щодо “нового колоніалізму”). Незрозуміло, які 
саме землі і яких саме фермерських господарств будуть віддані китайським 
орендарям і на яких умовах. Особливою загрозою є можливе руйнування од-
нієї з провідних галузей – легкої промисловості, адже вироби пакистанського 
текстилю відомі на весь світ, а в проектах китайських партнерів є лише вико-
ристання місцевої бавовни для власне китайських підприємств. Нерівними є 
й умови ведення бізнесу: китайські підприємці дістали безвіз для роботи в 
Пакистані, тоді як у пакистанських партнерів немає такої можливості.

Щодо Гвадара і розбудови потужної інфраструктури навколо нього (логіс-
тичний центр, аеропорт, залізниця, місця розваг і відпочинку), то, очевидно, 
цей проект потрібний КНР набагато більше, тому й експерти застерігають: 
“Ми маємо розуміти, що Китай запропонував КПЕК як здійснення споконвіч-
ної мрії про теплі води Індійського океану, і було б дуже наївним приймати 
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від нього інвестиції просто так… Для Китаю КПЕК набагато більше поворот-
ний пункт (game-changer), ніж для Пакистану!” [Rasheed 2017].

То де ж пояснення того, чому Пакистанська еліта так завзято кинулася ви-
конувати плани КНР і будувати взірцеву ділянку нового Шовкового шляху? 
Тут теж все доволі очевидно, якщо пригадати, що найбільшими привілеями в 
цій країні користується армія. За неофіційними даними, верхівка збройних 
сил ІРП дістала додаткове фінансування на охорону об’єктів КПЕК і забезпе-
чення нормальних умов роботи китайським фахівцям. Вже створена елітна 
дивізія, яка буде охороняти об’єкти по всьому коридору, відповідатиме за кі-
бербезпеку та оберігатиме спокій китайських партнерів. Більш того, є така 
думка, що підрозділи пакистанської армії можуть бути згодом задіяні також і 
для охорони інших ділянок ОПОШ, тим більше що військові ІРП мають над-
звичайно великий досвід участі у миротворчих операціях. Саме тому, як вва-
жають експерти, Пакистан відмовив Саудівській Аравії в наданні військових 
підрозділів для операції в Ємені, оскільки розраховує на їхнє використання 
для охорони КПЕК і можливої подальшої служби на складних ділянках 
ОПОШ – в Афганістані, Сирії та Іраку [Антипов 2016, 269]. Звісно, китай-
ська сторона це фінансує і підтримує, оскільки лише в разi гарантій безпеки 
можна створити “зону спільного процвітання” і тоді буде що продемонстру-
вати іншим.

Експерти наголошують на тому, що, аби уникнути можливих серйозних не-
гативних наслідків, Пакистан має дотримуватися таких обов’язкових правил:

– чітко дотримуватися правил СОТ у веденні торгівлі з КНР;
– створити належний захист вітчизняних виробників;
– створити регіональні зони в межах КПЕК і запровадити жорстку конку-

ренцію між ними;
– проаналізувати необхідність імпорту тих чи інших груп товарів з КНР, у 

разі відсутності такої потреби підтримувати місцевий бізнес;
– забезпечити прозорість під час створення спільних підприємств;
– дати можливість журналістам і громадянському суспільству стежити за 

реалізацією коридору [Engr. M. A. Jabbar, 15–16].
Ще один важливий момент, який потребує додаткового серйозного дослі-

дження, – реакція сусідів та інших важливих міжнародних акторів на КПЕК. 
Якщо коротко, то найбільше занепокоєння КПЕК викликає, звичайно, в Індії, 
яка і без того змушена “тримати оборону” з обох сторін кордону через ки-
тайсько-пакистанську “вічну дружбу”. Тепер, якщо Пакистан дістане додат-
кові шанси на стабільний розвиток і зміцнення, а Китай остаточно оминатиме 
Індію і матиме певний контроль над її прикордонними територіями, ситуація 
стає ще більш загрозливою. Відомо, що Індія загалом відмовляється від учас-
ті в ОПОШ та офіційно не брала участі у травневому саміті в Пекіні (хоча 
представники експертного середовища були там присутні). Щодо КПЕК, то 
стандартне пояснення, чому Індія настільки критично налаштована щодо ньо-
го, полягає в тому, що він проходить через спірну територію Кашміру, яка не-
законно, як вважають в Індії, контролюється Пакистаном (частина колишнього 
князівства Джамму і Кашмір тепер входить до пакистанської провінції Гілгіт-
Балтистан). Насправді є й інші причини “індійського бойкоту”, зокрема амбі-
ції регіонального лідерства, якими Індія не збирається поступатися, а також 
страхи щодо стрімкого посилення Китаю. Більш того, усі занепокоєння Індії 
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мали як наслідок перехід до більш жорсткої лінії зовнішньополітичної по-
ведінки, відомої як “Доктрина Доваля” за ім’ям радника прем’єра Н. Моді з 
питань національної безпеки А. Доваля, колишнього працівника спецслужб із 
великим досвідом ведення розвідувальних операцій. Доктрина також дістала 
назву “активної оборони” і вибудовується на основі розуміння загроз для Індії 
з боку обох сусідів і передбачає цілий набір інструментів, як-от показова де-
монстрація сили (в Кашмірі зокрема), нарощування військової потужності і 
підтримка сепаратистів у Белуджистані (їхні лідери навіть мають своє пред-
ставництво в Делі). А. Доваль відомий гучними заявами в бік Пакистану, 
наприклад: “Влаштуєте нам ще один Мумбаї – ризикуєте втратити Белуджис-
тан!” [Нурани 2015].

Індійські фахівці не втомлюються вказувати на ризики для Пакистану від 
реалізації проекту КПЕК і на односторонній зиск для Китаю, зокрема вва-
жають, що з початком виплати відсотків за кредитами у 2020 році пакистан-
ська економіка опиниться перед серйозним викликом, адже інвестиції в 
кожний спільний проект у межах КПЕК (а їх на літо 2017 р. вже було понад 
50, і 19 з них повністю завершені) начебто вимагають 17 % відшкодування 
[Indian opposition… 2017]. Звідки взяли цифри – невідомо, адже деталі фінан-
сування ніколи не обговорювалися відкрито, як ми зазначали. Цікаво, що Ки-
тай постійно виголошує гучні заяви щодо можливого приєднання Індії до 
КПЕК (відповідно й до ОПОШ) що стало б продовженням роботи над “спіль-
ною зоною азійського процвітання” і принесло додаткові дивіденди самій 
Індії. Для цього, до речі, у КНР є певні підстави, адже за прем’єрства 
М. М. Сінгха позиція Індії щодо Економічного поясу Шовкового шляху і Мор-
ського Шовкового шляху ХХІ сторіччя полягала у вичікуванні, тоді активні 
дискусії точилися навколо можливої втрати вигідних пропозицій та ізоляції в 
разі відмови від участі. Більш того, Н. Моді на початку свого прем’єрства 
фактично дав згоду на участь у транспортному коридорі Китай – Бангладеш – 
М’янма – Індія, який міг би так само поєднати ЕПШШ і МШШ. Але у 
2015 році ситуація змінилася, після китайсько-пакистанських угод щодо 
КПЕК Індія побачила загрозу своїм національним інтересам. Виступаючи на 
форумі в престижному індійському think-tank “Overseas Research Foundation” 
17 січня 2017 р., індійський прем’єр-міністр Н. Моді зауважив: “Лише пова-
жаючи суверенітет усіх країн, залучених до проектів, регіональні транспортні 
коридори можуть досягти правильного результату, не створюючи непорозу-
міння і незгоди” [Raisina Dialogue 2017, 25]. Натяк був більш ніж зрозумілий.

Натомість китайці мріють про долучення усіх країн Південної Азії до цієї 
ініціативи, оскільки тоді КПЕК поєднає не лише Китай і Пакистан, а й Цен-
тральну і Південну Азію загалом. Здійсненню цієї мрії якраз і заважає від-
мова Індії, Бутану та Афганістану, решта країн вже офіційно зголосилися 
підтримувати ініціативи китайського керівництва. До речі, Афганістан дав 
зрозуміти, що в разі приєднання Індії не забариться з позитивним рішенням, 
тим більше що швидкісна магістраль Кабул – Пешавар у 265 км вже закладе-
на в проект коридору.

Доволі критично поставилися до КПЕК у США (цілком зрозуміло, адже 
там не вітають посилення китайських позицій і навряд чи допустять, щоб 
Гвадар запрацював на повну), в ОАЕ (введення в дію Гвадара, за оцінками, 
призведе до втрат 70 % усього бізнесу країни), а також у Японії, яка підтри-
мує Індію в намаганні хоч якось стримувати Китай. Щоправда, експерти у 
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США делікатно зауважують, що в разі успіху КПЕК, особливо в досягненні 
стабільності і процвітання, для Вашингтона було б абсолютно логічним під-
тримати цей проект, зважаючи на усі попередні зусилля, яких доклали США 
для стабілізації регіону [Afzal Madiha 2017]. Експерти Брукінгз зауважують, 
що гострі заяви президента Трампа в бік Пакистану ні до чого не призведуть, 
адже це ще більше штовхає пакистанську сторону до співпраці з Китаєм, 
якому вони, на відміну від США, довіряють. Причина проста – китайські 
партнери завжди приймають пакистанських друзів як рівних і ведуть з ними 
двосторонній діалог як із серйозними співрозмовниками, не втягуючи жодну 
третю сторону (в разі перемовин зі США завжди фігурують Афганістан і за-
галом “недостатня” боротьба з терором) [Raza Khan 2017]. Тобто Китай не 
просто пропонує розбудову необхідної інфраструктури, а й робить Пакистан 
ключовим партнером, і такий підхід не може бути не оцінений!

Сусіди по Центральній Азії схвально поставилися до китайсько-пакис-
танського коридору, який є так само відкритим, як і весь проект ОПОШ. Крім 
партнерів по ШОС, активно підтримав ідею коридору Азербайджан. А от Іран 
одночасно з підтримкою усіх китайських ініціатив продовжує будувати свій 
глибоководний порт Чобахар, який розташований лише у 100 км від Гвадара, 
і робить це за допомогою індійських інвестицій. Приєднатися до ініціативи 
вже зголосилася Росія, яка останнім часом активно розвиває відносини з Па-
кистаном (навіть двічі провела спільні військові навчання), не кажучи вже 
про співпрацю з Китаєм. Цікаво, що ідею КПЕК також підтримали деякі за-
хідні країни – Велика Британія і Румунія. Варто також зазначити, що пакис-
танська сторона теж всіляко агітує інші країни приєднатися до коридору, 
оскільки в такий спосіб Ісламабад намагається обійти аж надто велику залеж-
ність від Пекіна. З другого боку, і для КНР залучення якомога більшої кіль-
кості країн є справою надзвичайно привабливою: у такий спосіб реалізується 
геоекономічний підхід, закладений в основу ініціатив ОПОШ, а саме вико-
ристання локальних проектів для зміцнення позицій КНР у регіональному 
масштабі, створення нових хабів міжнародної співпраці. Навіть існують при-
пущення, що в разі долучення до двостороннього проекту КПЕК може стати 
“новим обличчям глобалізації”!

Підсумовуючи, варто зазначити, що світовий тренд на “повернення ери 
Азії” останнім часом все активніше доводить свою актуальність, при цьому 
керувати “Азійським сторіччям” все одно буде Китай, з потужністю і можли-
востями якого жодна інша країна Азії не може бути порівняна. Важко не по-
годитися з думкою відомого українського фахівця-синолога А. З. Гончарука 
про те, що «“Один пояс – один шлях” – це не проект або програма, а скоріше 
пропозиція Піднебесної країнам континенту сконструювати новий історичний 
процес інфраструктурної, інвестиційної та соціально-економічної модерніза-
ції сучасного світоустрою» [Гончарук 2016, 3]. З другого боку, реалізувати по-
вною мірою усі амбіції стосовно ролі Азії у світових справах і глобальній 
економіці самотужки КНР також не зможе – для цього потрібні союзники, а 
найкращим з них є саме Ісламська Республіка Пакистан, яка “за всякої пого-
ди” вважає КНР своїм найбільшим другом. Тому ідея КПЕК є цілком логіч-
ною з усіх точок зору – іміджевої, геополітичної, економічної, енергетичної – 
та потрібною для обох країн. Питання “хто від цього виграє найбільше?” поки 
що відкладем, час покаже, наскільки правильно було оцінено зиски і ризики 
для обох держав.
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КИТАЙСЬКО-ПАКИСТАНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОРИДОР:
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЧИ НОВІ ВИКЛИКИ?
О. A. Борділовська

Статтю присвячено розгляду проекту, відомого під назвою Китайсько-Па-
кистанський економічний коридор, що був започаткований у 2015 році. Це не 
просто програма двосторонньої співпраці, значення КПЕК виходить за межі 
Китайсько-пакистанського стратегічного партнерства. За задумами керів-
ництва КНР, коридор має стати “взірцевою ділянкою” масштабного геоеконо-
мічного проекту “Один пояс – один шлях”, успіх якого гарантуватиме успіш-
не втілення в життя загальних стратегічних планів Китаю. У дослідженні ав-
тор намагається дати відповіді на питання: хто в цьому проекті зацікавлений 
більше – Китай чи Пакистан, які ризики має цей проект і чому так по-різному 
реагують на нього різні регіональні і позарегіональні актори. 

Ключові слова: стратегії Шовкових шляхів, геоекономічна політика Ки-
таю, ініціатива “Один пояс – один шлях”, Китайсько-пакистанський еконо-
мічний коридор, партнерство “за всякої погоди”.
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КИТАЙСКО-ПАКИСТАНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОРРИДОР:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НОВЫЕ ВЫЗОВЫ?
О. А. Бордиловская

Статья посвящена проекту, стартовавшему в 2015 г. и получившему назва-
ние Китайско-Пакистанский экономический корридор. Это не просто про-
грамма двустороннего сотрудничества, значение проекта выходит далеко за 
рамки китайско-пакистанского “всепогодного” партнерства. По планам ки-
тайского руководства КПЭК должен стать “образцовым участком” масштаб-
ного геоэкономического проекта “Один пояс – один путь”, а его успех – га-
рантией успешного воплощения в жизнь общих стратегических планов КНР. 
В исследовании автор поставила себе целью ответить на ряд вопросов: кто в 
этом проекте заинтересован больше – Китай или Пакистан, оценить возмож-
ные его риски и проанализировать реакцию на КПЭК со стороны региональ-
ных и других важных отрослях.

Ключевые слова: стратегии Шелковых путей, геоэкономическая политика 
Китая, инициатива “Один пояс – один путь”, Китайско-Пакистанский эконо-
мический корридор, “всепогодное партнерство”
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PRC’s main strategic approaches toward its cooperation with DPRK are consi-
dered. PRC’s core potential threats are determined in case of the military campaign 
start, facts of China’s gradual withdrawal from the Kin Jong-un regime support and 
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ЯДЕРНА ПРОГРАМА ПІВНІЧНОЇ КОРЕЇ ТА ОСНОВНІ
ВИКЛИКИ ДЛЯ КНР

О. Є. Кукалець
Прихід до влади п’ятого покоління китайських лідерів відбувався майже 

одночасно з початком правління Кім Чен Ина в КНДР та активним розвитком 
ядерної програми. За період 2013–2017 рр. Північна Корея провела 4 ядерних 
випробування, а також змінила підхід до реалізації зовнішньої політики: 
КНДР проголосила себе ядерною державою та заперечила можливість продо-
вження переговорів щодо денуклеаризації [Zhang 2015, 243]. Девід Олбрайт, 
директор Інституту науки і міжнародної безпеки у Вашингтоні, підрахував, 
що на кінець 2016 р. Північна Корея володіла від 13 до 30 ядерних боєголо-
вок, а згідно з прогнозами, до 2020 р. їхня кількість може зрости до 50. Крім 
того, у КНДР є біологічна та хімічна зброя масового знищення [Aum 2017, 3].

Разом із тим важливим фактором є обрання Дональда Трампа президентом 
США та його бачення ядерної програми КНДР як однієї з головних загроз 
безпеці США. Дії ж КНДР щодо випробування і запуску міжконтинентальних 
ракет у липні та 28 жовтня 2017 р., впливають на зростання напруженості на 
міжнародній арені [Aum 2017, 2]. Більше того, держсекретар США Рекс Тіл-
лерсон заявив, що період “стратегічного терпіння”, який тривав під час пре-
зидентства Барака Обами, завершився, що означає прагнення нової адміні-
страції вирішити проблему Північної Кореї в короткотерміновій перспективі, 
із можливістю розгортання повномасштабної воєнної кампанії, що безпосе-
редньо стосуватиметься КНР [Scobell 2017, 3]. Звідси випливає, що сучасна 
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ситуація в регіоні уможливлює розгортання повномасштабної воєнної кампа-
нії для вирішення проблеми із розвитком ядерної програми КНДР та припи-
нення агресивної зовнішньої політики країни.

Дослідження проблеми ядерної програми Північної Кореї та політики 
КНР у цій сфері здійснюють низка китайських, американських, та європей-
ських дослідників. Так, Джанг Туошенг, Аояма Румі, М. Дучател та Ф. Шелл 
здійснили аналіз впливу економічного фактора, а також ролі США в ки-
тайсько-корейських відносинах. Трансформацію зовнішньополітичної стра-
тегії КНР у відповідь на зміну ситуації в регіоні розглядала О. Скайлар-Ма-
стро. Такі науковці, як Е. Скобел, Ф. Аум, Ш. Беїна, досліджували китайсь-
ко-американські відносини та їхній вплив на ситуацію на Корейському 
півострові, а також роль Японії та Південної Кореї в політиці КНР. Крім того, 
співробітники Стокгольмського інституту досліджень проблем миру М. Ду-
чател та Ф. Шелл та Інституту миру США О. Скайлар-Мастро виділили 
основні виклики безпеці КНР у разі загострення ситуації на Корейському 
півострові. У згаданих дослідженнях наведена основна інформація щодо роз-
витку подій і політики КНР, однак відсутнє комплексне виділення головних 
факторів, які впливають на зовнішню політику КНР, та загрози в разі розгор-
тання воєнного протистояння.

Мета статті – проаналізувати чинники, які на сучасному етапі впливають 
на формування регіональної зовнішньої політики КНР, а також потенційні ви-
клики і загрози для країни в разі розгортання повномасштабної воєнної кам-
панії, що дасть змогу спрогнозувати можливу політику КНР щодо ядерної 
програми Північної Кореї.

Керівництво КНР наголошує на тому, що зростання присутності США в 
регіоні призводить лише до його мілітаризації. Наприклад, у квітні 2016 р. 
США та Японія провели повномасштабні навчання з використанням систем 
ПРО. 13 липня 2016 р. міністр оборони Південної Кореї повідомив про май-
бутнє розміщення у провінції Північний Кьонсан системи ПРО Terminal High 
Altitude Area Defense (THAAD). Крім того, США, Південна Корея та Японія 
провели спільні військові навчання, спрямовані на протидію загрозі з боку 
Північної Кореї [Aoyama 2016, 154]. Основна загроза, яку бачить для себе Ки-
тай у цих подіях, – розміщення американських військових систем у регіоні. 
Незважаючи на те що радари системи THAAD охоплюють територію відстан-
ню 600–800 км, за потреби її можна модифікувати до 2000 км [Aoyama, 155]. 
Більше того, під час зустрічі віце-президента США із Сі Цзіньпіном у червні 
2016 р. Джо Байден повідомив про можливість перетворення Японії в ядерну 
державу [Aoyama 2016, 158]. Саме ці чинники стали визначальними під час 
модифікації тактики КНР щодо Північної Кореї, переходу до розгляду можли-
вості воєнного втручання та уніфікації півострова.

Китайська політика щодо Північної Кореї досі продовжує будуватися на 
стратегічних принципах “ні війні, ні нестабільності, ні ядерній зброї” (不战, 
不乱, 无核, bu zhan, bu luan, wu he). Згідно з основними трактуваннями, пріо-
ритетним є підхід “ні війні”, інші два принципи можуть реалізовуватися чи не 
реалізовуватися відповідно до обставин. Протягом довгого часу саме еконо-
мічна співпраця розглядалася як головний засіб уникнення протистояння та 
схилення сторін до переговорів, однак посилення економічного тиску на Пів-
нічну Корею робить цей підхід малодієвим на сучасному етапі. При цьому, на 
відміну від США, які прагнуть швидких результатів, Китай сприймає процес 
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ядерного роззброєння Північної Кореї як довготривалий процес [Duchatel and 
Schell 2013, 44]. Одним з аргументів загострення проблеми на сучасному ета-
пі є ігнорування США ситуації в Північній Кореї і звернення до неї лише тоді, 
коли проблеми стали очевидними [Duchatel and Schell 2013, 45]. Ці чинники 
впливають на зростання можливості силового розв’язання ядерної проблеми 
Корейського півострова.

Згідно з договором про дружбу, співпрацю і взаємодопомогу між КНР і 
Північною Кореєю 1961 р. Китай зобов’язаний надати військову допомогу 
КНДР у разі агресії третьої сторони. Разом із тим на сучасному етапі більшу 
вагу для КНР мають власні національні інтереси, які полягають у стабільнос-
ті політичного устрою, безпеці та економічному розвитку, аніж союзницькі 
домовленості, які базуються на ідеологічних принципах. Саме тому можна 
припустити, що КНР навряд чи надасть військову підтримку КНДР [Beina and 
Jayshree 2014, 3]. 

Головною загрозою для КНР є наявність ядерної зброї в КНДР та можли-
вість її використання. Китайські військові повідомили про наявність планів 
операцій із розміщення та маневрування китайської армії в глиб Північної 
Кореї для встановлення контролю над ядерною зброєю та відповідними ма-
теріалами задля забезпечення попередження їхнього використання. У 2016 р. 
Китай заявив про створення спеціального підрозділу збройних сил, які дія-
тимуть у разі ядерної загрози [Skylar Mastro 2017, 2–3]. Як США, так і КНР 
виявили спільний інтерес у боротьбі з нелегальною торгівлею ядерними тех-
нологіями і зброєю масового знищення, а також щодо попередження потра-
пляння ЗМЗ в руки терористів чи інших держав [Aum 2017, 3].

Актуальними питанням для КНР є наявність кордону з КНДР довжиною 
1416 км. У зв’язку із загрозою переходу на територію КНР збройних форму-
вань Північної Кореї, які відступатимуть, китайські війська можуть підійти на 
відстань 50 км від кордону між Північною Кореєю та КНР для їхнього стри-
мування, а також недопущення нерегульованого потоку біженців [Skylar Mas-
tro 2017, 2]. На сучасному етапі загальна кількість біженців із Північної Кореї 
в КНР становить від 50 до 300 тисяч осіб. Основними загрозами для безпеки 
Китаю під час розгортання воєнного конфлікту є формування постійних посе-
лень біженців, які дестабілізуватимуть економічну ситуацію північно-східних 
провінцій. Наявні й інші потенційні виклики, як-от торгівля людьми та нарко-
тиками [Duchatel and Schell 2013, 28].

По-третє, Народно-визвольна армія Китаю може ввійти на територію 
КНДР для контролю за перебігом конфлікту та врегулювання його наслідків. 
Головна причина таких дій є небажання КНР активної і виключної участі 
США у врегулюванні ситуації на Корейському півострові та процесі його уні-
фікації, що дасть змогу США посилити свої позиції в регіоні [Skylar Mastro 
2017, 3]. Більше того, повномасштабне введення китайських військ на терито-
рію КНДР для стабілізації ситуації може призвести до виникнення непорозу-
мінь із військами Південної Кореї та США, які також можуть проводити 
подібні операції. Саме тому попередні консультації для визначення повнова-
жень, розподілу сфер впливу, наприклад щодо відведення військ до 38 пара-
лелі, допоможуть уникнути розгортання повномасштабного конфлікту, який 
із регіонального може перетворитися на глобальний [Aum 2017, 4].

Фактом, що підтверджують можливість проведення воєнної кампанії, є ри-
торика керівництва КНР та загальні настрої громадськості, які більше не 
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сприймають Північну Корею як важливого стратегічного партнера. По-друге, 
починаючи із 2015 р., КНР посилила і налагодила діалоги з Південною Ко-
реєю та Японію щодо розвитку співпраці та спільної боротьби з викликами в 
регіоні. По-третє, у травні 2016 р. відбулася телеконференція між генералом 
Джозефом Данфордорм, головою Об’єднаного комітету начальників штабів 
США, та генералом Фан Фенхуей, начальником Генерального штабу НВАК, 
під час якої обговорювалася двостороння співпраця щодо забезпечення ста-
більності на Корейському півострові та зменшення ризиків у співпраці між 
збройними силами двох країн [Department of Defense 2017, 86]. Ситуація на 
Корейському півострові також обговорювалася під час офіційного візиту 
Дональда Трампа до Китаю, у ході якого сторони заявили, що не допустять 
існування Північної Кореї, у якої наявна ядерна зброя, що свідчить про мож-
ливість співпраці між країнами в боротьбі із спільними викликами [The White 
House. Office of the Press Secretary 2017].

Отже, вирішення проблеми ядерної програми Північної Кореї є нагальним 
завданням для усього світу у зв’язку з існуючою загрозою відкритого воєнно-
го протистояння. Для КНР, як країни-партнера, сусіда КНДР, що намагається 
відігравати вагому роль у регіональному масштабі, виважене вирішення проб-
леми є ключовим завданням. На відміну від стратегії Дональда Трампа, з ви-
користанням максимального тиску, КНР проводить більш стриману та вива-
жену політику, що пов’язано з наявністю низки потенційних негативних 
наслідків у разі розгортання повномасштабного воєнного протистояння. Ра-
зом із тим КНР керується власними національними інтересами, серед яких 
пріоритетність мають стабільність у регіоні і непоширення впливу США. Ви-
ділені під час дослідження фактори, які впливають на формування зовнішньої 
політики КНР, можуть стати основою для подальшого аналізу та розуміння 
стратегії і тактики КНР стосовно Північної Кореї.
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ЯДЕРНА ПРОГРАМА ПІВНІЧНОЇ КОРЕЇ ТА ОСНОВНІ
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О. Є. Кукалець

У статті аналізується посилення конфронтації США з Північною Кореєю, 
розглядаються основні стратегічні підходи КНР до співпраці з КНДР. Визна-
чаються основні потенційні загрози КНР у разі розгортання воєнної кампанії, 
наводяться факти поступового відходу Китаю від підтримки режиму Кім Чен 
Ина та налагодження діалогу зі США щодо вирішення ядерної проблеми. 

Ключові слова: Китайська Народна Республіка, Корейська Народно-Демо-
кратична Республіка, ядерна програма

ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА СЕВЕРНОЙ КОРЕИ И ОСНОВНЫЕ
ВЫЗОВЫ ДЛЯ КНР
О. Е. Кукалец

В статье анализируется усиление конфронтации США с Северной Кореей, 
рассматриваются основные стратегические подходы КНР к сотрудничеству с 
КНДР. Определяются основные потенциальные угрозы КНР в случае начала 
военной кампании, приводятся факты постепенного отхода Китая от поддерж-
ки режима Ким Чен Ына и налаживания диалога с США по решению ядерной 
проблемы. 
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This paper evaluates the role and scope of Dependency Theory in current Sino-
African relations. It goes further to assess and establish the fact of favoritism at-
tached to current Sino-African relations by majority of African populace when 
compared to African relations with other major foreign actors in the continent. 

Africa is a continent endowed with profuse natural resources. Natural resources 
as industrial materials and capacities supplied by nature are meant to be processed 
and converted into economic resources which aids in continuous improvement of 
human living standards, social enhancement and economic and political indepen-
dence. 

In the case of Africa, the contrary has for a protracted period of time been expe-
rienced. Reoccurring effects of Neo-colonialism demonstrated through unhealthy 
governance by corrupt ruling elite orchestrated by unending interference in African 
geo-political affairs by major foreign actors (governments) who are most concerned 
with achieving their strategic interests has led to widespread underdevelopment, 
social degradation, economic stagnation and political dependence of majority of 
African states. 

The paper concludes by proposing the implementation of the tenets of African 
Renaissance Theory by African countries in their relations with foreign actors in 
the continent. This theory model shares some similarity with Chinese strategies in 
its relations with African countries which respect the African heritage and allows 
Africans the choice of self-determination. 
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IN SINO-AFRICAN RELATIONS
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Understanding the dependency theory of development
The end of the Second World War marked the beginning of fundamental trans-

formations in world affairs and ushered in important changes whose global im-
plications would be felt for years to come. The defeat of the Axis powers, the 
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weakening of the European powers and the logic of a war effort aimed at preser-
ving self-determination, marked the final collapse of the vast colonial empires of 
the nineteenth century and the establishment of a multiplicity of states with each 
claiming sovereign and independent status. The aftermath of the war propelled the 
United States into a position of military and economic dominance. 

The “new nations” soon drew the attention of the U.S. policymakers and scho-
lars who were concerned and dedicated to preventing the spread of Marxist and 
Communist ideologies into the new sovereign states. The desire to prevail ideologi-
cally and influence the policies of these new governments served as catalysts for 
the U.S. policymakers and scholars to produce vast literature on the developing na-
tions. They tried to establish another Marshall plan for the Third World. But other 
social scientists argued that fundamental differences between the developmental 
experience of Western Europe and the Third World countries would hinder the suc-
cess of such strategy. It was not simply a matter of reconstruction but one of deve-
lopment and, as such, a fundamental question needed to be answered before policy 
recommendations could be advanced: “Why was there such a stark contrast in the 
developmental experience of Western countries and developing countries (Third 
World)?”

In an attempt to answer this question, modernization theorists published a large 
amount of literature explaining the processes and procedures that third world coun-
tries need to take to develop and become more like the first world. The theory de-
veloped by Walt Whitman Rostow describes the transformative processes of socie-
ties from underdevelopment to modern societies. [Rostow 1960]. This was a key 
theory used in the 1950s and 1960s regarding development. It pays attention to the 
processes which transform a society from a pre-modern state to a modern state in 
terms of economy, politics, society, and culture. It emphasizes the importance of 
education, technology transfers, investment, and closer integration into the world 
market in order to achieve development.

As a consequence of the limitations of Modernization Theory in solving the 
puzzles with regards to underdevelopment of the developing countries, the Depen-
dency Theory of Development emerged in the 1950s as a major critique of the 
modernization theory. Several researchers discovered that the wealth of poor na-
tions tended to decrease while the wealth of rich nations increased. And the depen-
dency theory explains why: it states that the lack of economical development in 
many developing countries was caused by the treatment they received during colo-
nization and their course of development was determined by the way they were in-
tegrated into the world economy.

This theory owes its origin to the writings of Paul Baran, Raul Prebisch and 
Frank (1971). 

Paul Baran, author of “The Political Economy of Growth” in 1957 argued that 
the cause of poverty in the third world is as a result of first world exploitation and 
that the westernizing elites whom are seen as the backbone to modernization theory 
would not lead third world countries out of backwardness, but rather, argues Baran 
with a more extreme view, that these elites are the ‘fifth columnists’ who conspired 
to keep their homelands poor [Baran 1957]. 

Drawing on the notion of inequality between the industrial nations and the 
non-industrial world Raúl Prebisch in 1971, as former Director of the United Na-
tions Economic Commission for Latin America, asserted that dependency theory 
refers to the former as the “core” and the latter as the “periphery.” Contrary to 
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modernization theory, dependency theory views development from the perspective 
of the impact of exogenous forces on the periphery [Prebisch 1971].

Andre Gunder Frank  also in 1971 posited that in Dependency Theory of Deve-
lopment, capitalism is understood as a world system that contains an inherent core-
periphery duality or “metropolis-satellite” concept that determines the develop-
mental potentialities of different countries [Frank, 1971].

Dependency is defined as a “situation in which a certain number of countries 
have their economies conditioned by the development and expansion of another” 
(Dos Santos quoted in Valenzuela and Valenzuela, 1978:544). Thus, the possibility 
of development is determined by the relationship of exploitation that exists be-
tween the “core and periphery.”

Dependency theory, furthermore, locates the dynamics of exploitation in the 
transfer of the periphery’s resources to the core through a process of unequal ex-
change on the international market    [Emmanuel, 1972].   The core accumulates its 
resources for modern development through exploiting periphery countries, conse-
quently under-developing them. Increasingly throughout the twentieth century, 
terms of trade moved against primary products in favor of technologically more so-
phisticated goods. This unequal exchange acted as a further drain on the surpluses 
of the periphery and inhibited the process of capital accumulation.

Reevaluating depency theory in Sino-African relations
Many years of successful and increased Chinese engagements with African 

countries have generated varied speculations and questions as regards the real in-
tentions of China in the African continent blessed with excessive natural resources. 
Numerous scholars, policy makers and government officials have accused China of  
Neo-colonizing Africa while others try to put it in another form claiming that this 
is a Chinese scheme and have so labeled it a Chinese Scramble for Africa. There 
are also researchers who have argued that the Sino-African relations have been mu-
tually beneficial to both sides without the interests of any party taken for granted. 
Such researchers claim that majority of African states prefer their current relations 
with China when compared to their relations with other foreign actors (mainly, 
Western countries). 

This part of my presentation seeks to reevaluate the role and scope of Depen-
dency Theory in current Sino-African relations, a task it wants to achieve by as-
sessing if there is some authenticity to the aforementioned speculation of China 
Neo-colonizing Africa. The questions thus go, “Are we experiencing the Chinese 
Scramble for Africa; “Does China employ strategies in its relations with African 
countries which hinder the development of the continent, serves China an egocen-
tric interest of embezzling Africa’s natural resources and leaves African countries 
with no choice than to be dependent on China”; or “Are both China and Africa ex-
periencing mutual satisfaction and benefits in their current relations, without nei-
ther parties feeling exploited.”

The best part of Sino African courtship began slowly during the Cold War, born 
out of strategic calculation. This relationship slowly declined as China recovered 
from the Cultural Revolution and rebuilt its economy. In 2000, China began to re-
emerge in Africa as its power and influence grew rapidly along with her hunger for 
diverse allocations of natural resources. China offers Africa a new approach to de-
velopment that is similar to its own economic model of growth. China’s economic, 
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developmental and trade goals towards Africa represent a well-defined historical 
pattern of “mutual benefit” that is based on China’s “Eight Principles for China’s 
Aid to Foreign Countries.”

This Chinese invented new approach to development in its relations with Afri-
can countries seems to be well received by these countries due to the fact that both 
China and Africa share similar experiences at different points in history. Both share 
similar stories of subjection and colonization from various European nations. Chi-
nese scholars stress that China and African countries also share similar experiences 
and challenges as developing countries. Chinese scholar Yang Lihua points out that 
China and Africa, apart from economic cooperation could also share experiences 
on common challenges such as rural development, labor migration, urbanization 
and population growth, regional imbalances in development, the development of 
the domestic market and integration with the international market, to safeguard na-
tional interest in the globalization of markets and to promote the interests of deve-
loping countries in world affairs [Yang 2004].

On another level, it has been said that China’s development model offers an al-
ternative to African countries to the structural adjustment policies prescribed by the 
World Bank and the IMF. The importance of this China’s model of development is 
very glaring as a result of fact that it has shown a commendable level of efficiency 
in the African setting. It focuses on formulating policies that are context specific, 
as opposed to a fixed model. It puts into consideration the fact that factors causing 
poverty vary in different regions of the world and therefore different approaches 
which would be productive and compatible with different regions are needed. 
Gradual reform is also seen as key, to introduce pilot projects on a small scale to 
test different development ideas on a local level.

In its African Policy, China has pledged to uphold the “no political strings at-
tached policy”. It has committed itself to “respecting African countries’ indepen-
dent choice of the road of development” and providing assistance “with no political 
strings attached”. This dimension of China’s engagement policy with African states 
captures their enthusiasm and endears them more to China’s model of develop-
ment. This is one of the reasons why they seem to be more inclined and prefer to 
relate more with China than other foreign actors in the continent. This is evident in 
the ever appreciating trade relations between China and Africa which surpasses that 
which it has with any other foreign actor. In 2008, China surpassed the United 
States to become Africa’s most important trading partner. Since the 1990’s, China 
and Africa have established one of the fastest growing economic partnerships in 
the world. In 2014, Chinese Premier Li Keqiang China’s while attending a confe-
rence in Ethiopia told the African Union trade that the trade with Africa is at $200 
billion, and that the figure will double in 2020. He also noted that “the collabora-
tion must not be limited to energy and infrastructure but expanded to industrializa-
tion, urbanization, the modernization of agriculture, with more attention given to 
low-carbon development and environmental protection.” [Li Keqiang 2014].

The no political strings attached policy is probably what has raised most debate 
and reactions from external actors, ranging from warm welcoming to concern to 
fierce criticism. Many African governments have seen it as a positive stance in con-
trast to the onerous and at times very detailed and intrusive conditions of western 
donors and international financial institutions including the IMF and World Bank.

Through the establishments of interactive forums and diplomatic organizations, 
such as the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) created in the year 
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2000, China has demonstrated an international commitment with a framework that 
has allowed the consideration of African concerns. This nature of engagement be-
tween African states and the Chinese, through strategic partnerships and negotiated 
agreements, creates an environment that compels Africa states to become determi-
nants and decision-makers in their own development process. By playing an active 
role in its own policy and development process, a greater possibility exists for Af-
rica to realize sustainable change and growth. 

China is aware of the criticisms against its no political strings attached/non-in-
terference policy in Africa. Many western scholars and politicians have also criti-
cized China’s quickly expanding trade with Africa as a “Rogue Donor” that focuses 
on nothing more than resource extraction [Naim 2007]. Others have attacked China 
claiming her policies support dictators that loathe human rights and that Chinese 
infrastructure projects employ little of the local population

First, the non-interference policy is deeply rooted in China’s historical expe-
rience of western interference. China is from its own experience of being semi-
colonized and bullied by foreign powers, so they are careful not to interfere in 
African countries. China is very conscious of sharing similar historical experiences 
with Africa in this respect. The non-interference policy dates back to the principles 
for aid and China’s relations with African countries laid out in the 60s when na-
tional independence was the overarching objective. Sovereignty is the last frontier 
of dignity, for which many African countries have fought, which is often forgotten 
by developed states. 

Second, current political issues also explain China’s position. The Chinese go-
vernment is careful not to interfere as it sees its political problems in Taiwan and 
Tibet as internal affairs.

Third, China’s own development experience is another factor said to explain 
China’s policy. In 2007, Li Ruogu, chairman and President of Export-Import Bank 
of China stated that the critical issue is how to make African countries stay inter-
nally in harmony and jointly strive for Africa’s development. From an investor per-
spective the biggest risk lies in the possibility of getting involved in local conflicts 
or clashes. “Interference into the internal affairs of African countries and the Afri-
can continent must be avoided. What we should concentrate on is to assist Africa 
to develop agriculture, infrastructure and vocational education in order to lay a 
good foundation for development. Everything should be focused on development, 
which is the overriding need. By doing so, risks such as the local political and se-
curity risks can be avoided. As under-development is the major cause of these risks, 
if sustainable development is made possible, the cause for all these risks or turbu-
lences will disappear.” [Li Ruogu].

Conclusion
I will sum up this endeavor by proposing a preferable substitute to moderniza-

tion and dependency theories of development which African states should uphold 
in their relations with foreign actors (countries) and in tackling the underdevelop-
ment problems in the African continent. This is the African renaissance theory. The 
theory is founded on African values and norms which that are the very building 
blocks of African life. The strength of the theory lives in its ability to be adaptable 
of change and innovations provided they are initiated within the social and value 
systems of the average African. The former President of South Africa, Thabo 
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Mbeki while delivering his maiden address as Chancellor at the University of 
South Africa, emphasized that “as Africans we have a shared responsibility to 
strive continuously, whatever the challenges, to achieve the renaissance of Africa.” 
[Mbeki 2017].

To think of a true African life is to think of unity, communalism and shared pur-
pose. Therefore, development and poverty reduction strategies for Africa must be 
informed and embroiled in the African values. The model rejects the mainstream 
growth (modernity) and dependency paradigms because they exacerbate poverty 
and fail to appeal to the African value system. Like other alternative models, it ad-
vocates for a social force that opposes and transcends the growth and dependency 
paradigms.

The African renaissance theory encourages Africa to act in a world that is domi-
nated by the metropolitan countries by suggesting that micro-level development 
and poverty reduction should be the primary focus. In Zimbabwe, Africans could 
use the indigenous knowledge system to read and forecast the weather. They had 
their own way of dealing with crime, deviance and conflict. It is a fact that Africans 
could use herbs to treat different ailments. However, the coming of modernity 
forced Africans to be apathetic about their abilities, knowledge and skills. The use 
of traditional medical practice was degraded by modernity and modern medical 
practices were promoted. In the process of modernizing Africa, the people of the 
continent lost their identity and development path.

The African renaissance approach to development underscores the importance 
of social movements whose mandate is to engage people to face issues of justice, 
inequality and sustainability from a collective or communal approach. It is about 
reclaiming the African identity and African values. Upon achieving this goal, the 
continent will be able to go back to the drawing board and redesign a new course 
to prosperity. The African renaissance theory, unlike its predecessors, advocates for 
local solutions, pluralism, community-based solutions and reliance on local re-
sources. Therefore the critical issue here is ‘transformation’ for the future depends 
on achieving the transformation of institutions, technology, values and behavior 
consistent with ecological and social realities in Africa.

If one clearly understands the content of African Renaissance Theory and com-
pares it to Chinese African strategy, the resemblance in principle is undeniable be-
cause practically while engaging with African states, China understands the essence 
of the African history, the impact it had on the African people and the role it plays 
in shaping the day to day lives of Africans. Thus, they (the Chinese) operate from a 
perspective devoid of interference in African internal affairs and allow Africans to 
follow a development pattern conducive and productive in the African setting. 
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НОВІ ПІДХОДИ ДО ТЕОРІЇ ЗАЛЕЖНОСТІ В КОНТЕКСТІ
ВІДНОСИН КИТАЮ З АФРИКАНСЬКИМИ КРАЇНАМИ
В. Угву

Статтю присвячено аналізу теорії залежності на тлі китайсько-африканської 
співпраці, що дає змогу встановити та правильно оцінити факт пріоритетності 
сучасних китайсько-африканських відносин для більшості країн континенту. 
Принаймні це стає очевидним, якщо порівняти співпрацю держав Африки з 
КНР і відносини з іншими основними іноземними акторами.

У роботі міститься пропозиція про впровадження в політику африканських 
країн положень теорії африканського відродження у відносинах з іноземними 
акторами на континенті. Ця модель має певну подібність до китайських стра-
тегій у відносинах з африканськими державами, які поважають культурну 
спадщину, традиції та особливості держав континенту і не дозволяють собі 
втручатися в самовизначення африканських партнерів.

Ключові слова: Африка, Китай, теорія залежностей, теорія модернізації, 
теорія африканського відродження, розвиток, стадія розвитку

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕОРИИ ЗАВИСИМОСТИ В КОНТЕКСТЕ
ОТНОШЕНИЙ КИТАЯ С АФРИКАНСКИМИ СТРАНАМИ
В. Угву

Статья посвящена анализу теории зависимости на фоне китайско-афри-
канского взаимодействия, что дает возможность установить и правильно оце-
нить факт приоритетности современных китайско-африканских отношений 
для большинства стран континента. Это становится очевидным, по крайней 
мере, при сравнении сотрудничества африканских государств с КНР и с дру-
гими иностранными акторами.

В работе содержится предложение об имплементации положений теории 
африканского возрождения в политику стран континента. Такая модель со-
трудничества имеет определенное сходство с китайскими стратегиями в отно-
шениях с африканскими странами, которые уважают культурное наследие, 
традиции и особенности государств континента и не позволяют вмешиваться 
в самоопределение африканских партнеров.

Ключевые слова: Африка, Китай, теория зависимости, теория модерниза-
ции, теория африканского возрождения, развитие, стадия развития
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一带一路：中国与乌克兰合作的风险与应对

【内容概述】作为联通欧亚大陆的重要国家，乌克兰对一带一路倡议有着
浓厚的兴趣，希望在该倡议框架下与中国进行基础设施、投资、贸易和人文
领域的全面合作。在地缘政治环境上，乌克兰在短时间内很难摆脱俄罗斯的
压力，顿巴斯冲突和族群矛盾使得实施“一带一路”建设困难重重。中国与
乌克兰合作中存在着地缘政治风险，政策对接风险和市场风险。客观来讲，
中国与乌克兰合作拥有较好的历史基础，不过面临的挑战也不容忽视，尤其
是东欧地区的安全困境、合作规模及方向、乌克兰的政治状况、“弱弱”合
作模式的瓶颈等均对双方在“一带一路”框架下的合作构成重要影响，如何
克服这些挑战是未来推进双方合作面临的重要课题。

【关键词】一带一路中国乌克兰俄罗斯地缘政治风险
【作者】张弘，1972年生，博士，研究员，中国社会科学院俄罗斯东欧中

亚研究所

一、引言：研究意义

2013年9月和10月，中国国家主席习近平先后提出共建“丝绸之路经济
带”和“世纪海上丝绸之路”）以下简称“一带一路”（倡议，得到国际社
会的高度关注和有关国家的积极响应。同时，这个倡议也受到各国学者的不
同解读，很多外国学者将“一带一路”倡议理解为中国新时期的地缘政治战
略。1 事实也证明，在中国与沿线国家四年了不断的沟通与交流中 ，我们不
断地消除误解和猜疑，凝聚合作与发展的共识。希望与中国在“一带一路”
框架下深化合作的国家越来越多，“一带一路”倡议赢得了包括乌克兰在内
的全球100多个国家支持和积极回应。

乌克兰早在2013年12月，乌克兰时任总统亚努科维奇积极回应中国提出
的“一带一路”倡议，双方签署了金额高达100亿美元的合作和贷款协议，
乌克兰是欧洲第一个宣布支持中国一带一路倡议的国家。在遭遇了三年的国
内冲突和经济危机之后，乌克兰终于逐渐走出衰退阴影，在2016年出现触底
复苏。2017年4月，中乌“一带一路”文化交流周在基辅举行，波罗申科通
过媒体表示，希望深化与中国的全面合作。围绕中国提出的“一带一路”倡
议，波罗申科认为，这一倡议蕴含着巨大发展潜力，乌方愿积极参与。2 乌
克兰主管对华事务的副总理根纳季•祖布科在6月15日表示，乌克兰应该成
为“一带一路”上的“坚固环节”，并正为此而努力。3

二、“一带一路”倡议是乌克兰的机会

首先，“一带一路”倡议是中国对外开放的新阶段。经过30多年的改革
开放，我国经济正在实现从引进来到引进来和走出去并重的重大转变，出现
了市场、资源能源、投资对外深度融合的新局面。通过“一带一路”建设，

1 参见：马建英，《美国对中国“一带一路”倡议的认知与反应》，《世界经济
与政治》，2015年第10期；李晓，李俊久：《“一带一路”与中国地缘政治经济战
略的重构》，载《世界经济与政治》2015年第10期。李秀蛟 ：《俄罗斯智库专家
对“一带一路”的评析》，载《西伯利亚研究》2015年第3期。

2 谭武军：做中乌“一带一路”建设的坚守者，人民日报，2017年5月6日，
http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2017-05/06/nw.D110000renmrb_20170506_1-

03.htm
3 乌克兰副总理：乌应成为“一带一路”的“坚固环节”，新华社基辅6月15日

电，http://news.xinhuanet.com/2017-06/16/c_1121155295.htm
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扩大开放、内引外联，必将有力促进经济结构调整，进一步推动我国经济
转型升级。构建对外开放新格局、引领我国经济进一步融入世界的强力引
擎。从2013年提出战略构想，到2014年设立丝路基金和亚洲基础设施投资
银行签约，“一带一路”建设稳扎稳打，开始进入务实合作阶段。“一带
一路”蕴含着以经济合作为基础和主轴的发展内涵，深挖中国与沿线国家
的合作潜力，将促进中国中西部地区和沿边地区对外开放，推动东部沿海
地区开放型经济率先转型升级，进而形成海陆统筹、东西互济、面向全球
的开放新格局。

产业是经济之本。我们通过深入开展沿线国家的产业合作，推动各国产业
发展规划相互兼容、相互促进，搞好一带一路建设必须要抓好大项目建设，
抓住新工业革命的发展新机遇，加强国际产能和装备制造合作，进入二十一
世纪以来，随着中国经济的发展，以及劳动力成本、资本积累、技术的不断
成熟，中国面临着传统工业的产能升级和转移、经济全球化的金融瓶颈、经
济合作的地域限制，政策对接中的地缘政治限制。通过提出“一带一路”倡
议，我们就是希望通过建立联通亚欧大陆板块的经济合作框架，通过基础设
施和产能转移化解我们自身产能过剩和产业升级的困境，通过资金融通、政
策融通实现地域和地缘政治的困境，跳出地缘政治上的海权论和陆权论。发
展是解决一切问题的总钥匙。推进“一带一路”建设，要聚焦发展这个根本
性问题，释放各国发展潜力，实现经济大融合、发展大联动、成果大共享。

其次，“一带一路”倡议是中国与沿线国家合作的新平台。“一带一路”
倡议不仅是中国对外经济开放的新阶段，也顺应了时代要求和各国加快发展
的愿望，提供了一个包容性巨大的发展平台，把快速发展的中国经济同沿线
国家的利益结合起来，通过优势互补来创造发展机遇。双方在基础设施、产
业合作和资源开发方面存在着合作意愿，中方将一带一路建设视为各方合作
的平台，通过提供资金融通、政策融通、人心融通来实现合作共赢。

二战结束以来，广大发展中国家普遍面临着基础设施落户，融资成本居
高不下。二战后虽然成立一些区域性的开发性金融机构，但是由于管理不善
而运营困难。中国倡议的“一带一路”建设聚焦发展中国家的基础设施项目
和产能合作，不仅是因为中国在发展基础设施积累了丰富的经验，还由于中
国在相关领域具有的产能和资金优势。通过统筹各种金融资源，强化“一带
一路”建设的政策支持。沿线国家不仅能搭乘中国经济发展的快车，还有利
于沿线国家加快基础设施建设，降低资金成本，带动当地的就业，实现互利
双赢。为了推动一带一路建设，中国倡导并建立了资金规模在1000亿美元的
亚洲基础设施投资银行，发起了设立资金规模在400亿美元丝路基金，强化
中国－欧亚经济合作基金的投资功能。4 习近平在2017年5月举行的“一带
一路”领导人峰会上强调，中国将加大资金支持，向丝路基金新增资金1000
亿元人民币，鼓励金融机构开展人民币海外基金业务，规模预计为3000亿元
人民币。5 通过政策融通、资金融通来促进设施融通和贸易融通。设施联通
是“一带一路”建设的优先领域，，资金融通是“一带一路”建设的重要
支撑。6

4 除了丝路基金和亚投行外，中国与一带一路沿线国家设立了多个双边合作基
金。其中，中俄两国在2012年成立了中俄直接投资基金，后来陆续设立了“中俄战
略投资基金”“中俄投资基金”“俄罗斯远东农工产业发展基金”“中俄高科技产
业投资基”“中俄农业开发基金”。中国与其他国家设立了中哈（哈萨克斯坦）产
能合作专项基金、中拉(拉美)产能合作专项基金，中非产能合作专项基金。

5 习近平：中国将向丝路基金新增资金1000亿元人民币，新华网2017年5月14日，
http://news.xinhuanet.com/world/2017-05/14/c_129604265.htm
6 《共建“一带一路”：理念 实践与中国的贡献》中国一带一路网， https://www.

yidaiyilu.gov.cn/
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第三，“一带一路”合作不直接涉及地缘政治和安全合作。“一带一路”
尽管很多国外学者认为“一带一路”倡议是中国崛起的地缘政治扩张战略7，
但从倡议的合作内容和理念看，不涉及地缘政治和安全内容，专注于贸易、
基础设施、投资和文化的交流。

中国在落实“一带一路”建设过程中始终尊重沿线国家的地缘政治选择，
不谋求主动权和势力范围。以中亚地区为例，习近平主席明确申明，“中国
不谋求地区事务主导权，不经营势力范围。我们愿同俄罗斯和中亚各国加强
沟通和协调，共同为建设和谐地区作出不懈努力”。8 这句话的核心就是，
中国尊重和支持俄罗斯在中亚的特殊地位、利益和作用，中俄战略协作伙伴
关系的实质是致力于共同发展。9 在中国与中东欧国家的合作上，中国同样
秉承这个原则。中方尊重欧盟相关标准,愿与16国政府共同探讨开辟更多渠
道,以更灵活方式对大项目合作予以优先政策支持。10 中国一贯尊重中东欧国
家融入欧洲一体化的选择，并把这种合作视为中欧关系的一部分。李克强在
在第五次中国-中东欧国家领导人会晤（即“16+1”机制）工商论坛上的演
讲中明确阐明这个立场，“中国与中东欧国家的合作是中国与欧盟合作的重
要方面，中国历来坚定支持欧洲一体化进程，希望看到团结繁荣的欧盟。”11

第四，合作理念具有的非排他性和非竞争性。“一带一路”建设离不开和
平安宁的环境。我们要构建以合作共赢为核心的新型国际关系，打造对话不
对抗、结伴不结盟的伙伴关系。各国应该尊重彼此主权、尊严、领土完整，
尊重彼此发展道路和社会制度，尊重彼此核心利益和重大关切。共建“一
带一路”合作是所有国家不分大小、贫富，平等相待共同参与的合作；是公
开、透明、开放，为世界和平与发展增添正能量的合作；是传承丝绸之路精
神，追求互利共赢和优势互补的合作；秉承各国共商共建共享的合作原则，
共同打造全球经济治理新体系的合作；是推动要素高效流动和市场深度融
合，实现多元、自主、平衡和可持续发展的合作；是推动地区发展，促进繁
荣稳定，扩大文明对话和互学互鉴的合作。12 中国在一带一路倡议合作奉行
非排他性原则。传统的地缘政治理论无论是陆权，还是海权理论，都是基于
地理基础的国家利益竞争，这种竞争具有排他性和竞争性。在《推动共建丝
绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中明确指出：“‘一带
一路’相关的国家基于但不限于古代丝绸之路的范围，各国和国际、地区组
织均可参与，让共建成果惠及更广泛的区域。”13

“一带一路”倡议并非意在挑战和取代现行的国际体系，而是有助于推动
其变革和完善。“一带一路”的推进，是中国立足于开放包容、合作共赢的
原则，以新兴发展中大国的姿态建设性融入由美国主导的世界秩序。倡议尊

7 详见：李晓 , 李俊久，《“一带一路”与中国地缘政治经济战略的重构》，载
《世界经济与政治》2015年第10期。李秀蛟，《俄罗斯智库专家对“一带一路”的
评析》，载《西伯利亚研究》2015年第3期。

8 习近平：中国同中亚国家关系发展面临难得机遇，中国共产党新闻网阿斯塔纳
9月7日电，http://cpc.people.com.cn/n/2013/0907/c164113-22840643.html

9 中国和俄罗斯成上海合作组织影响力最大的成员国，人民网北京9月5日电， 
http://world.people.com.cn/n/2014/0905/c1002-25611010.html

10 李克强提出中国与中东欧合作框架，新华网，2015年11月25日， http://news.
xinhuanet.com/mrdx/2015-11/25/c_134852727.htm

11 李克强：“16+1”是中国欧盟合作的有益补充，财新网，2016年11月06日， 
http://international.caixin.com/2016-11-06/101004517.html

12 共建“一带一路”：理念、实践与中国的贡献，国家发展改革委网站，2017年
5月11日， http://www.ndrc.gov.cn/gzdt/201705/t20170511_847228.html

13 《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，商务部网
站， http://zhs.mofcom.gov.cn/article/xxfb/201503/20150300926644.shtml
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重既有的国际规则和秩序，发展与“一带一路”沿线国家和地区正常的经济
交往，而非一个挑战美国政治、经济、货币金融霸权的“马歇尔计划”或新
的全球规制的制定过程。目的于为中国的经济升级和与和平发展拓展新的市
场空间，而不是与美国在区域和全球层面进行所谓的“新冷战”。

三、“一带一路”在乌克兰取得的成果

2013年9月，习近平主席在哈萨克斯坦提出“一带一路”倡议不久，时任
乌克兰总统就来到北京，积极支持中国提出一带一路倡议，这为两国政治关
系和经贸合作发展注入了强大的动力。一带一路倡议为中国与乌克兰关系的
发展创造了难得历史机遇，两国政府就此达成了一系列的贷款和合作协议。
两国领导人在北京签署了20份文件的价值约100亿美元，其中一半是所谓的
商品贷款(乌克兰可立即获得资金，然后在未来几年内用收获的粮食偿还)。
剩余一半是对基础设施项目的专项投资，其中最大项目为克里米亚发电站和
基辅收费环城公路。尽管在2014年2月，乌克兰国内爆发了政治危机和地区
冲突，亚努科维奇总统因国内政治原因出走俄罗斯，但是乌克兰通过这一系
列文件《中乌战略伙伴关系发展规划（2014－2018年）》《中华人民共和国
和乌克兰友好合作条约》、《中华人民共和国和乌克兰关于进一步深化战略
伙伴关系的联合声明》成功地敲开了中国市场，为后来的乌克兰政府留下了
一笔巨大的政治财富。

众所周知，中国是一个人口大国，同时也是一个农业大国。在三十年的改
革开放之后，随着人民生活水平的不断提高，中国耕地资源的减少和农村劳
动力的转移，中国越来越倾向于进口一部分农产品，满足不断上升的食品需
求。但是，中国一直坚守食品安全政策，对于开放农产品进口市场实行交往
紧缩的态度。特别是2008年金融危机之后，国际大宗商品市场暴跌，世界上
主要农产品出口国纷纷试图打开中国市场。乌克兰通过这些协议，为自己的
农产品打进中国市场提供了法律的基础。乌克兰政府更迭之后，在双方政府
的共同努力下，为企业合作提供了政策、技术和资金上的支持。

首先，两国商品贸易保持了难得的增长趋势。
尽管遭遇了乌克兰国内政治危机和顿巴斯战争，两国商品贸易仍保持了良

好的态势。除了危机爆发当年的2014年，双边商品贸易出现了大幅的下滑。
在后来的2015年和2016年，两国贸易数据都明显优于宏观经济数据。据乌
克兰海关统计，2014年中乌双边贸易额为80.8亿美元，减少23.9%。其中，
乌克兰对中国出口26.7亿美元，减少1.9%；自中国进口54.1亿美元，减少
31.5%；乌方逆差27.3亿美元，下降47.1%，中国为乌第四大出口市场和第二
大进口来源地。14 2015年中乌双边贸易额为61.7亿美元，下降23.7%。15 其
中，乌克兰对中国出口24.0亿美元，下降10.3%，占乌克兰出口总额的6.3%
；自中国进口37.7亿美元，下降30.3%，占乌克兰进口总额的10.1%；乌方逆
差13.7亿美元，下降49.9%，中国是乌克兰第三大出口市场和第三大进口来
源地。16 2016年，乌克兰与中国货物进出口额为64.9亿美元，增长5.2%。其
中，乌克兰对中国出口18.1亿美元，减少24.4%；自中国进口46.8亿美元，
增长24.1%；乌方逆差28.6亿美元，增长108.8%，中国是乌克兰第七大出口
市场和第二大进口来源地。17

得益于中国与乌克兰政府在2013年签署的双边农业合作协议，乌克兰农产
品对华出口明显增长，成为两国经贸合作的一个重要亮点。从2015年开始，
中国加快了对乌克兰农产品的进口力度，两国的检验检疫部门通力合作，为

14 数据引自：商务部网站，http://countryreport.mofcom.gov.cn/default.asp
15 同上。
16 同上。
17 同上。
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乌克兰农产品进入中国市场提供便利。从2015年开始，中国成为乌农产品和
食品的最大进口国。据2012年的协定，中国成套工程有限公司(CCEC)每年要
从乌克兰进口500万吨玉米。2014年GPZKU向中国出口约100万吨玉米。2015
年GPZKU向中国出口约120万吨玉米。18 2016年1月至6月份中国进口玉米
290万吨，比上年同期增长9.64%。其中从乌克兰进口264.5万吨，同比增长
14.05%。乌克兰超过美国，成为中国最大的玉米进口来源国。2014年9月22
日中国成套工程有限公司自乌克兰进口的本年度第一船散货大麦运抵中国青
岛港，共计5.6万吨，经山东青岛检验检疫局查验，该批次乌克兰大麦高水
平顺利通过质检审核。19 2015年，中国自乌克兰进口玉米385万吨，进口葵
花籽油58.5万吨。

中国不仅对乌克兰开放粮食作物市场，而且还加快对畜产品的开放力度。
乌克兰4家国营企业2015年12月获准向中国出口牛奶及奶制品，2016年1月又
有2家企业获得许可，出口食品主要以奶粉、乳清和奶渣为主。2007年6月，
又有9家乌克兰牛奶生产企业获得对华出口许可。自2015年10月起，18家乌
克兰企业开始对华出口牛奶产品，现在增加到27家。目前，扩大输华牛奶企
业名单的工作仍在继续。2017年5月22日，中国质检总局梅克保副局长应邀
访问乌克兰，双方签署了《乌克兰输华冷冻牛肉的检验检疫和兽医卫生要求
议定书》。自此，正式开启了乌克兰牛肉的输华大门。目前，乌克兰对华动
物产品的出口额增幅较大，2016年增幅为29.7%。

中国开放农产品市场不仅为实现农产品进口的多元化，更多地还是在帮助
乌克兰克服经济危机，在农产品进口上给予乌克兰一定的优惠，在某种程度
上是对乌克兰的贸易救助行动。众所周知，乌克兰在2014年经历了严重的政
治和经济危机，在顿巴斯地区爆发严重的武装冲突，多大两百万居民流离失
所。中国大幅增加乌克兰对华粮食出口将支撑乌克兰步履维艰的农业产业，
一定程度上缓解普通乌克兰百姓的社会危机。受此政策影响，乌克兰的植物
产品和动物产品对华出口增长强劲。2015年植物产品的对华出口额为7.0亿
美元，增长78.5%，占乌对中国出口总额的29.0%；动植物油脂出口额为5.3
亿美元，增长46.7%，占乌对中国出口总额的22.2%。2016年，动植物油脂出
口额为5.3亿美元，减少1.1%，占乌对中国出口总额的29.1%；植物产品出口
额为4.7亿美元，减少32.9%，占乌对中国出口总额的25.7%。20

其次，基础设施和高技术领域正在成为两国经贸合作的主要方向。
在乌克兰危机之后，一些位于克里米亚的基础设施项目受到影响。但是，

双方在高新技术领域和能源领域的合作仍然得以延续。一带一路倡议的提出
为中国与乌克兰在产业对接提供机会，中国企业不仅在技术上具备对接的基
础，而且在资金上也初具合作的实力。在国家政策的支持下，中国企业加快
了进入自中国通往欧洲大陆的沿线国家。尽管了乌克兰正处于国家转型的困
难时期，东部的顿巴斯地区仍然战火不断，但是这并未影响中国企业投资乌
克兰的热情。据乌克兰媒体披露，中国企业在乌克兰的投资规模已经超过70
亿美元，主要投资领域包括能源、农业和基础设施。21

目前双方企业达成的投资和基础设施协议已超过60亿美元。尽管面临着交
往困难的经济和金融环境，但在两国企业和政府的支持下，一些危机之前达

18 GPZKU: 2015年乌克兰向中国供应约120万吨玉米，农产品期货网，2016年6月
16日, http://www.ncpqh.com/news/getDetail?newsclass=1&id=363858

19 中国成套工程有限公司进口的本年度第一船乌克兰大麦顺利通过中国质检审
核， 商务部网站， http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/e/201409/20140900745759.
shtml

20 数据引自：商务部网站，http://countryreport.mofcom.gov.cn/default.asp
21 Китай уже инвестировал в Украину более $7 млрд, https://www.ukrinform.ru/

rubric-economix/2217579-kitaj-uze-investiroval-v-ukrainu-bolee-7-mlrd.html
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成的项目得以延续。2016年8月，鉴于乌克兰国内特殊的政治经济环境，中
国国家发展银行同意延期给乌克兰石油天然气公司的36.5亿美元贷款协议资
金使用期限将延至2017年12月25日。22 2014年5月，乌克兰新政府声明，将
继续履行与中国的贷款换粮食协议。

2016年5月，中粮集团全资子公司中粮农业在乌克兰投资7500万美元建设
的DSSC码头正式投产。这是中国在乌克兰物流开发方面最大的投资，为周边
国家粮食物流体系打造出重要的支点。2017年4月20日，中国港湾工程有限
责任公司（CHEC）近日成功中标乌克兰奥德萨尤日内港（Yuzhny port）进
港航道疏浚项目的I期工程，中标价格为10.65亿格里夫纳（约合2.75亿人民
币）。23 这是中国企业第一次在乌克兰中标大型基础设施项目，为双方一系
列合作积累的经验。同样是在2017年5月，乌克兰政府授予中铁国际集团有
限公司(CRIG)一系列基础建设项目，包括基辅4号地铁线，一座桥梁建设项
目。基辅市政府副主席尼古拉.帕瓦拉科称，市政府已经找到有实力的投资
商帮助基辅建造第四条地铁线。据乌克兰新闻机构，基辅政府预计该地铁项
目造价约13亿美元，中国企业筹备85%的建设资金，基辅市政府筹备剩下的
15%资金，并提供政府担保。24

再次，军工领域合作成为两国政治互信的重要经济基础。
军工行业和一般的商业模式不同，具备一些独特的因素，比如下游高度集

中，产品和技术应用范围特殊等，这些因素共同决定军工行业的进入和退出
都有极高的政治壁垒和安全门槛。军事技术和武器装备均涉及国家安全，各
国的军工产业一直处于非完全竞争的市场，因此军工企业在会计和保密方面
均需要遵守特殊的规定。　新中国的国防工业一直实行严格的封闭科研和生
产管理，严格限制外资进入国防工业设计和生产领域，直到2007年政策才有
所松动，部分取消了外资进入国防工业的限制。2007年12月，国防科工委、
国家发展改革委和国资委近日联合发布《关于推进军工企业股份制改造的指
导意见》。

航空发动机属于国防工业的核心部门，是涉及国家安全的重要领域，由于
军事工业是一个高度综合的特殊行业，其尖端科技和军品研制、生产与交易
的特殊性，以及对国家整体利益的重要性，决定了军事工业的运行和发展不
可能完全依靠市场进行调节。

中国的航空工业起步于新中国，特别是改革开放以后，中国的国防军事工
业取得了长足的进步。在军用航空发动机制造领域，通过引进、仿制和自研
等多种方式取得了一定的进步。进入二十一世纪以来，中国公开发动机领域
解决了“从无到有”的问题，目前正在向可靠性和经济性的方向努力。中国
与乌克兰在军工领域有着长期的合作经历，并且帮助中国企业实现了重要领
域的突破。2015年，双方在航空发动机领域取得了实质性的突破，在重庆两
江新区建设国家级航空动力产业基地。基地规划占地5平方公里，计划投资
2.5亿美元，已于 2015 年底正式开工建设，预计在2017年将生产出第一台
发动机。25 在中国重庆建立起合资军工企业，这对于两国政治关系和经贸合
作都具有重大的意义。天骄航空与重庆市共同注册的重庆天骄航空动力有限

22 中国延长乌克兰石油天然气公司能源领域项目贷款有效期限至2018年，商务部
网站，2016年9月7日， http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/e/201609/201609013853 
03.shtml.

23 公司拿下中国企业在乌克兰首个基础设施建设项目，中国港湾工程有限公司网
站， http://www.chec.bj.cn/tabid/732/InfoID/8113/Default.aspx

24 中铁获得乌克兰地铁、桥梁及高铁项目，中国铁道网2017年5月19日, http://
www.chnrailway.com/html/20170519/1657396.shtml

25 中国企业投资2.5亿美元提升马达西奇公司产品能力，中国科技网，2017年5月
19日， http://www.stdaily.com/cxzg80/kebaojicui/2017-05/19/content_545234.shtml
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公司将专注于军用航空发动机的研制和生产，可以为中国军事工业提供重型
直升机发动机和中型涡扇发动机。国防工业是工业制造中的核心领域，具有
重大的政治意义，此举具有重大的战略意义，标志着两国政治互信达到了前
所未有的高度。

四、“一带一路”在乌克兰取得的挑战

尽管乌克兰是较早响应中国提出的“一带一路”倡议的国家之一，但在
2014年爆发的“迈丹革命”打破了两国在“一带一路”倡议的经贸合作。持
续三年多的顿巴斯地区武装冲突，陷入僵局的明斯克协议，俄罗斯与美欧之
间的制裁与反制裁，乌克兰与俄罗斯之间的交通封锁、贸易封锁和民族矛盾
使得“一带一路”建设一度处于搁浅的状态。因此，不能回避“一带一路”
建设在乌克兰的风险。

1、乌克兰遭遇的国家政权风险。
中国提出的一带一路战略不是单纯的经济合作战略，还包含着大量的非

经济职能。打造稳定、繁荣和和平的周边环境是新时期中国外交的重要内容
之一，其中政治稳定是实施“一带一路”战略不能回避的问题。在推动中国
企业走出去的同时，必须重视对象国内部的政治风险研究，这里包括政治制
度、政治秩序、精英和政党，以及与政治稳定密切相关的民族主义、宗教问
题和社会分层问题。其中，政治秩序研究是实施“一带一路”战略研究的规
定内容。“一带一路”战略的政治风险研究除了包括制度层面的研究外，还
包括非制度层面的政治状态和政治规则研究。在“一带一路”沿线国家中，
存在着很多政治不稳定国家，既定的政治制度不能内化政治家和政党的行为
准则，经济政策、族群问题、宗教问题、公共福利政策都可能成为政治斗争
的牺牲品，国际经贸合作常被国内政治斗争所绑架，已经成为一些沿线发展
中国家的政治常态。

乌克兰总统、议会和政府重新选举之后，东部的政治和解并没有实现，
总统波罗申科与议会中的民族主义政党在扩大地方自治，进行地方权力改革
的分歧较大。到了2014年8月，政府军与东部武装组织之间的零星交火升级
扩大为在顿涅斯克机场的阵地争夺战，双方投入了坦克、火炮和火箭队，政
府军在冲突中损失了数架直升机和攻击机。直到9月份，乌克兰问题三方联
络小组与乌克兰东部民间武装签署了包含12点内容的《明斯克议定书》。但
是，该协议暂时缓解了顿巴斯地区冲突，但是执行情况并不好，双方围绕谁
先进行具体行动计划展开了无休止的争吵。到了2014年11月，乌克兰媒体再
次披露，在靠近克里米亚半岛的乌克兰东部港市马里乌波尔附近海岸发生大
规模爆炸，令冲突局势进一步升级。顿巴斯地区的冲突再次处于失控的边
缘，甚至有可能蔓延到整个乌克兰。到了2015年2月11日 乌克兰总统波罗
申科在政府扩大会议上公开表示,若顿巴斯地区冲突进一步升级,则乌克兰政
府准备全国进入战时状态。在一个国内武装冲突随时处于失控边缘的国家而
言，很难存在进行经济合作的安全和政治环境。因此，自2014年2月至2015
年下半年，乌克兰国内的安全压力和政权稳定都处于十分紧张的状态，政府
的主要任务就是东部地区的“反恐行动”，以及经济反危机政策。亚采纽克
政府进行了持续的艰苦的财政紧缩政策，取消了前政府在公共福利、垄断国
企补贴和能源价格补贴，按照IMF和欧盟的要求，进行严酷的政治改革，肃
清寡头集团和旧官僚阶层对乌克兰政府的把控。

政权稳定和政治秩序是一带一路建设的必要政治条件，政治风险是乌克
兰参与一带一路建设过程中最大的限制。亚采纽克政府不仅在外部承受着来
自东部分离武装的安全压力，内部也承受着寡头和官僚阶层的束缚。政府取
消垄断企业的能源补助政策遭致一些寡头的强烈反抗，甚至有寡头组织私人
武装包围能源部的情况。进入2015年以后，在国际货币基金组织（IMF）和
欧盟的压力之下，乌政府逐步治理寡头企业垄断和税收优惠。2015年3月出
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现的大寡头科洛莫伊斯基为了抗议政府取消自己参股企业的预算补助，率领
自己的私人武装包围政府大楼事件，此举严重损害了政府的权威和安全。此
外，在2015年的议会中也不太平静， 8月，执政联盟推动议会一读通过了
扩大地方自治权的宪法修正案，此举导致民族主义政治派——激进党、自由
党及其极端民族主义政党“右区”党的支持者封锁了前往议会大楼的道路，
示威造成一名国民近卫军人死亡，4名军警受重伤。随后，议会中的执政联
盟在9月发生分裂，激进党宣布退出执政联盟。进入2016年2月，原来的祖国
党和自助党发起对内阁的不信任案失败，也宣布退出执政联盟解散。直到4
月，执政的波罗申科联盟和人民阵线党才找到足够的过半席位，议会批准亚
采纽克政府辞职，同时任命议长格罗伊斯曼为新政府总理。

持续的武装冲突和紧张的政权局势严重影响了中国与乌克兰在“一带一
路”建设中的障碍。由于持续的政权危机和地区冲突，双方签署的能源、新
能源、农业和航空工业领域的合作自2014年都暂停了，特别是在克里米亚半
岛发生巨变以后，中方不得不停止了原来的克里米亚半岛的港口设施、农
业合作和工业园项目。双方政府间工作委员会会议也自危机之后停摆，直到
2015年10月才得以恢复。相关工作委员会会晤层级基本上由危机之前的副总
理级下调至部长级会晤。

2、乌克兰遭遇的地缘政治风险。
地缘政治经济环境是实施一带一路的必要条件。只有当市场条件与地缘政

治环境都适合的情况下，才有可能实施一带一路建设。“迈丹革命”之后，
乌克兰的国内安全局势十分不稳，民族关系较为紧张。俄罗斯吞并了克里米
亚半岛之后，两国实际上处于“准战争”状态。俄罗斯在克里米亚入俄之
后，取消了亚努科维奇时代签署的优惠能源价格，由原来的150美元/每桶直
接提高到与欧盟价格一致的350美元，后来在欧盟的斡旋下，俄罗斯做出了
少许的折扣。在2014年6月在提前举行的总统选举之后，新任总统波罗申科
迅速签署与欧盟联系国地位协定。为了抗议新政府的西化外交政策，俄罗斯
宣布取消了乌克兰出口的食品和冶金产品的优惠关税，增加了口岸对乌克兰
食品的检疫标准，导致两国口岸出现长达几公里的运输车排队现象。乌克兰
与俄罗斯在顿巴斯冲突的立场相去甚远，俄罗斯要求基辅政权给予顿巴斯地
区特殊的自治权，乌克兰实行联邦制的宪法改革。而基辅政权则认为，政治
改革和修宪的前提条件就是俄罗斯归还两国边界的控制权。俄罗斯对于顿巴
斯地区分离武装的政治支持和“人道主义”援助，给乌克兰政府军造成巨大
的军事压力。同时，俄罗斯在靠近乌克兰边界地区部署了大量的军队，频繁
地举行大规模的军事演习。可以说，自2014年5月开始，乌克兰东部的地缘
政治环境严重恶化，持续不断的武装冲突给投资者和其他国家造成较大的安
全压力。地缘政治环境紧张不仅限制了乌克兰政府的经济和安全政策，而且
也成为大规模经济合作的安全阻碍。

从短期看，乌克兰的地缘安全形势具有一定的不确定性。自2014年的乌克
兰危机之后，东部的顿巴斯地区武装冲突不断，克里米亚形势也时有紧张。
围绕解决乌克兰东部冲突的明斯克协议处于僵持状态，乌克兰政府扩大地方
自治的宪法改革实际上已经搁浅。乌克兰东部的顿巴斯地区冲突和克里米亚
地位问题在短期内影响该地区的安全与稳定，甚至影响到双边经济合作和项
目实施。乌克兰与俄罗斯在交通、贸易上的制裁与反制裁政策也是风险较大
的方面之一。乌克兰危机之后，俄罗斯与乌克兰爆发了激烈的贸易战。导致
来自乌克兰的大陆桥运输被迫中断，无法利用目前的欧亚陆路运输桥。特别
是乌克兰与中亚国家的铁路运输不能成行。

3、乌克兰遭遇的政策风险。
政府是国家对外经济合作政策的制定者和管理者，在“一带一路”战略建

设过程中首先就需要加强政府政策的研究。通过政府间的交流和沟通，才能
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为经济合作提供政策上和法律上的支持。国内政治危机导致政策不稳定，对
合作带来一定的干扰。自亚努科维奇在2014年2月出走俄罗斯之后，他领导
的政党——地区党也很快瓦解，总理阿扎罗夫，副总理阿尔布扎夫等人纷纷
紧随其后。政府改组、总统和议会重选使得政府政策出现长时间的断档。从
2014年2月至2015年底，乌克兰经历一个漫长的政治改革和政府重组过程。
波罗申科总统和亚采纽克政府一边备战东部冲突，一边进行政治经济改革，
克服危机该乌克兰带来的政治压力和经济危机。其中经历了总统提前选举、
议会提前选举，政府两次改组，乌克兰内部政治的变化导致政策突变，两国
政府间的沟通工作不得不中断。乌克兰财政紧缩冲击双边合作履行；太阳能
项目受补贴政策变化搁浅；克里米亚农业合作项目搁浅。直到2016年以后，
乌克兰局势开始趋稳，在完成了内阁改组之后，乌克兰政治经济局势逐渐稳
定。中国与乌克兰政府间交流得以恢复，两国领导人在国际场合两次会晤，
双方政府部长级会议得以恢复，达成了一系列的经济合作协议和项目。 中
国企业重返乌克兰基础设施市场，双方达成多个项目，中国企业对乌克兰市
场重新表现出浓厚的兴趣。2017年，波罗申科总统积极回应“一带一路”建
议。中国继续扩大对乌克兰农产品的市场准入。乌克兰副总理库比夫出席拉
在北京举行的“一带一路”峰会，双方合作焦点再次回归经济合作。

由于乌克兰内部的特殊情况，政府工作重心的转移，导致对合作的政策
支持力度明显减弱，合作方式由原来的机制性的系统合作转为具体个案合
作，缺乏连续性和长期性。双方在政策相通方面仍然存在着大量的问题，由
于政治制度、意识形态、地缘政治等方面仍然心存顾虑，中国与乌克兰在一
带一路建设上出现了观望、质疑，甚至反对的态度，这也为政策相通研究提
供了新的任务。２014年的乌克兰危机之后，内部政权更迭导致国内地区关
系被撕裂，东部地区对基辅中央政府有着较大的敌意，而来自西部的极端民
族主义思想有所泛滥，这些政党也在议会中发挥了极为关键的守门员作用，
限制了执政党进行政治改革的进程，已经实现社会和解的计划。乌克兰独立
以来，政治成熟化和制度化进展缓慢，在议会中未能形成超过半数的政党体
系，政治碎片化限制了政府的能力。2014年的议会选举之后，政府两度改
组，执政联盟在议会的席位处于微弱多数地位。

中国与乌克兰的经济合作需要一个稳定的政策支持，仍然政府变动都可能
影响双方合作。政治稳定是对外经济合作的政策基础，决定着双方合作的质
量和水平。“一带一路”战略不仅是中国对外开放的新战略，而且也是与沿
线国家共谋和平，共享发展的战略构想。因此，在政府层面需要进行有效的
沟通，推动沿线国家政府在经济合作政策上的对接，规避一带一路战略与相
关国家在经济和外交战略上的冲突。

4、乌克兰遭遇的市场风险
2014年开始的乌克兰危机，不仅是一次政治危机、安全危机和地缘政治危

机，而且还是一场严重的经济危机。除了农业以外，无论是传统的原材料工
业、航空航天产业、还是后起的互联网、信息技术和金融服务业都遭受一场
浩劫。

首先，能源涨价带来的高通胀压力。2013年12月，乌克兰中断与欧盟签署
联系国协议后，俄罗斯向乌克兰再次提供天然气价格优惠，由原来的每千立
方米400美元降至268.5美元。3月31日，俄罗斯国家杜马通过法律，废除了
俄乌签署的关于俄罗斯黑海舰队驻扎乌克兰境内的一系列协议。26 面对俄罗
斯天然气突然涨价行为，乌克兰新政府无能为力。能源价格暴涨导致普通居
民生活苦不堪言。2015年初，乌克兰消费价格上涨28.5%，其中与民众日常

26 俄罗斯出售乌克兰天然气价格提升至385.5美元每立方千米，人民网，2014年4
月1日， http://world.people.com.cn/n/2014/0401/c42356-24797274.html
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生活息息相关的食品上涨29.9%，水、电、天然气等价格平均上涨34.6%，公
共交通上涨42.7%，药品上涨近50%。2015年，欧洲人生活支出的四分之一用
于支付住房和公共服务，占欧洲GDP13.4%。相比之下，乌克兰一般的家庭几
乎是家庭支出的一半用于缴纳上述费用。27 乌克兰国家新闻社11月30日援引
乌国家统计局数据，2016年1—10月，乌公共事业服务（住房、水、电、气
和其他燃料）价格比2015年同期提高32.4%。其中，热水和取暖涨幅最高，
达75.3%、电价增长63%、水增长30.5%、天然气增长21.5%（2015年10月份价
格上涨42.2%）、管道排污费上涨20.7%、住房保养和维修费上涨10.7%、居
住费上涨7.2%（2015年同期为上涨10.6%）。28

其次，宏观经济严重恶化限制双方合作。由于对东部冲突持续不断，政
府不断提高公共服务价格，整体经济状况严重倒退，通货膨胀情况严重，格
里夫纳汇率下挫。乌克兰央行行长瓦列里娅•洪塔列娃说，“2014年是乌克
兰自二战以来经历的最痛苦一年，这一年，乌克兰经济增长收缩了7.5%。洪
塔列娃说，由于黄金和外汇储备恶化，“我们的国家自二战以来从没经历过
如此艰难的一年。”29 2014年，格里夫纳汇率下跌约50%，2015年继续下跌
33%，,2016年继续贬值6%。2014年GDP下跌6.6%。,2015年下跌9.8%。直到进
入2016年以后，经济开始企稳，得益于国内需求加强和较低的比较基数，呈
现年度增长2.3%。30 2015年平均通胀率—43.3%，2014年平均通胀率—24.9%
，2016年平均通胀率13.9%。据乌克兰政府和央行预测，2017年消费价格增
速进一步放缓至8-8.1%。31 宏观经济连续三年的大幅萎缩，不仅严重伤及实
体经济，而言也造成金融行业的大规模倒闭潮，由于汇率大幅贬值，乌克兰
的通货膨胀居高不下，居民收入明显下降。这种条件下，乌克兰丧失了参与
区域经济一体化和跨区域的一带一路合作的经济条件。

自2014年的政治危机以来，乌克兰经历痛苦的财政和金融改革过程，在
IMF和欧盟的帮助下，刚刚实现财政平衡。从金融的角度看，2017年和2018
年仍然有许多需要完成的改革任务。按照IMF的测算，只有进行严格的退休
金改革才能实现财政预算的平衡，只有进行彻底的土地私有化改革才能激活
农业的潜能，吸引到足够的资金和技术投资到乌克兰的农业。受制于政治选
举因素和历史因素，乌克兰农业企业和民粹主义政党的限制，这些改革仍然
存在着一定的不确定性。保持格里夫纳汇率稳定也是影响乌克兰经济的一个
重要风险。目前稳定格里夫纳汇率的外部较为宽松，但是不排除金融市场
的“黑天鹅事件”。众所周知，美联储持续加息和欧洲央行推出量化宽松的
计划对于乌克兰来说都是一种挑战。乌克兰央行行长的辞职，使得未来的金
融政策存在未知因素。

5、双边合作中的观念风险。
除了上述的地缘政治环境困境外，两国对于如何定位合作中关系在观念

立场上也存在“错位”。首先需要认识到，一带一路建设不涉及地缘政治内
容，同时也很难成为解决地缘政治困境的工具。只有跳出地缘政治经济限
制，立足双边合作，探讨合作共赢的合作模式。抛弃地缘政治经济竞争的“
零和游戏”观念，按照合作共赢理念实施一带一路倡议。利用好已有的政府

27 乌克兰与欧洲其他国家公共费用价格比较，商务部网站，2016年12月7日， 
http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/e/201612/20161202099001.shtml

28 乌克兰公共服务价格比去年提高32.4%，商务部网站，2016年12月1日.
29 乌克兰经济增长遭重创 2014成二战以来“最痛苦”一年，新华网，2015年1月1

日。 http://news.xinhuanet.com/world/2015-01/01/c_127351043.htm/
30 欧洲复兴开发银行保持乌克兰经济增长预测，商务部网站，2017年5月15日， 

http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/e/201705/20170502574962.shtml
31 乌克兰2016年通胀为12.6%，商务部网站2017年1月9日， http://www.mofcom.

gov.cn/article/i/jyjl/e/201701/20170102498252.shtml



71

合作平台，落实好已有合作计划。一带一路是分享中国发展的红利，与乌克
兰的“欧洲梦”不矛盾，也与俄罗斯倡导的原苏联国家经济一体化不冲突。

首先，乌克兰对中国的外交和安全诉求。
中国在乌克兰坚持了“尊重主权与领土完整”的原则，同时也提出了“政

治对话”的建议。众所周知，在2014年2月的政治危机之后，中国虽不能制
止冲突和政治危机，但是作为安理会常任理事国表达自己的立场同样十分重
要。2015年1月，李克强总理在瑞士达沃斯会见波罗申科总统时强调，“中
国始终尊重乌克兰国家主权、独立和领土完整，支持乌克兰走符合本国国情
的发展道路。”32 在克里米亚危机之后，第一次明斯克协议签署之后，停火
协议并未得到很好的执行。乌克兰不仅与欧盟和美国等国对俄制裁，而且也
寻求中国的介入，试图找到更多的外交施压和调停手段。2015年2月，焦明
大使对中国媒体公开表示，希望邀请中国介入东部维和行动。33

其次，中国回应乌克兰安全诉求的空间。乌克兰的地缘政治危机涉及美
国、欧盟、乌克兰和俄罗斯，有着较为复杂的国际政治、民族文化、区域经
济和安全背景。中国作为最大的一个发展中国家，在近三十年来确实在经济
领域取得一定的进步，但是在原苏联空间和东欧地区仍然影响有限。但是，
基于乌克兰的历史和现实，仍然提出了各方通过政治对话解决国内政治危机
的建议。习近平主席在一带一路国际合作高峰论坛上提出，合作还依靠于稳
定的宏观经济环境，我们要树立共同、综合、合作、可持续的安全观，营造
共建共享的安全格局。要着力化解热点，坚持政治解决；要着力斡旋调解，
坚持公道正义；要着力推进反恐，标本兼治，消除贫困落后和社会不公。34

五、中国与乌克兰对“一带一路”建设的应对

建设“一带一路”是一个漫长的过程，因此不能急于求成，而是要脚踏实
地做基础性的工作。在条件成熟的地方稳步推进经贸合作，在条件较差的地
区则需要积累共识。促进“一带一路”建设是各方共赢，因此凝聚共识也是
需要多方努力。

首先，把握好双边关系中的短期压力与长期发展目的。乌克兰短期压力主
要来自东部冲突，因此也是乌克兰外交和安全上的主要关切。波罗申科执政
以来的外交也主要围绕着东部局势展开，其中包括对华关系上。事实上，自
乌克兰危机爆发以来，特别是在克里米亚“入俄”之后，中国保持了一贯的
外交立场。一方面，中国公开声明支持乌克兰的主权与领土完整，反对以所
谓的“地方公投”方式改变国家领土和主权完整。另一方面，中方也认为政
治谈判是化解危机的重要方式，经济制裁很难发挥有效的作用。

乌克兰将对华外交的重点放在东部危机有些不切实际。中国关于领土完整
的立场是对乌克兰最大的支持，同时也需要认识到，中国从自身国家发展的
历史经验出发，提出的政治手段来化解危机是最为可以的方案，是充分考虑
到各方关切和力量对比的。由于缺乏足够的外交资源，中国介入危机调停不
具有操作性，不切实际地介入危机不仅容易打破现有的国际调停机制，而且
可能导致事态复杂化。中国与俄罗斯互为邻国，两国在处理历史遗留的划界
问题和经济问题一个重要的经验就是不断培养政治和安全互信，避免单边主
义和过激行为，通过持续的政治对话最终达成共识。中国能够与乌克兰在
内的欧亚大陆国家分享的更多的是经济成长带来的机遇和经验。中国提出

32 李克强会见乌克兰总统波罗申科，新华网，2015年1月22日。 http://news.
xinhuanet.com/world/2015-01/22/c_1114082932.htm

33 乌克兰驻华大使称欢迎中国维和部队驻乌东地区，腾讯网，2015年3月26日， 
http://news.qq.com/a/20150326/062493.htm

34 习近平：携手推进“一带一路”建设，人民网，2017年5月14日。 http://
politics.people.com.cn/GB/n1/2017/0515/c1024-29274490.html
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的“一带一路”倡议就是希望通过“政策通、设施通、贸易通、资金通、人
心通”，分享中国在改革公开三十年来的成果，打造习近平主席所倡导的“
利益共同体、命运共同体和责任共同体”。

“一带一路”建设不是地缘政治争夺战，中国无意打破目前东欧的地缘政
治平衡，也不会主动介入地缘政治危机的争夺。中国从自身诉求和外交资源
出发，更多地希望促进冷战后国际政治经济秩序的平稳发展，愿意做完善国
际政治经济秩序的建设者。从这个角度看，中国与乌克兰关系的重点应当放
在经济发展和造福民生的目的上来，不能让短期的地缘政治危机干扰双方关
系的焦点，不能让眼前的危机成为阻碍两国关系长期发展的障碍。通过发展
促进稳定，通过发展化解危机。

其次，重视政治互信与合作机制建设。推动双边合作的机制建设
从个案合作到机制建设，扩大双边合作的基础。自“一带一路”倡议提

出以来，在哈萨克斯坦、白俄罗斯、巴基斯坦、格鲁吉亚等国取得了一定的
成果，这里得益于双边政府间的政策对接，通过建立政府间的合作机制体
系。包括战略对接（中国哈萨克斯坦的光明之路与一带一路对接；中国巴基
斯坦的中巴经济走廊），工业园（中白产业园计划）、自贸协定（中国格鲁
吉亚自贸协定）。因此，如何进行机制对接是中国与乌克兰提升一带一路合
作需要思考的问题。目前，双方政府之间高层领导人见面机会少，未能构建
起必要的政治互信。政府之间的合作机制层级和范围有待提高。考虑到乌克
兰的地缘政治经济环境，在双边领域寻找突破点更可行一些。例如，中国与
乌克兰自贸协议为契机，加快中国与乌克兰的贸易与投资保护协定建设。为
更多的乌克兰产品打入中国市场创造机会，同时也为中国企业投资乌克兰创
造条件。

再次，坚持市场原则办事，改善营商环境。“一带一路”是双边和多边
合作计划，也是人文合作交流的纽带。不仅需要政治互信，还依赖于市场原
则。一带一路建设的主要内容就是经济的深度合作，成功的合作必须依靠市
场，必须按照市场规律办事。乌克兰国内存在的投资条件差，官僚政治和腐
败困扰，缺乏支持大规模合作的投资保护协定。因此，乌克兰改善自身的营
商环境，从市场的角度考虑双边合作，创造更好的投资和贸易条件。自独立
以来，乌克兰的营商环境就比较落后，政治腐败和官僚作风严重损害了经济
增长和民主发展。危机之后，波罗申科领导下的乌克兰政府开始艰苦的政治
改革进程，并且取得了一些进步。按照“透明国际组织”公布的清廉指数仍
然不容乐观，２０１７年的全球排名１３５位，仅仅比危机之前的２０１３
年的１４４位略有上升，乌克兰仍然在世界营商便利读排名也有进步，在世
界银行每年公布的《全球营商环境报告》营商便利度看，２０１５年提升16
位，在189个参评国中名列96，２０１６年的指数排名世界第８３名。35 与
发达国家相比较，乌克兰在营商环境上仍然较大的完善空间。

35 世界银行公布的“2016年营商环境报告”中，乌克兰排名从去年的第87位上升
至今年83位。商务部网站， http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/e/201511/2015110 
1152880.shtml
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This article is an attempt to apply the technique of textual analysis, invented by 
Roland Barthes, to one of the most interesting short stories in modern Chinese 
literature, which won the Lu Xun Literary Prize (2000) – “Wash off dust with clean 
water” by Chi Zijian. The author of the tale had encoded a lot of citations from 
myth in her text, describing the process of initiation in modern society, and the 
technique of textual analysis helps to reveal 5 types of codes of meaning: chrono-
logical, psychological, social, cultural and narratological.
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СМИСЛОВІ КОДИ НОВЕЛИ ЧИ ЦЗИЦЗЯНЬ
“ЯК ЧИСТА ВОДА ЗМИВАЄ БРУД”
Н. А. Кірносова

Сучасна китайська письменниця Чи Цзицзянь (迟子建, 27.02.1964) активно 
працює в різних прозових жанрах, як великої, так і малої форми, черпаючи 
матеріал для своїх творів у житті й фольклорі народів Півночі Китаю. Зокре-
ма, у 2008 р. її роман “Правий берег річки Арґунь” (2005 р.), присвячений 
життю евенків і написаний від імені останньої жінки-вождя одного з їхніх 
племен, здобув найпрестижнішу в Китаї в галузі романістики премію Мао 
Дуня. Вагоме слово Чи Цзицзянь сказала і в новелістиці – аж три її новели в 
різний час приносили їй премію Лу Сюня, що окремо відзначає досягнення 
саме в площині малих літературних форм: це новели “Туман, місяць і загін 
для корів” (премія 1996 р.), “Як чиста вода змиває бруд” (премія 2000 р.) та 
“Усі ночі світу” (премія 2006 р.).

Друга із зазначених новел Чи Цзицзянь – “Як чиста вода змиває бруд” (“清
水洗尘”, надрукована вперше в журналі 青年文学, 1998, № 8) – видається 
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дуже цікавою з точки зору цитування міфу. А щоб виявити в ній посилання на 
міф і розкрити їхнє значення у творі, доцільно піддати її текстовому аналізу – 
цей прийом, як відомо, був запропонований Роланом Бартом у статті “Тексто-
вий аналіз однієї новели Едгара По” спеціально для того, щоб “проникнути в 
смисловий обсяг твору, у процес означування” [Барт 1989, 425].

Нагадаємо, що зазначений прийом, за задумом Р. Барта, полягає в розчле-
нуванні тексту на лексії (це “довільний конструкт... у рамках якого ми спосте-
рігаємо розподіл смислів” [Барт 1989, 427]), пошуку через асоціації та реляції 
вторинних (конотативних) смислів у межах кожної лексії і спостереженнях 
щодо структурації тексту, а також встановленні відправних точок смислотво-
рення [Барт 1989, 426–428].

Спробуємо застосувати цей прийом щодо новели Чи Цзицзянь і виявити 
певні смислові коди, що поглиблять його розуміння. Звісно, що в межах од-
нієї статті не вдасться проаналізувати всю новелу, тому зосередимося на тих 
її уривках, де проступає посилання на міф.

Почнемо з назви: “清水洗尘”. Відправною точкою смислотворення тут ви-
дається опозиція ієрогліфів 清 (чистий) і 尘 (бруд, порох), яка відразу ж ство-
рює асоціацію на проблематику профанного і священного.

Посилання на міфічний час і простір підкріплюються відразу ж у першому 
абзаці, який можна виділити як 1-шу лексію:

(1) Тяньцзао завжди думав, що купатися в останні дні року – це те саме, 
що білувати свиню: коли цупкі волосинки знімуть, з’являється її біла й ніжна 
шкіра, так само й люди стають білими та ніжними, після того як зітруть із 
себе бруд. Та різниця все ж таки є – адже свиня, після того як її тушу розді-
лять, піде людям на стіл.

У цій лексії першою точкою смислотворення є ім’я хлопчика, головного 
героя новели – Тяньцзао (= Небесна піч, 天灶). Особливе смислове наванта-
ження тут міститься в ієрогліфі 灶, що означає домашнє вогнище (піч), а та-
кож і бога цього вогнища, який, за повір’ями, саме в переддень Нового року 
відносить на Небо божеству “доповідь” про гарні й погані вчинки усіх членів 
родини, які мешкають у цьому домі. Відповідно, ім’я хлопчика створює асо-
ціацію на священний час – час зустрічі Нового року. Ще одна асоціація на 
священний час пов’язана зі згадкою про свиню (猪), яка є жертовною твари-
ною. Коли зауважується цей смисл, то приходить розуміння, що несподівано 
“брутальне” порівняння (купання з білуванням свині) на самому початку тво-
ру не випадкове, не примха мислення дивакуватого героя, а свідомо задума-
ний автором хід.

Далі розглянемо 2-гу й 3-тю лексії, об’єднані в такий абзац:
(2) Люди в містечку Лі проводять День випускання води 27 числа 12-го мі-

сяця за місячним календарем. Так зване “випускання води” – це купання. 
(3) А в родині Чжен ще й розподілили обов’язок підігрівання води й виливан-
ня помиїв у цей день саме Тяньцзао. Він почав виконувати цей обов’язок з 
8 років, і так тривало вже 5 років.

Першою точкою смислотворення тут видається назва повіту Лі (礼= ри-
туал), де відповідний ієрогліф створює асоціацію на священний простір ри-
туалу, а другою – дата, яка вже прямо вказує на священний час – це переддень 
Нового року (Свята весни за місячним календарем). У лексії (3) важливими 
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видаються такі точки (або вузли) смислотворення: по-перше, це згадка про 
обов’язок – і тут вона вказує на героя міфу (згадаймо, наприклад, Попелюшку 
в європейських казках – вона теж мала купу обов’язків на свято і жодної мож-
ливості долучитися до святкувань), по-друге, це вказівка на вік хлопчика – 
13 років, а в Китаї і Тибеті вважають цей вік “пороговим”, коли хлопчик стає 
чоловіком. Отже, у цьому другому вузлі смислу міститься натяк на ініціацію.

Тепер можна підбити певні підсумки: текстовий аналіз трьох перших лек-
сій показав, що в них можна виявити 1) хронологічний код – усе крутиться на-
вколо свята (Нового року); 2) психологічний код – усе крутиться навколо 
таємниці переходу на новий щабель життя (перетворення хлопчика на чолові-
ка); 3) наратологічний код – несподівана своєю недоречністю поява свині в 
першому ж реченні корелює насправді з ключовою жанровою вимогою нове-
ли – містити несподіваний поворот у розвитку подій, таким чином, автор уже 
в першому реченні налаштовує читача на відповідний жанровий тон.

Розглянемо далі лексії 4–10:
(4) Тутешні люди купаються лише один раз на рік – саме 27 числа 12-го мі-

сяця. (5) Хоча зазвичай жінки та дівчатка-чистюлі не відмовляються помитися 
й протягом року, однак таке миття несерйозне. Наприклад, жінки, повертаю-
чись улітку з поля й проходячи повз озерце, можуть вимити ноги в ньому, а 
дівчатка, коли миють голову, намагаються ще помити шию й під пахвами, 
поки вода по них стікає. (6) Тому в самий розпал літа шиї та животи багатьох 
чоловіків, що ходять у самих штанях, видаються такими чорними, ніби їх об-
сіли кажани.

(7) Кімната Тяньцзао перетворюється на баню. Груба розтоплюється, а фі-
ранки на вікнах заздалегідь опускаються. (8) У родині Тяньцзао встановлено 
порядок купання – від старшого до молодшого: старі, батьки, а тільки потім 
діти. Коли був живий дідусь, він купався першим. У нього це виходило дуже 
швидко – 15 хвилин і все; вода в мисці після нього не була брудною, тож 
Тяньцзао теж купався в ній нашвидкуруч. Кожен, хто купався, щільно зачиняв 
двері й опускав за ними завісу. (9) Коли купався Тяньцзао, мати завжди стука-
ла до нього іззовні й казала: “Тяньцзао, ну ж бо мама потре тобі спинку!”

– Непотрібно! – Тяньцзао звивався у воді, мов риба.
– Ти ж сам не помиєшся як слід! – знову казала мати.
– Чому це не помиюся? – говорячи, Тяньцзао плескав на себе води, і вона 

стікала по ньому із сюрчанням, ніби засвідчуючи матері, як він старанно 
миється.

(10) – Ти не повинен соромитись, – казала, сміючись, мати за дверима, – 
мама ж тебе народила, як же ти боїшся мамі показатися?

Тяньцзао, сидячи в мисці, підсвідомо стискав ноги і, червоніючи, вигу-
кував:

– Що ти таке завжди кажеш? Непотрібна твоя допомога – значить не по-
трібна!

У лексії 4 міститься така несподіванка, яка тепер стосується профанного 
часу, – це час бруду, і люди НЕ купаються, поки він триває. Точкою смисло-
творення в цій лексії є цифра один – несподівано мала кількість купань для 
побуту звичайної людини.

Лексії 5–6 представляють жіноче й чоловіче начало, виражене через проти-
лежне ставлення до бруду й купання. У лексії 6 також привертає увагу згадка 
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про кажана, яка видається точкою смислотворення в цій лексії, адже кажан за 
співзвучністю є символом щастя в китайській культурі, відтак Чи Цзицзянь 
пов’язує такі поняття: чоловік – бруд – щастя. Звісно, бруд у такому контексті 
слід розуміти як наслідок праці, а праця – це вияв чоловічої сили і здатності 
чоловіка до перетворення світу, тобто, іншими словами, бруд є ознакою 
“справжнього чоловіка” (чоловічого начала). При цьому слід відзначити, що 
це ще одне (як і у випадку зі свинею) неординарне і дуже несподіване порів-
няння, яке, проте, є дуже органічним у новелі.

У лексії 8 точкою смислотворення видається слово порядок, за яким 
криється конфуціанська ієрархія членів родини. Цікаво зауважити, що дідусь, 
хоча й головний у цій ієрархії за віком, через той самий вік уже втратив чоло-
вічу силу – про це можна дізнатись із зауваження, що вода в мисці після ньо-
го НЕ була брудною (адже, як було зазначено вище, саме бруд є вказівкою на 
чоловічу силу).

У лексії 9 привертає увагу порівняння з рибою. При тому що традиційно 
риба в Китаї (за співзвучністю зі словом “надлишок”) вважається символом 
добробуту, у цій лексії вона наділяється оригінальним значенням – вона сим-
волізує психіку, що випробовується на самостійність, адже Тяньцзао в цій 
лексії ніби “вислизає” з тенет материнської опіки, стверджуючи тим самим, 
що він – уже не дитина.

Точка смислотворення в лексії 10 пов’язана з описом дії – стискання ніг, – 
що натякає на бажання приховати статевий орган, відтак вказує на проблема-
тику статевої ідентифікації.

У цих лексіях також діє хронологічний код, але тут він переключає увагу 
читача на профанний час, що постає як вияв взаємодії двох начал (двох ста-
тей), а це вже перехід у соціальну площину й, отже, можливість говорити про 
соціально-культурний код. Таким чином, текст починає поступово підводити 
читача до думки про те, що найважливішим чинником повноцінного життя 
людини є самоідентифікація через стать, і ця думка закодована в психологіч-
ному коді.

Далі вимушено (через брак місця) випустимо розгортання подій у новелі 
й перейдемо відразу до завершення, продовжуючи попередню нумерацію 
лексій.

(11) Мати пробурмотіла: “От, справді, знайшовся мені на голову”, потім 
солодко зітхнула, впустила одяг і увійшла до “ванни”. (12) Тяньцзао спочатку 
по голосу зрозумів, що вона нарікає, але потім її голос поступово почав теплі-
шати, хоча вона все ще сварилася, коли нарешті став зовсім лагідним. Потім 
навіть ці ласкаві слова стихли й чувся тільки дзвінкий плюскіт води. Він був 
таким зворушливим, що в Тяньцзао навіть засвербіло на душі, тож він, під 
впливом моменту, підмостив собі під сідниці оцупок і вирішив подрімати, по-
клавши голову на руки. (13) Перед тим як ступити на територію сну, він по-
чув, як забулькотіла в казані його чиста вода, але в його голові в цю мить 
поплив рожевий туман. (14) Тяньцзао мимоволі заснув. Уві сні він побачив 
дракона, що випромінював золоте світло, і купався на мілині Срібної Річки 
(Чумацький Шлях). Цей дракон був ще тим пустуном – часто бив хвостом по 
воді, від чого навсібіч розліталися блискучі бризки. Однак згодом цей дракон, 
мабуть, ляснув своїм хвостом Тяньцзао по голові, адже той відчув, що вона 
заболіла, але коли він розплющив очі, то усвідомив, що вдарився головою об 
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піч. (15) Вода в казані давно закипіла, і все навколо затягло парою. (16) Батьки 
ще не виходили, тож Тяньцзао не міг зрозуміти, навіщо потрібно так багато 
часу, щоб потерти спинку. (17) Щойно він уже надумав піти їх пришвидшити, 
як раптом помітив, що прямо на нього беззвучно тече змійкою невеличкий 
струмочок. Пішовши проти його течії, Тяньцзао виявив, що джерело цього 
струмочка міститься у “ванні”. (18) Він приніс із собою якесь неявне, немов 
шурхіт дощу, почуття ніжності, адже, щоб вода піднялась і вилилась, батьки 
повинні були бути у ванні разом. (19) Вода продовжувала тихо витікати крізь 
шпарину під дверима, коли Тяньцзао почув, як зачерпують долонями воду, і 
водночас почув дрижання, ніби залізна ванна билася об щось. (20) Тяньцзао 
відразу ж почервонів і поспішив одягти підбиту ватою куртку, відчинити две-
рі й вибігти надвір, щоб подивитись на небо.

З точки зору цитації міфу найбільший інтерес тут становить лексія (14), де 
описано сон із драконом. Очевидно, що ця багата на асоціації міфічна істота 
є тут головною точкою смислотворення, і з огляду на таку її характеристику, 
як “пустотливість”, можна зробити висновок, що в цій лексії дракон символі-
зує інфантильне начало – таке привабливе, що його непросто подолати. Крім 
того, як відомо в психології, сон завжди означає смерть, тобто в цьому епізоді 
Тяньцзао вмирає як дитина і народжується як дорослий.

Також слід зауважити наскрізний в усіх представлених лексіях (12–19) об-
раз води, яка символізує плідність (і момент запліднення). Зокрема, не випад-
ковим видається розвиток подій, коли вода кипить і породжує пару, яка 
викликає стан хаосу свідомості, коли нічого не видно і не зрозуміло, проте з 
точки зору філософії їнь-ян саме такий стан вказує на зародження життя в 
надрах темного жіночого начала їнь. Між іншим, вода в китайській культурі, 
як відомо, вважається саме втіленням начала їнь.

У лексії (17) точкою смислотворення є образ змії (порівняння струмочка зі 
змійкою). Цей образ з’являється тут вдруге – після епізоду з вдовою-зміюкою, 
яка приходить до родини Чжен у переддень свята й просить батька Тяньцзао 
допомогти їй у певних хатніх справах (у термінології міфу – “ковтає” того), 
і можна бачити, що в цілому в новелі змія означає ворога – зрадника чи спо-
кусницю. Власне, у цьому другому епізоді зміїстий струмочок видає дії бать-
ків Тяньцзао, тобто “зраджує” їх.

(21) Була вже глибока ніч. Здавалося, що зорі над його головою підносять-
ся все вище й вище. (22) Тяньцзао на повні груди, ковток за ковтком, вдихав 
морозне повітря, оскільки боявся, що його спопелить жар, який невпинно під-
німався всередині. (23) Йому хотілося заспівати якусь дитячу пісеньку, однак 
він не міг наразі згадати слів жодної і не мав таланту Тяньюнь скласти щось 
сам. (24) Тож Тяньцзао почав мугикати якусь мелодію і, мугикаючи, крутити-
ся у дворі. У нічній тиші ритм обертів виявлявся надзвичайно зворушливим, 
ніби й насправді навколо нього кружляв голос самої природи. Раптом Тянь-
цзао розчулився через те, що ніколи раніше не помічав, наскільки в нього гар-
ний голос. Він ледь не заплакав через це. (25) У цю мить рипнули двері й 
відразу ж по тому пролунав веселий материн голос: 

– Тяньцзао, твоя черга купатися!
(26) Тяньцзао помітив, що обличчя батьків розпашілі, а вираз очей – і щас-

ливий, і зніяковілий водночас. Так, буває, кіт дивиться на господаря після 
того, як потягне зі столу якусь смакоту. (27) Вони не наважувалися подивитись 
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на Тяньцзао, тільки завзято допомагали йому вилити брудну воду, помити 
ванну і налити в неї гарбузовим черпачком чистої води…

Точкою смислотворення в лексії (21) є зорі. Вони тут представляють Небо 
як зовнішній світ, у якому живе людина. І цей зовнішній світ змальовано хо-
лодним (ті самі зорі, морозне повітря) на противагу палкому внутрішньому 
світу, жар якого (точка смислотворення лексії (22)) тут символізує здатність 
породжувати життя. Акцент на голос і ритм у наступних лексіях вказує, оче-
видно, на перемогу над хаосом і відкриття (та впорядкування, прийняття) сві-
ту власних почуттів – почуттів дорослого чоловіка, упорядкованих, насправді, 
за законами природи.

Зауважується також гарбузовий черпачок у лексії (27) – як відомо, грушо-
подібний гарбуз у Китаї є символом сексуальності, отже, згадка про нього в 
цьому місці новели – не випадкова деталь, а задумана точка смислотворення.

Таким чином, у цих лексіях, що припадають на кінець новели (останній 
абзац у статті не представлено), знову виявляється хронологічний код (ніч), 
що тепер переключає увагу читача в режим священного часу (Небо, зорі), та-
кож зауважується культурний код (через бажання співати, яке розуміється як 
бажання впорядковувати світ, зокрема і свій внутрішній) і не зникає психоло-
гічний код (через змалювання стану зніяковіння хлопця, який випадково від-
криває інтимний світ батьків).

Звісно, у цій статті були зауважені й проаналізовані не всі точки смисло-
творення обраної новели, проте ті, що були виділені, досить яскраво засвід-
чують невипадковість структури новели та розкривають через неї (структуру) 
задум автора – звернути увагу на присутність (і важливість) ініціації в житті 
сучасних людей. Узагальнюючи результати аналізу тих фрагментів новели, 
що були обрані, можна виділити щонайменше 5 типів кодів: хронологічний, 
психологічний, соціальний, культурний та наратологічний.

Якщо тепер згадати, що ключовою жанровою вимогою для новели є не-
сподіваний поворот сюжету наприкінці, то можна припустити, що Чи Цзиц-
зянь пов’язувала такий поворот, напевне, зі сном про дракона. Також заува-
жується та особливість новели, що дія розгортається у двох планах – реаль-
ному і психологічному. Перший план представлений безпосередньо в діях 
персонажів, і в такому ракурсі новела постає як етнографічно-побутова зама-
льовка (життя селян Півночі Китаю), а другий – опосередковано в символах 
та асоціаціях, що відсилають до міфу, тож у цьому ракурсі новела постає як 
цитація міфу. 

Особливий інтерес становить той факт, що авторка звертається до пробле-
ми ініціації – нібито неактуальної для сучасного суспільства з його раціональ-
ним мисленням, проте в новелі, очевидно, порушує питання про її присутність 
у житті кожного пересічного індивіда сучасного суспільства.
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СМИСЛОВІ КОДИ НОВЕЛИ ЧИ ЦЗИЦЗЯНЬ
“ЯК ЧИСТА ВОДА ЗМИВАЄ БРУД”
Н. А. Кірносова

Стаття є спробою застосувати техніку текстуального аналізу, винайдену 
Роланом Бартом, до однієї з найцікавіших новел сучасної китайської літерату-
ри, що здобула премію Лу Сюня (2000), – “Як чиста вода змиває бруд” Чи 
Цзицзянь. Авторка новели закодувала у своєму тексті багато посилань на міф, 
описуючи процес ініціації в сучасному суспільстві, а техніка текстуального 
аналізу допомогла виявити 5 типів смислових кодів у цьому тексті: хроноло-
гічний, психологічний, соціальний, культурний та наратологічний.

Ключові слова: текстуальний аналіз, лексія, код, ініціація

СМЫСЛОВЫЕ КОДЫ НОВЕЛЛЫ ЧИ ЦЗЫЦЗЯНЬ
“СМОЙ ГРЯЗЬ ЧИСТОЙ ВОДОЙ”
Н. А. Кирносова

Статья представляет собой попытку применить технику текстуального 
анализа, разработанную Роланом Бартом, к одной из наиболее интересных 
новелл современной китайской литературы, получившей премию Лу Синя 
(2000), – “Смой грязь чистой водой” Чи Цзыцзянь. Автор новеллы закодиро-
вала в своем тексте много ссылок на миф, описывая процесс инициации в со-
временном обществе, а техника текстуального анализа позволила обнаружить 
5 типов смысловых кодов в данном тексте: хронологический, психологиче-
ский, социальный, культурный и нарратологический.

Ключевые слова: текстуальный анализ, лексия, код, инициация
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ПЕРЕКЛАДИ КИТАЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВАН МЕН ПРО НЕБЕЗПЕКУ ПОСЕРЕДНОСТІ В КУЛЬТУРІ
У січні 2014 року відомий письменник Ван Мен 王蒙 опублікував статтю 

про проблеми культури в Китаї під назвою “平庸无罪但只剩下平庸就危险
了” – “Посередність не злочин, але коли залишається тільки посередність, то 
стає дуже небезпечно”: «У ці роки життя літератури та культури нашої країни 
дуже змінилося. Іноді ми помічаємо ці зміни, а іноді навіть не звертаємо на 
них уваги. У “Чжуан-цзи” висунута така думка, що все суще змінюється з ча-
сом, із часом у всіх речах відбуваються зміни. Деякі зміни можна простежити, 
а про деякі ви навіть не знаєте, як вони відбуваються.

Розповім невелику історію. У квітні 1986 року я почав працювати в Мініс-
терстві культури. Невдовзі після початку роботи отримав вказівки кількох ке-
рівників, у яких повідомлялося, що в Шеньчжені проводять конкурс “Міс 
етикет”. Це в завуальованій формі конкурс краси, але конкурс краси є явищем 
капіталістичного суспільства, коли жінку розглядають як іграшку, така діяль-
ність має бути заборонена. Я в той час не бачив конкурсів краси, не знав, що 
це таке, але я був дуже організованою людиною, так що негайно виконав вка-
зівки. А тепер Китай став базою для конкурсів краси, в одному тільки Санья 
вони проводилися вже скільки разів.

Інший приклад. У 1979 році на телебаченні в одному з фільмів звучала піс-
ня про кохання у виконанні Лі Ґуї. Але авторитетний музичний критик того 
часу сказав, що цей голос – це декадентська музика; що головною особливіс-
тю її голосу є сексуальність, немов голос біля подушки, піддав її різкій кри-
тиці. Пізніше хіба не з цією піснею виходила на сцену Ден Ліцзюнь? В одну з 
річниць смерті Ден Ліцзюнь ведучий ССТУ Чжао Чжунсян зробив про неї 
спеціальну програму, яка йшла три дні. Мабуть, Ден Ліцзюнь не така небез-
печна, підривна і ворожа. Центральне телебачення поступово розширило свою 
змістовість.

За 17 років до “культурної революції” в Китаї було опубліковано 200 різ-
них романів, у середньому виходить 11,8 за рік. Книги, що видавали тоді, 
мали дуже великий вплив: “Партизани на залізницях”, “Захистимо Яньань”, 
“Червоний день”, “Червона скеля”, “Історія підприємства” та ін. Більшість із 
цих книг видавалися мільйонними тиражами. А тепер у країні видається 2000–
3000 романів на рік, плюс романи в мережі, кажуть, що це понад 3000 романів, 
тобто тепер ви можете щороку побачити близько 6000 романів.

Якщо ви хочете отримувати інформацію про культуру, твори художньої лі-
тератури, то немає більш зручного часу, ніж тепер. Поширення інформації та 
ринок відіграє дедалі важливішу роль у літературному житті. Чому ця роль 
така велика? Тому що це просто, це доступно широким масам, кількість клі-
ків зростає, каси ростуть. Наше культурне життя йде в напрямку масовості та 
демократизації, кожен може взяти в ньому участь. У минулому ми вважали, 
що для вступу в якийсь художній виш у першу чергу потрібно мати талант, 
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а потім ще багато років важкого навчання та практики, навчання віч-на-віч із 
наставником, щоб виховати художній талант. Тепер це не обов’язково.

У минулому ми знали ім’я великої танцівниці Айседори Дункан, яка впли-
нула на весь світ, а зараз це Няошу (південнокорейський виконавець Пак Дже-
сан), але є ще в різних країнах світу танцюристи, які виконують танці у два 
притупування, яким ще слід повчитися в Няошу. Різні безглузді культурні 
продукти доступні повсюдно, вплив їх значний. Зокрема, пісня “Цуйхуа подає 
квашену капусту”, а ще є “Трепет”, їхнім автором є іноземець, він був натхне-
ний китайською традиційною оперою. Так що це і є популярність, демокра-
тичність і споживання.

Тепер лунають заклики розширити культурне споживання, а в минулому 
хто насмілювався таке пропонувати, як можна споживати культуру? Насправ-
ді споживання культури існувало завжди. Особливо тут виділяється кіно, 
скільки американських фільмів отримують у Китаї пристойні касові збори, 
подивіться “Історія Пі”, “Аватар”, “Агент 007”... а ще є мюзикли “Мама мія!”, 
“Кішки” і таке інше. Життя нашої літератури, мистецтва безпрецедентно роз-
ширилося, обсяг зростає, і люди висувають дедалі вищі вимоги до культурно-
го життя. У цих умовах виникає безліч думок. Обговорення, здивування, 
полеміка, критика, запитання в цій сфері мають дуже гострий характер.

У середині вісімдесятих років минулого століття в Міністерстві культури 
деякі послідовники старої лінії, але все ще впливові фахівці, створили кон-
сультативний орган, який назвали Рада у справах мистецтв, у той час на засі-
даннях ради звучала дуже гостра критика. Критика найбільше зосереджува-
лася на зірках естради: співаки заробляють занадто багато грошей, занадто 
швидко заробляють, голоси співаків не пройшли професійної підготовки, за-
надто багато рухаються на сцені. Старі товариші говорили дуже сердито: як 
ми могли так низько впасти? У ході полеміки виникали дуже крайні точки 
зору. Наприклад, в одному періодичному виданні говорилося, що зараз мис-
тецтво не тільки гірше, ніж у будь-який період після 1949 року, а й ще гірше, 
ніж у період панування Ґоміньдану, гірше, ніж було в окупованих районах. Ця 
крайня точка зору означає, що після початку реформ і відкритості стан літера-
тури і мистецтва гірший, ніж за часів Ґоміньдану.

Але тепер історія довела, що ці вкрай критичні голоси вже не можуть пе-
решкодити культурному життю, яке стало масовим, демократичним, неосяж-
ним за кількістю, змістом, різноманітністю, цю тенденцію ви вже не зупините. 
Але в цій “невпинності” насправді є щось тривожне, і ця тривожність не че-
рез просте навішування ярликів, не в тому, що ці часи гірші за ті часи, але 
проблема, яку варто обговорювати, – а до якого стану культури ми повинні 
прагнути? Якого життя літератури? Яких літературних досягнень? Тут є бага-
то питань, що варті нашого осмислення.

Перш за все чи збалансовані наші кількість і якість? У минулому хороша 
книга залишала дуже ясне враження, а зараз після виходу тисяч книг хто може 
сказати, яка з книг останнім часом вам сподобалася? Книга, яку навперебій 
намагалися прочитати, від якої не могли відірвати очей, яка глибоко вас зво-
рушила, викликала у вас почуття захоплення, ви можете назвати таку книгу? 
Здебільшого ви можете сказати щось про статейку у блозі, SMS, у кращому 
разі шоу на телебаченні. У минулому, кажучи про драматургів, ми могли по-
думати про Цао Юя, кажучи про традиційну китайську драму, згадували про 
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чотирьох найвідоміших виконавців жіночих ролей і чотирьох – ролей пози-
тивних чиновників. Тепер, звичайно, є багато експертів із традиційної драми, 
але в душі маси народу, якщо ви хочете дізнатися, хто ж найбільший діяч мис-
тецтва Китаю? Чжао Беньшань. Ніхто не має такого впливу, як він. Хто най-
кращі актори Китаю? Чжао Беньшань, Фань Вей, Пан Чанцзян – мабуть, ці 
кілька людей. Так, іноді виникає подив, чи повинні ми в цій масі чекати появи 
великих письменників, появи класичних творів, монументальних творінь, 
пам’ятників літератури. Ми, звичайно, не можемо і не повинні виключати 
фастфуду серед продуктів культури, але все ж, як і раніше, слід очікувати ве-
ликих речей, глибоких творів. Ми повинні обговорити питання популярності 
і високого рівня творів.

З якою небезпекою ми стикаємося сьогодні? З тим, що твори високого рів-
ня тонуть серед посередніх речей. Посередність – це не злочин. Але якщо за-
лишаються тільки такі твори, то це дуже небезпечно, особливо в Китаї, такій 
стародавній країні, у країні великої культури. Якщо залишаться тільки посе-
редні твори, тільки другосортні, тільки третьосортні, то як бути?

Маленькі штучки можуть бути добре зроблені, але рівень видатних драма-
тичних творів і театральних постановок не може бути підтриманий тільки 
жартівливими мініатюрами, наше сценічне мистецтво потребує творів більш 
високого рівня. Наприклад, якщо показати іноземцям художню виставу, ви ж 
не будете ставити мініатюри, тексти SMS або “Цуйхуа подає квашену капус-
ту”, “Трепет”. Тоді люди злякано вигукнуть: “Що трапилося з Китаєм? Китай-
ці так здрібніли?” Звичайно, у нас є твори високого рівня. Якщо говорити про 
літературу, то це чуські строфи, ханьська ритмічна проза, поезія Тан і Сун, 
драма періоду Юань, романи періоду Мін і Цін. Період династії Юань був та-
ким коротким, а розвиток літератури був значним, юаньські драми значно 
вплинули на літературу.

Яку культурну спадщину залишимо нащадкам ми – люди цього поколін-
ня? Ми зараз можемо залишити тільки хіба що телесеріали і SMS. І це є 
проблемою.

Ще одна проблема в тому, що в нас постійний розрив між теорією і прак-
тикою. У нас відсутня теорія, яка могла б чітко проаналізувати сучасні явища 
культури. Я більш за все не схвалюю протиставлення культури і мистецтва 
різних країн і регіонів, коли говорять, що вони несумісні. Я думаю, що хоро-
ші речі можуть існувати і у вас, і у нас. Наприклад, мюзикли. Я знаю, що в 
нашій країні прагнуть ставити мюзикли і вже є нові постановки. Але у вас не 
буде такого успіху, як в інших, такого успіху, як у їхніх “Кішок”, такого успі-
ху, як у “Мама мія!”, як у “Знедолених”.

Особливо це помітно на прикладі кіно. Хоча китайські фільми дуже добре 
приймають, вони постійно отримують призи у світі кіно, але якщо кажуть, 
що Китай вже є потужною кінодержавою, то це абсолютно не так. Що мене 
зараз турбує? Навіть у Голлівуді, цьому надзвичайно комерційному місці, ви-
пускають не тільки споживчу продукцію, завжди є кілька робіт високого кла-
су, чудових робіт, завжди є частина творів, що зроблені з думкою, почуттям, 
натхненням, вдумливих робіт. А ми? Багато чудових режисерів пішли хиб-
ним шляхом, погналися за візуальними ефектами, і навіть деякі відомі режи-
сери публічно пишуть і говорять, що ідеї в кіно – це сміття. Яке ж це кіно без 
думки?
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Деякі з наших популярних творів я називаю порожніми, вони не досягають 
середнього рівня нашої культури, не кажучи вже про рівень вище середнього. 
Звичайно, ви повинні встигати за ринком, хто ж цього не хоче? Ідеальні речі 
теж повинні бути спрямовані до ринку. Якщо ви не враховуєте вимог ринку, 
то вас не сприйматимуть, каса в цьому сенсі подібна виборчому бюлетеню. 
Але чому в нас хороші речі не можуть займати місце на ринку? Можливо, 
наші китайські глядачі вже настільки вульгарні, що відкидають все хороше? 
Я думаю, що це не так. Хіба Паваротті не є зіркою, виконуючи класичні опер-
ні арії? Він робить це вишукано і має касу. Чому наші письменники, художни-
ки не можуть створювати хороші твори високого рівня, які були б улюблені 
масами? Ми повинні дивитися на це з двох точок зору. По-перше, рівень цих 
наших письменників і художників не є достатнім, щоб завоювати аудиторію, 
завоювати читача, ви не можете по-справжньому зачепити людей. А може 
бути і так, що у вас є хороші роботи, є прекрасні таланти, але наш ринок їх не 
бачить, наші засоби масової інформації їх не бачать. Хіба не може бути такої 
ситуації? Якщо це так, то може необхідно створювати певний баланс попу-
лярності і високого рівня?

Існує ще один баланс, як у процесі стрімких змін у суспільстві ставитися 
до проблем у різних видах мистецтва. Це абсолютно очевидно, особливо на 
прикладі традиційної китайської опери. Зараз діалекти поступово зникають, 
наприклад у Шанхаї все більше і більше людей вже не говорять шанхайським 
діалектом, шанхайська опера і літературні твори, що засновані на шанхай-
ському діалекті, будуть обмежено доступні. Якщо в Ґуандуні ви не співаєте 
кантонську оперу кантонським діалектом, то що буде в майбутньому з оперою 
红线女 “Жінка в червоному”? Якщо в Сучжоу не розмовляти сучжоуським 
діалектом, то як зберегти пісенну оповідь “пін тань”? Така ситуація досить 
знайома в нашій країні. Опера “куньцюй” вже була ООН віднесена до немате-
ріальної культурної спадщини, і деякі співвітчизники за кордоном поставили-
ся до цього з великим ентузіазмом. За останні десять років пан Бай Сяньюн 
докладає зусиль до створення молодіжної версії “Павільйону півоній”, доміг-
ся дуже хороших результатів. Проте цим важко усунути небезпеку, перед ли-
цем якої опинилися деякі види національного мистецтва, тому що молоді 
зараз подобаються швидкі ритми, вона жадає веселощів.

Наш курс на модернізацію абсолютно правильний, не може бути іншим: 
якщо не проводити реформ і відкритості, не займатися модернізацією, то ми 
опинимося у глухому куті, ми будемо бідними і відсталими, неосвіченими. 
Проте як у процесі модернізації захистити стародавні форми мистецтва нашо-
го народу, як захистити наші твори від пошкоджень і втрат, як захистити куль-
турну спадщину з китайською специфікою – ця проблема стоїть дуже гостро.

Нещодавно я слухав концерт народної музики в Пекіні, вони придумали 
безліч способів привернути глядачів, у тому числі актори на сцені трагічно 
вигукували: “Нам потрібна не тільки публіка, а й повага”. Насправді повагу 
не запросиш. Паваротті виступав по всьому світу, але зі сцени ніколи не гово-
рив: “Глядачі, я хочу співати, будь ласка, проявіть до мене повагу”. Насправді 
я цілком розумію бажання народної музики в цьому сучасному світі засяяти 
заново. Я також сподіваюся, що наша традиційна опера повернеться до епохи 
розквіту, повернеться до епохи великого актора Ян Сяолоу, у той славний Зо-
лотий вік.
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Але ми живемо в епоху мас-медіа, деякі люди кажуть, що це епоха сенсор-
них екранів, що ми живемо в епоху “великого впливу невидимої руки”. Ре-
форма системи культури підштовхує велику кількість літератури та мистецтва 
до ринку. Як у таких обставинах домогтися кращого балансу якості і кількос-
ті, балансу зарубіжних форм мистецтва і національного культурного надбан-
ня, балансу масової популярної літератури, мистецтва і елітної літератури та 
мистецтва високого класу? Крім кількості продажів, кліків, касових зборів, 
ми також повинні створити потужну, авторитетну систему оцінки літератури 
і мистецтва високого академічного, художнього і професійного рівня. Наше 
суспільство має розуміти, що є мистецтвом, яке хвилює людей, що є мо-
ральним, наповненим думкою мистецтвом, мистецтвом, яке “нечутно зрошує 
душу”, що є мудрим, чесним, вдумливим мистецтвом.

У нас так багато інститутів мистецтв, так багато літературних інститутів 
і літературних відділів, є дуже багато науково-дослідних установ соціальних 
і гуманітарних наук. А ще у нас є професійні літературно-художні організа-
ції, а також масові літературні організації, спілки та асоціації письменників з 
гарантованим фінансуванням, відомства культури, преси, радіо і телебачен-
ня… тому у нас не може не бути експертів, учених, як і не може не бути лю-
дей, які б сказали всім, який твір хороший, а який порожній, який твір 
обманює людей, який є закордонним клоном, у якому приховані прояви тем-
них і потворних ідей. Нам потрібні критики, які б сказали всім, що хоча в 
цього художника висока репутація, але цей його твір невдалий, що це мотлох. 
Потрібно, щоб це хтось сказав. А зараз таких людей немає, принаймні дуже 
мало. Тепер деякі критики пишуть статті на замовлення, отримуючи червоні 
конверти, навіть в академічному середовищі є таке.

Ще 1982 року я був у Сполучених Штатах, де відвідав лівого драматурга 
Артура Міллера. У Китаї його найвідомішою п’єсою є “Смерть комівояжера”, 
її переклав і зіграв у п’єсі головну роль пан Їн Жуочен. Я увійшов до його бу-
динку в Коннектикуті, коли в Нью-Йорку тільки що поставили нову п’єсу Ар-
тура Міллера, тому я й сказав: “Вітаю”. Але Артур Міллер, схвильовано насу-
пившись, відповів мені: “Погано”. Я запитав: “Як це погано?” Він сказав: 
“Тому що театральний критик “The New York Times” ще не висловив своєї 
думки про п’єсу”. Почувши це, я дуже здивувався: такий великий драматург 
боїться “The New York Times”? У результаті, звичайно, ще до мого від’їзду в 
“The New York Times” вийшла критична стаття з негативною оцінкою п’єси, і 
стала вирішальною: він більше не займався цією п’єсою. Звичайно, правий чи 
неправий той театральний критик з “The New York Times”, який вважав цю 
п’єсу провальною, вже через стільки років я не можу сказати. Але я повинен 
сказати, що успішний ЗМІ, успішний вчений, успішний експерт у цьому сус-
пільстві обов’язково повинні мати можливість ясно висловитися. Їхній голос 
повинен бути досить щирим, серйозним, непроплаченим, вони повинні перед 
лицем науки, мистецтва, історії, наважитися подати голос, який витримає пе-
ревірку історією.

Такий критичний голос може мати ще одну невід’ємну рису: заслуговувати 
довіри і мати потужну систему винагороди. Просуваючи прогрес мистецтва, 
ми повинні наважитися стверджувати те, у чому, безумовно, впевнені, що ця 
система винагороди дозволить нам не йти на поводу в ринку. Як би ви не 
оцінювали Нобелівську премію з літератури, але вона не зважає на кількість 
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продажів, і особливо їй подобається нагороджувати непопулярні речі, про які 
ви б ніколи не подумали. Наприклад, премією був нагороджений італійський 
лівий драматург Даріо Фо – я зовсім не вірив, що його можуть нагородити. 
Раніше, 1986 року, був нагороджений французький письменник Клод Сімон, 
у нього дуже дивний літературний стиль, не всі його сприймають.

Як певна марка, премія також несе відповідальність перед мистецтвом, 
наукою, історією.

Незалежно від того, наскільки великий вплив посередніх, вульгарних ре-
чей, наскільки велика сила безглуздих, порожніх, фрагментарних, подібних 
фастфуду речей, нашому суспільству необхідні люди, які здатні вести за со-
бою, які володіють науковою відповідальністю, свого роду місіонери в мис-
тецтві, які невпинно говоритимуть усім, що ці твори з гучними назвами фак-
тично дуже далекі від цього. Вони повинні також говорити всім, що хоча ці 
роботи не привертають загальної уваги, не приваблюють уваги ринку, але 
вони мають цінність, ними варто дорожити. І слід сказати всім, що це те, чого 
ми чекаємо.

Наша китайська мрія також включає мрію про культуру. Ця мрія полягає в 
тому, що в нас повинні бути першокласні видатні письменники і художники, 
що в нас повинні бути найкращі твори літератури і мистецтва, які зачіпають 
людей. Ми повинні мати терпіння і завжди маємо звертати на це увагу, завжди 
шукати і знаходити цінності, накопичувати скарби. Зараз у цій ситуації глухо-
го кута принаймні в нас ще є таке прагнення і це очікування».

З китайської переклав Володимир Урусов
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