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Вітання з нагоди
двадцятиліття часопису
«Україна-Китай»

З нагоди двадцятиліття часопису «Україна-Китай» маю честь від імені
Посольства Китайської Народної Республіки в Україні та від себе особисто висловити щирі вітання журналові «Україна-Китай» та Українській
асоціації китаєзнавців, а також глибоку повагу доброму другові китайського народу – Президенту Асоціації панові Віктору Олексійовичу Кіктенку, усьому колективу Асоціації та фахівцям і вченим, які присвятили
себе китаєзнавчим дослідженням.
Впродовж двадцяти років часопис «Україна-Китай» послідовно та об’єктивно зображує сучасний розвиток Китаю, широко представляє китайські
традиції та звичаї, активно сприяє дружнім обмінам між Китаєм та Україною, ставши важливим вікном для ознайомлення та пізнання Китаю усіма
суспільними колами України.
Китай та Україна – стратегічні партнери, що мають міцну традиційну
дружбу, широкі спільні інтереси та значні перспективи співробітництва.
Сподіваюся, що журнал продовжуватиме реалізовувати свої переваги – це
об’єктивність і знання реалій, широкий світогляд і особливий погляд. Вірю,
що часопис зробить ще більший внесок у розквіт українського китаєзнавства, у сприяння дружньому співробітництву, культурним обмінам та взаємному навчанню між Китаєм та Україною.
Бажаю часопису подальших успіхів!
Надзвичайний та Повноважний Посол
Китайської Народної Республіки в Україні
ДУ ВЕЙ
червень 2019 року
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Шановні журналісти та колеги!
За двадцять років із двадцяти семи,
що сплинули з часу встановлення дипломатичних відносин між Україною
та Китайською Народною Республікою, журнал «Україна-Китай» відбувся як помітне явище у царині висвітлення та аналізу найважливіших подій
українсько-китайського партнерства.

Ваше видання завжди з високою відповідальністю та вимогливістю до себе
якісно та фахово доводило до вимогливих читачів найактуальнішу інформацію. І з часом воно стало яскравим та глибоким гуманітарним інструментом
аналізу двосторонніх відносин.
Журнал змінювався згідно з вимогами часу до сучасних ЗМІ, перейшовши й
на цифровий формат та ставши тепер доступнішим до широкого загалу читачів. За цей час збільшилося і стало більш розмаїтим коло авторів, серед
яких з’явилося багато молодих вчених, аналітиків, країнознавців, економістів, істориків та й просто дослідників. Нині журнал «Україна-Китай» перетворився на майданчик для відкриття нових імен на аналітичному полі українсько-китайських багатогалузевих відносин, став місцем удосконалення та
поглиблення знань про Китай та його зв’язки з Україною.
Такі теми, як «українці в Китаї», «історичні передумови будівництва нового
Шовкового шляху», «Україна у розбудові відносин Китай-Європа» вперше були
аналітично розглянуті та викладені на шпальтах саме вашого видання.
Сподіваюся, що унікальні якості вашого видання у майбутньому допоможуть
йому стати справжнім каталізатором спілкування українських китаєзнавців
та китайських україністів.
Хочу побажати редакції журналу «Україна-Китай» та його колективові творчого
успіху, результативних пошуків та зростання інтересу читачів.
Не зупиняйтеся на досягнутому – ваш журнал має стати навігатором
у подальшій розбудові українсько-китайських відносин, особливо для тих,
хто ухвалює рішення.

Шановні засновники,
автори та редактори журналу
“Україна – Китай”!
Від щирого серця вітаю Вас
із двадцятирічним ювілеєм!
Вам вдалося сформувати потужну фахову експертизу у сфері відносин України та Китаю – і це саме в той час,
коли реальну двосторонню співпрацю
навряд чи можна побачити у поступі.
Я – журналіст, який був причетний до створення не одного медіаресурсу, тому добре свідомий того, як важко
створити якісний журнал, сформувати авторську команду, знайти концепцію й утримувати його видання на
гідному рівні впродовж десятиліть. Вам вдалося майже
неможливе, і це, безперечно, дуже помітний успіх у науковому та журналістському колах.
Впродовж двадцяти років вам вдається розповідати про
країну, досвіду реформ якої дуже потребує наша держава.
Вірю, що наслідком вашої роботи стане народження еліти,
підготовленої до продуктивної розмови із таким цікавим
Україні партнером, як Китай.
Бажаю вам натхнення, легкого пошуку тем
і цікавої їх реалізації.
Філіп Л. Грем (президент Washington Post) називав новини
першими чернетками історії. Сподіваюся, що ваш інтелектуальний, чудово ілюстрований і напрочуд цікавий журнал стане
чернеткою історії плідних відносин України та Китаю.
Генеральний директор Українського національного
інформаційного агентства Укрінформ
Олександр Харченко

Олег Дьомін
Надзвичайний та Повноважний Посол України в КНР
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GLOBAL TIMES ONLINE (BEIJING) CULTURE COMMUNICATION CO.LTD

Вітальний лист з нагоди двадцятиріччя
часопису “Україна – Китай”
Журналу “Україна – Китай”:
З нагоди двадцятиліття часопису “Україна – Китай”
маю честь висловити свої щирі вітання шановній редакції, а також сердечні привітання усьому колективу
журналістів часопису.
Журнал “Україна – Китай” є двомовним, китайсько-українським періодичним
виданням, що від моменту свого першого випуску і донині присвятив себе та
вклав власну мудрість та сили у здоровий розвиток китайсько-українських відносин, продовжуючи послідовно та всебічно популяризувати та оповідати про
Китай, що, у свою чергу, привернуло увагу багатьох китайських медіа, зокрема і Global Times Online. Варто згадати 2017 рік, коли шановна редакція видала
спецвипуск з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Китайською Народною Республікою та Україною, а також усі щоквартальні видання журналу, що впродовж усього зазначеного часу невпинно надають оцінку та
розбір актуальних тем щодо китайсько-українських відносин та двосторонньої співпраці у сферах економіки та торгівлі, освіти, науки та техніки тощо.
Завдяки формату спеціалізованого видання, журнал приділив особливу увагу
висвітленню визначних подій в історії китайсько-українських відносин, ставши
важливим вікном ознайомлення української громадськості зі справжнім Китаєм.
Новий початок – новий шлях. Хотів би висловити подяку часопису за постійну підтримку та увагу до Global Times Online. Щиро сподіваюся, що журнал
“Україна – Китай” продовжуватиме приділяти увагу Китаю та знайомити
українців з Китаєм, щоб обидві сторони змогли на власні очі побачили успіхи
у розвитку китайсько-українських відносин.
Генеральний менеджер Global Times Online
Шань Ченбяо

Шановні автори та редактори
журналу «Україна – Китай»
Українська редакція Міжнародного радіо Китаю щиро
вітає вас з двадцятиріччям з часу створення видання!
Увесь цей час журнал зберігав високу професійну планку,
інформуючи українських читачів про основні події в
Китаї, співпрацю між двома країнами, розповідав про
китайську культуру. Ми переконані, що це допомогло
багатьом українським читачам краще зрозуміти Китай, побачити його таким, яким він є насправді.
Ми також дуже раді, що деякі наші співробітники мали
честь долучитися до написання кількох випусків журналу. Тож сподіваємося на подальшу співпрацю і зичимо
вам подальших творчих успіхів!

Українська редакція МРК Медіакорпорації Китаю.

10 “червня” 2019 року
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Шановні друзі!
Від імені Торгово-промислової палати України вітаю усіх із двадцятиріччям із дня народження видання
«Україна – Китай».
Україна і Китай сприймають один
одного як стратегічних економічних
партнерів. Впевнений, що ініціативи
з боку Китаю допоможуть нам у модернізації нашої інфраструктури та
багатьох секторів економіки, у залученні інвестицій і нових технологій.
Торгово-промислова палата України надає великого значення інструментам
конкретної підтримки ділових контактів бізнесменів двох країн, просуванню
українського експорту на практично безмежний китайський ринок. За два останніх роки за участю Торгово-промислової палати України вже проведено
понад 20 спільних заходів в Україні та Китаї, серед яких – бізнес-форуми, виставки, презентації тощо. Наприкінці минулого року Торгово-промислова палата України стала членом Міжнародної торгової палати Шовкового шляху
(SRCIC). У нас працюють представництва в Шанхаї і Гонконзі, найближчим часом відкриємо торгове представництво ТПП України в Пекіні. Ми співпрацюємо
з Китайською торговою асоціацією з метою ефективного захисту інтересів
китайських інвесторів на території України.
Мені дуже приємно, що цей рік став проривом для наших підприємців, які
вийшли на китайський ринок із якісною українською продукцією – продуктами харчування та новітніми технологіями. Переконаний, бізнес-спільнота
може дієво підтримати ті перетворення, що відбуваються сьогодні в державі, а Торгово-промислова палата України допоможе. Ми зобов’язані разом
рухатися вперед, бути на світовому ринку конкурентоздатними, стати
впливовою сучасною державою, а головне – маємо спільними зусиллями
робити життя економічно благополучним, достаток – вагомим, а умови
праці – стабільними і передбачуваними.

Шановні читачі, видавці та
всі, хто причетний до видання
журналу «Україна – Китай»,
Дозвольте від щирого серця привітати Вас від імені Китайської Торгової
Асоціації з двадцятиліттям від дня
створення вашого чудового журналу.
Журнал за роки існування став тією
платформою та мостом, яка об’єднала нас у велику сім’ю прихильників
українсько-китайської дружби.
Журнал став яскравою сторінкою розвитку наших двосторонніх стосунків, створивши додаткові канали комунікацій як для експертів, так і для
пересічних громадян наших країн. Він виконує надзвичайно важливу функцію
донесення правдивої, перевіреної інформації до широкого загалу, розширює
горизонти спілкування між нашими народами, а інколи й руйнує застарілі
міфи, які час від часу стають на заваді активізації наших стосунків. Журнал став за ці роки тим інструментом, який дозволяє постійно відкривати
нові перспективи для поглиблення українсько-китайської співпраці.
У сучасному світі саме інформаційна передова стає тим фронтом, де ведеться боротьба за образи майбутнього – як ми будемо жити, з ким товаришувати, як розвиватися. Журнал «Україна – Китай» робить свій визначальний внесок у наше спільне мирне й щасливе майбутнє, яке формується через
зближення цінностей обох наших народів.
Хочу побажати колективові журналу, його спонсорам фінансовим та ідейним,
усім, хто тримає оборону на цьому інформаційному фронті й, незважаючи на
труднощі, продовжує вже впродовж двадцяти років видання журналу, оптимізму, наснаги, міцного здоров’я!
Журналові хочу побажати – розширювати інформаційні горизонти, висвітлювати багато нових і цікавих подій та історичних поворотів з життя наших народів, які б могли потрапити у фокус вашого журналу та виходити на
нові аудиторії навіть й за межами України.
Многая літа й творчих перемог!
З повагою,
Виконавчий директор Китайської торгової асоціації
Руслан Осипенко

Геннадій Чижиков, президент ТПП України
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Якби вас попросили обрати, де перебувати – у потязі, що рухається 150 тис.
км/с чи на платформі вокзалу, – що б
ви вирішили? Великі швидкості лякають, на них дуже легко зіткнутися із
чимось руйнівним. Проте ризик залишитися на платформі та проґавити
все – лякає не менше.

Компанія Lenovo розпочала власну подорож з одинадцяти осіб, які 1984 року вирішили,
що позиція на платформі їх не влаштовує, і краще очолити потяг, що рухається з шаленою швидкістю до інноваційного майбутнього. Починаючи з плати, яка пристосовувала
комп’ютери IBM до складних китайських ієрогліфів, через перші ноутбуки ThinkPad на
борту Міжнародної космічної станції, історія бренду – це шлях інновацій, які рухають
галузь вперед. Сьогодні компанія Lenovo — це технологічний гігант із центрами розробки в Японії, США, Німеччині та Китаї і з представництвами в 160 країнах світу.

Авіакомпанія МАУ вітає
часопис «Україна – Китай»
з двадцятиріччям!
Цього року часопис «Україна – Китай»
святкує своє двадцятиріччя. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України»
щиро вітає свого давнього партнера
з цим чудовим ювілеєм!

Журнал, заснований 1999 року, видають Українська асоціація китаєзнавців і Група компаній “Ти
і право” за підтримки Посольства КНР в Україні та Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Видання регулярно публікує цікаві, змістовні матеріали про різноманітні аспекти співпраці між Китаєм та Україною в культурній царині, комерційній, туристичній галузях,
у сферах політики й економіки, друкує історичні нариси та розповіді про сучасні події з життя
обох країн. Торік партнером журналу “Україна – Китай” стала щоденна китайська газета «Global
Times» (
), яка спеціалізується на висвітленні міжнародних подій.

Так, мета виправдала швидкість. І виправдовує досі. Доки інженери компанії тестують ноутбуки за жорсткими стандартами Міністерства оборони США, вчені обирають Lenovo, коли вирушають вивчати льодовики і пустелі. За допомогою інноваційних
рішень Lenovo будують обчислювальні комплекси нового покоління в Європі та світі,
реконструюють події зіткнення частинок високих енергій із експерименту ATLAS на
Великому адронному колайдері. Здається, «потяг» Lenovo навіть перевищив швидкість
150 тис. км/с. У цій ситуації найкраще, що могло статися – це відчуття, що є компанії
та проекти, які поділяють цю любов до швидкості з нами.

В одному з матеріалів, опублікованих у числі № 1 (15) 2019 часопису «Україна – Китай», зазначається, що відносини між Україною і КНР у галузі туризму «перебувають у стані стабільного та
прогнозованого розвитку, туристичні потоки між нашими державами зростають». Нам в авіакомпанії МАУ приємно, що ми долучилися до цього процесу, відкривши навесні 2015 р. пряме регулярне
авіасполучення між Києвом і Пекіном. А 4 червня цього року, на додаток до щоденних рейсів до столиці КНР, наша авіакомпанія відновила прямі щотижневі польоти до міста Санья, розташованого
на мальовничому острові Хайнань. У партнерстві з авіакомпанією China Southern ми пропонуємо
рейси через Пекін до низки міст Китаю – Урумчі, Харбін, Гуйлінь, Ухань, а також до південнокорейського міста Сеула. До слова, МАУ першою серед авіакомпаній Східної Європи та Близького
Сходу відкрила власний магазин з продажу авіаквитків у китайській мережі Faizhu Travel Network
що входить до Alibaba Group.

Серед таких однодумців – журнал “Україна-Китай”, і ми раді привітати його з двадцятиріччям! Двадцять років крокувати разом з найкращими інноваційними компаніями
і розповідати про успіхи співпраці між двома такими різними країнами – надзвичайно
достойна місія.

Для подорожей до або з Китаю кожен може обрати для себе тариф, який найбільше відповідає його
потребам: базовий Economy Lite, бестселер Economy Standard, Economy Premium «все включено», а
в Бізнес-класі – супер комфортний Business Saver чи 100% гнучкий і всеосяжний Business Flex, що їх
вже встигли вподобати наші бізнес-пасажири.

Ейнштейн відкрив, що якщо ви стоїте на платформі та дивитеся на рух такого потяга (а це половина швидкості світла!), він виглядатиме деформованим та коротшим від
його звичайної довжини. Але якщо ви знаходитеся всередині – все для вас виглядатиме
статичним і ви не відчуватимете змін. Кожен може обрати свій шлях! Ми підтримуємо
тих, хто обирає ризик, швидкість та розвиток шляхом інновацій. Щоб цей шлях став
успішнішим разом із іншими відомими компаніями, Lenovo долучилася до створення
Китайської Торгової Асоціації у 2015 році. І сьогодні офіційний партнер КТА журнал
“Україна-Китай” святкує вже свій двадцятий день народження! Ми щиро вітаємо вас і
бажаємо стрімкого розвитку, який би не поступався швидкості світла.

На збільшення числа поїздок між країнами, безумовно, вплине і той факт, що, за підсумками першого кварталу 2019 р., Китай вперше став головним торговим партнером України. Згідно з даними Державної служби статистики, товарообіг склав $2,643 млрд., а це 10,2% від загального обсягу!
Від імені авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» сердечно дякую співробітниками редакції та
видавцям часопису «Україна – Китай» за 20 років самовідданої праці, що активно сприяє зміцненню українсько-китайських відносин. Бажаю і колективу журналу, і його читачам наснаги, міцного
здоров’я, успіхів та натхнення!

Сергій Фоменко
Віце-президент авіакомпанії МАУ з комерції

Тарас Джамалов, генеральний директор Lenovo в Україні
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Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»
щиро вітає журнал «Україна-Китай»
з двадцятиріччям!

Для науково-популярного журналу двадцятиріччя – це поважний вік. За час свого
існування журнал переконливо довів високу якість. Це, без перебільшення, унікальне видання здійснює важливу просвітницьку місію та сприяє покращенню взаєморозуміння між двома народами. Журнал у популярній формі відкриває українському
читачеві важливі, а подекуди й маловідомі, сторінки історії, філософії, соціології,
правознавства, культурології, політології, економіки та міжнародних відносин Китаю та українсько-китайського співробітництва, знайомить з літературними та
художніми творами китайських авторів та мистецьким надбанням України з китаєзнавчої тематики. Важливим внеском у розвиток україно-китайської дружби
є донесення до української спільноти на сторінках видання офіційної позиції керівництва Китайської Народної Республіки та інформування щодо діяльності Посольства Китайської Народної Республіки в Україні.
Відзначимо чудове оформлення та відмінну редакційну роботу журналу «Україна-Китай», який може слугувати взірцем у видавничій справі. Відкритий доступ до
електронних версій цього видання значно розширює читацьку аудиторію.

12

Вельмишановні автори
та співробітники журналу
«Україна-Китай»!
Упродовж 20 років Ваше видання невпинно допомагає розвивати взаєморозуміння й тісне двостороннє
партнерство між Україною та Китаєм. У стрімкому й поступальному
розвитку зв’язків між нашими країнами очевидним є і Ваш вагомий внесок.
На мій погляд, журнал «Україна-Китай», окрім висвітлення широкого кола питань від стратегічного партнерства в економічній сфері до тісної взаємодії
у культурно-освітньому просторі, особливим чином впливає на формування
суспільної думки та національної ідентичності завдяки чіткій державницькій позиції, ґрунтовності у висвітленні тем і проблем сьогодення, а також
завдяки полемічності поглядів, які пробуджують свідомість, конструктивно
провокують, змушують думати й діяти.
Журнал «Україна-Китай» є унікальним прикладом ефективного діалогу
партнерства та взаємодії між нашими країнами. Я особисто неодноразово
стежив, як змінюється вираз обличчя наших партнерів у Китаї, коли під
час зустрічі дарував черговий номер Вашого часопису. Спочатку це було
здивування, потім – захоплення та радість, що відверто демонстрували
рішучий крок до проведення щільної взаємодії та плідного діалогу.

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» тісно співпрацює з журналом «Україна-Китай», широко використовуючи його тиражі у навчальній та науково-організаційній діяльності університету, розміщуючи на шпальтах журналу як тематичні статті, так і
інформаційні матеріали щодо розвитку китаєзнавства в університеті, проведення наукових та культурно-просвітницьких заходів, присвячених Китаю та українсько-китайським відносинам.

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського не перший рік
товаришує з Вашим журналом. Перед нами висока мета й важливі завдання. Ми й надалі готові надавати Вам всіляку допомогу та підтримку, адже
творення журналу – це велика праця, спрямована на висвітлення взаємин
між двома країнами у сфері економіки, інновацій, науки та культури.

Тож з нагоди ювілею бажаємо редакційній колегії, засновникам, видавцям, авторам
та читачам журналу «Україна-Китай» наснаги та подальших творчих досягнень!

Для нас велика честь бути разом з Вами в одному проекті,

Лук’яненко Д. Г., ректор ДВНЗ «Київський національний
економічний університет ім. В. Гетьмана»

ректор Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського
Володимир Казарін
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Шановна редакціє журналу
«Україна – Китай»!

Шановні друзі, колеги,
партнери!

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка та кафедра мов і літератур
Далекого Сходу та Південно-Східної
Азії вітають вас із 20-річним ювілеєм!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди знакової та значущої події – двадцятиліття виходу з друку першого
номера журналу «Україна – Китай».

Ми вдячні Вам за те, що впродовж цих років Ви надавали чудову можливість викладачам-китаїстам нашого
Інституту для висловлення своїх поглядів і презентації наукових розвідок. Бажаємо Вам сил і натхнення для подальшого розвитку, а також сподіваємося на
майбутню плідну співпрацю!
З найкращими побажаннями,
Директор Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
проф. Г.Ф. Семенюк
Завідувач кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
проф. І. П. Бондаренко

За останні два десятиліття ми, як і все українське суспільство, пережили чимало
драматичних, але й багато позитивних подій. Ми стали більш зрілими, наповненими безцінним досвідом, а також, і це головне, продовжуємо створювати фундамент
для подальшого розвитку. На шляху нашого становлення як модерної держави з новою, сучасною якістю молодого покоління Китай завжди був партнером і країною,
яка підставляла своє могутнє плече новій Україні.
Інтерес українського студентства до історії, мови, культури, філософії, політики,
економіки Китаю завжди був величезним. І для того, щоби його перевести в більш
системне й ефективне річище, декілька років тому нами було започатковано освітню програму «Сходознавство» на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В її рамках вже цього року матимемо перший випуск істориків-китаєзнавців, які володіють необхідними компетенціями з
мови й історії Китаю. Ми покладаємо на них великі надії як на ще одну фахову групу
українського суспільства, яка, глибоко розуміючи історію країни, її традицію, мову
та культуру зможе перетворити українсько-китайські відносини на стабільний
стратегічний фактор взаємного розвитку.
Ми щиро вдячні посольству КНР за сприяння в оснащенні сучасної мультимедійної
аудиторії «Китайська мрія». Вона є тим простором, де наші студенти розпочинають опановувати китайську мову і китайську культуру. І дуже символічно, що мрія
кожного з них починає втілюватися саме в стінах «Китайської мрії».
Журнал «Україна – Китай» став не лише візитівкою українсько-китайського партнерства. Він також перетворився і на настільний підручник для наших істориків-китаєзнавців. Дещо перефразовуючи великого Конфуція, можна сказати: «Любов
до старовини і наполегливість у навчанні дають знання» (
). Ми переконані, що ці знання неодмінно стануть надійним фундаментом кращого, гармонійного та позитивного майбутнього обох наших народів.
З повагою і шаною,
Іван Патриляк, д-р. істор. наук, професор, декан історичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
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Шановні журналісти та колеги,
Український інститут майбутнього щиро вітає вас з двадцятиліттям
від дня виходу з друку першого номера
журналу «Україна-Китай».

Започаткований ще у 1999 році, у 50-ту річницю створення Китайської
Народної Республіки, сьогодні часопис «Україна – Китай» – єдиний журнал на
теренах нашої держави, в якому всебічно висвітлено актуальні питання
історичного, політичного, соціально-економічного та культурного розвитку
Китаю, а також стан та перспективи українсько-китайських відносин.
За 20 років на сторінках журналу «Україна-Китай» друкували статті та матеріали перші особи держав, посли та представники Посольства КНР в Україні, члени законодавчої та виконавчої влади, науковці, дослідники, підприємці.
Завдяки журналові ми можем спостерігати еволюцію дипломатичних, економічних, гуманітарних та культурних українсько-китайських відносин.
Я переконаний, що вивчення досвіду Китаю є особливо важливим для розуміння глобальних процесів та місця України в них. Висловлюю щиру вдячність
вам за те, що впродовж багатьох років ви докладали зусиль для відкриття
китайської культури для українців на сторінках свого журналу.
Цього року Українська асоціація китаєзнавців та Український інститут майбутнього започаткували клуб журналу «Україна – Китай». Ми раді приєднатися до великої родини китаєзнавців в Україні та сподіваємося на подальшу
плідну співпрацю!
Бажаємо дальших успіхів та розширення аудиторії
журналу «Україна – Китай».
З повагою,

Вітаємо партнерів з ювілеєм!
Журналу «Україна – Китай» виповнилося двадцять років.
За цей час внесок редколегії та редакційного колективу у
налагодження та зміцнення українсько-китайських зв’язків став неоціненним! Завдяки вашим публікаціям український бізнес отримує неоціненну інформацію про можливості співпраці з китайськими партнерами, українські вчені
дізнаються про актуальні напрямки досліджень, що їх проводять китайські колеги, а зацікавлені громадяни нашої
держави отримують інформацію про історію, культуру та
спосіб життя сучасних китайців.
Тішимося, що на сторінках часопису «Україна – Китай» регулярно з’являються й наші статті, присвячені різноманітним аспектам українсько-китайських взаємин у галузі
туризму. Адже найкращий спосіб познайомитися з кимось
ближче – це його відвідати, приїхати до нього в гості. Тим
більше, що Китай пропонує усім охочим якнайширше розмаїття своєї культури, можливостей подорожувати своїми теренами та відпочинку на своїх курортах.
Із ювілеєм вас, шановні колеги й партнери!
Бажаємо вам творчих успіхів та видавничого довголіття!

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього,
кандидат політичних наук Віктор Андрусів
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НОВИЙ ЕТАП
реалізації ініціативи
«ПОЯСУ І ШЛЯХУ»

О. А. Коваль
журналіст-міжнародник,
член правління Української
асоціації китаєзнавців

Другий форум міжнародного співробітництва з реалізації ініціативи «Поясу і Шляху», який відбувся у
Пекіні 25-27 квітня 2019 року, зібрав рекордну кількість учасників – 5000. Гості приїхали з 150 країн світу. Кількість делегацій на рівні лідерів країн
також була вищою, ніж раніше – 38.

Офіційні документи форуму називають 283 практичних результатів
та рішень, які були досягнуті, і це на додачу до 140 контрактів, укладених між учасниками форуму на 64 млрд. доларів США. В цілому форум засвідчив, що китайська ініціатива за час після першого форуму,
який відбувся у травні 2017 року, вже дає практичні результати. Саме
в цьому переконався спец-кореспондент журналу «Україна-Китай»,
який мав нагоду ексклюзивно висвітлювати Форум у Пекіні.
ПОЯС І ШЛЯХ НАВКОЛО СВІТУ
Ініціатива «Поясу і Шляху» вже стала чинником глобального зростання та відкрила нові можливості
для глобального розвитку. На країни-учасниці ініціативи припадає 13,4% світової торгівлі, а загальний обсяг торгівлі між Китаєм та країнами-членами ініціативи перевищив 6 млрд. доларів США. На
новому етапі реалізації ініціативи потрібно чіткіше
визначити пріоритети і сфокусувати увагу на покращенні всебічних зв'язків та сумісності, прагнути
для якісного розвитку.
Сьогодні цілком зрозуміло, що ініціатива потрібна
не лише самому Китаю, а всім країнам-учасницям.
Відповідним було й загальне гасло другого форуму – «Спільно будувати “Пояс і Шлях”, відкривати
прекрасне майбутнє» – вказувало на те, що без зусиль усіх учасників буде складно досягти кінцевої
мети: працювати на розвиток і процвітання для
всього людства, мати обопільний зиск.
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В заявах китайських представників та лідерів, як напередодні, так і під час самого форуму йшлося про
те, що ініціатива відбулася і вже давно перестала
бути лише ідеєю на папері. Це реальний механізмом кооперації країн, який вже створює нові зв’язки і приносить вигоду, допомагає країнам-учасникам боротися зі спільними викликами, які б жодна
країна сама по собі не могла здолати.
У дні роботи форуму було оголошено, що формальними учасниками ініціативи стали вже 127
країн світу, які підписали з Китаєм відповідні документи. Для порівняння, це удвічі більше, ніж на
першому форумі у 2017 році. До цього слід додати
29 міжнародних організацій, які також формально
беруть участь у ініціативі, проте на форумі було
зафіксовано присутність представників від 90
міжнародних та регіональних організацій. Це дає
підстави бути впевненим, що кількість учасників
надалі зростатиме.

Враховуючи ці нові факти, слід сказати, що тепер ініціатива не спрямована вже ексклюзивно на встановлення зв’язків Китаю з Європою, адже великі проекти Китай розвиває в Азії, Африці, з перспективою
дивиться на Американський континент, особливо на його південну частину.

З іншого боку, від того, що ініціатива вже перетворилася на глобальний проект, який реалізує
Китай, фактично, всі зовнішньополітичні зв’язки
Пекіна з окремими країнами так чи інакше починають розглядатися через фактор участі або
неучасті країни в ініціативі «Поясу і Шляху». Кажучи інакше, країнам, які формально не приєдналися до ініціативи, буде все важче вибудовувати
свої взаємини з Китаєм, обмежуючись сферами, які
не охоплює ініціатива «Поясу і Шляху».
Цікавим прикладом тут може бути Російська Федерація, яка учасником ініціативи не є і демонстративно дистанціювалася від неї, хоча виступає як один
з ключових партнерів Китаю на міжнародній арені.
Відстоюючи свою власну ініціативу «Євразійської
інтеграції», Москва демонструє небажання ставати
частиною китайської ініціативи. Через це так звана «інтеграція інтеграцій» – зближення між Євразійським Економічним Союзом та ініціативою «Поясу
і Шляху» – йде кволо, через принципово інакші підходи Москви та Пекіну до співпраці з партнерами.
Ця двоїстість створює певні складнощі для країн
Центральної Азії, які воліють співпрацювати з Китаєм, але певною мірою залежні у своїх рішеннях від
Москви. Лише Казахстану вдалося суттєво випередити сусідів, та й саму Російську Федерацію, у просуванні своїх спільних проектів з Китаєм, не вступаючи у
протиріччя з Москвою. Таким самим шляхом намагається йти й Білорусь. На форумі у Пекіні і одразу після
нього виявила свою особливу позицію до співпраці з
Китаєм в рамках ініціативи «Поясу і Шляху», ще одна
з країн-учасниць ЄАЕС – Вірменія. Їй було запропоновано стати містком для нового транспортного коридору «Південь-Північ», що зв’яже Перську затоку з
Чорним морем через Іран (від порту Бендер-Аббас)
через Вірменію до грузинського Поті. Цікаво, що
одразу після оприлюднення цієї ініціативи Китай
уклав з Вірменією угоду про безвізовий режим.
Напередодні Форуму також вдалося розвіяти перестороги, які неодноразово висловлювали щодо ініціативи, головним чином, західні експерти та політики про начебто геополітичний характер проекту,

через який Китай поширює свій вплив або намагається узалежнити країни через надання фінансової допомоги та кредитів. Експерти Rhodium Group,
компанії, базованої в Нью-Йорку, у своєму спеціальному дослідженні проаналізували 40 найбільших
кредитних угод Китаю з 24 країнами у Азії, Африці
та Латинській Америці. Вони дійшли висновку, що
лише передача владою Шрі-Ланки під контроль китайської державної компанії порту у місті Хамбантота на 99 років є реальним прикладом посилення
китайської присутності в окремій країні через боргові зобов’язання останньої. Проте факти свідчать,
що Китай зазвичай змінює умови кредитування на
користь країн-боржників, або просто списує борги, як було це зроблено щодо Куби, Ботсвани та ще
кількох країн. Показовим є приклад Зімбабве. Китай
пробачив цій країні 40 млн. доларів кредиту, але
відмовив у фінансовій допомозі на 1,5 млрд доларів
США, коли країна зіткнулася з кризою у 2015 році.
Загалом сума таких списань або кредитів зі зміненими термінами становить вже понад 50 млрд.
доларів США. Проте Китай з року в рік продовжує
нарощувати інвестиції до країн вздовж «Поясу і
Шляху». На проекти в рамках реалізації ініціативи
Китай за всі роки, починаючи з 2013-го, витратив
майже 500 млрд. доларів США. Ще 90 млрд. дол. США
склали приватні інвестиції китайських підприємців.
30 млрд. дол. США Китай витратив на створення зон
торгової та промислової кооперації, що дозволило
створити у країнах-учасницях 300 тис. нових робочих місць для місцевих робітників.
Ці факти і цифри доводять, що немає жодних підстав говорити про «грабіжницький» (слово, яке використовують американські політики) характер
китайської ініціативи, або про якісь її приховані
цілі чи про непрозорий характер ініціативи «Поясу
і Шляху». В ініціативі не проявлений егоїстичний
підхід Китаю, вона не є новим «Планом Маршалла»
і не ставить за мету колонізацію інших країн. Вона
не кидає виклик іншим країнам, які мають відмінний погляд на співпрацю у світовому масштабі,
або побоюються конкуренції з боку Китаю.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК – КЛЮЧ ДО ІНІЦІАТИВИ «ПОЯСУ І ШЛЯХУ»

Можна сказати, що в переддень форуму особливу увагу Китай приділяв гостям з Італії. Уряд цієї країни
у квітні приєднався до ініціативи «Поясу і Шляху». Італія стала першою країною з групи країн «Великої
Сімки», яка підтримала китайську ініціативу. Окрім того, до ініціативи, можливо, приєднається Швейцарія, що розширить коло високорозвинених країн, які зацікавилися ініціативою. За нею можуть бути й
інші країни Західної Європи, сподіваються у Пекіні.

Китай був готовий дати свої власні відповіді на всі закиди і звинувачення, а також розтлумачити питання,
які подекуди викликають непорозуміння навіть серед країн-учасників ініціативи. Деякі з них, наприклад,
очікували, що, як і під час першого Форуму у 2017 році, Китай оголосить про нові фінансові зобов’язання
для підтримки ініціативи та обіцятиме партнерам нові масштабні інфраструктурні проекти.
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Так не сталося. У ключовій промові китайського лідера Сі Цзіньпіна у перший день роботи Форуму йшлося про нові підходи до співпраці, які мусять на новому етапі підвищити, якість і силу взаємодії країн учасниць.

Ми повинні прагнути до досягнення високих стандартів, сприяти зростанню народного добробуту,
здійснювати цілі сталого розвитку, а також вводити прийнятні для всіх норми і стандарти, поважати
закони і нормативні акти різних країн, дотримуватися концепції розвитку, в яких людям відводиться
центральне місце, фокусувати увагу на ліквідації
бідності, збільшенні зайнятості, підвищення рівня
життя народу, щоб плоди спільної будівництва "Поясу і Шляху" були розподілені між всіма найкращим
чином, була також забезпечена стабільність в сфері
бізнесу і фінансів».
Цікаво, що в своїх виступах на форумі Голова КНР декілька разів порівнював будівництво «Поясу і Шляху» з китайським живописом у стилі "гунбі" –
(у перекладі «старанний пензлик» або «ретельний
пензлик»), появу якого відносять до династії Хань.
До цього стилю живопису були особливо прихильні імператори династій Тан та Сун. Він розвивався в

ті епохи історії Китаю, коли політична стабільність і
загальний добробут сприяли розквіту і поширенню
мистецтва. Стиль цей характеризується чіткими лініями та обрисами, коли художник малює речі з усіма реалістичними подробицями, обмежуючи себе
у вільній та експресивній варіації. Проте на таких
картинах вдавалося досягти вишуканого зображення об’єктів за рахунок посилення контрасту шляхом
накладання декількох шарів фарби.
Саме до такої кропіткої праці закликав китайський лідер. Сі Цзіньпін заявив, що взаємопов'язаність – це ключ до спільного будівництва "Поясу і
Шляху". Він також закликав будувати цифровий
«Шовковий шлях» і сприяти науково-технічним
інноваціям. Традиційні для ініціативи залізничні,
морські і енергетичні проекти він назвав «основою мережі для тіснішої взаємопов’язаності», а її
«каркасом» слугують транспортні коридори та
інформаційні канали.

Для забезпечення стабільного розвитку країн-учасниць, Сі Цзіньпін запропонував зосередитися на
великих проектах ініціативи, на питаннях їх фінансового забезпечення, інвестиційній співпраці,
безпеці і управлінні ризиками під час реалізації інфраструктурних проектів. Країни мусять співпрацювати у нарощувані виробничих потужностей, в інвестиціях в індустріалізацію та у створення
технологічних парків. Головними критеріями для такого співробітництва мають бути відповідність
ринковим принципам та міжнародним правилам.
У своїй промові Сі Цзіньпін також проголосив нові ініціативи щодо дальшої
відкритості Китаю і поглиблення реформ, що розширюють горизонти для
співпраці з іноземними країнами.
ПО-ПЕРШЕ, Китай розширить сфери для іноземних інвесторів і сприятиме захисту їх інвестицій. Список сфер, заборонених для іноземних інвестицій, буде скорочено у галузях
сучасних послуг, обробної промисловості та сільського господарства. Китай дозволить
зарубіжним інвесторам вести господарську діяльність з контрольним або стовідсотковим
пакетом акцій у більшій кількості секторів. Розширяться пілотні зони вільної торгівлі і
порти вільної торгівлі.
ПО-ДРУГЕ, Китай зобов’язався розвивати міжнародне співробітництво в галузі захисту
прав інтелектуальної власності, буде всебічно вдосконалювати правову систему у сфері
захисту прав інтелектуальної власності. Заборонить примусову передачу технологій іноземними компаніями, що працюють в Китаї .

«Спільне будівництво "Поясу і Шляху" йде за історичною течією економічної глобалізації, відповідає
вимогам епохи з реформування системи глобального управління і прагненню народів різних країн
до кращого життя» – заявив китайський лідер. «Орієнтуючись на майбутнє, ми повинні зосередитися
на ключових пунктах, ретельно працювати, спільно
малювати ретельну і тонку картину в жанрі "гунбі",
просувати спільне будівництво "Поясу і Шляху" в
напрямку якісного розвитку. Ми повинні дотримуватися принципу "спільних консультацій, спільного
20
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будівництва та спільного використання", виступати
за мультилатералізм, з малого накопичити більше
шляхом двостороннього, тристороннього та багатостороннього співробітництва. Ми повинні бути
прихильними до концепції відкритості, екологічної
чистоти і непідкупності, утримуючись від формування замкненого кола, і просувати екологічно чисте
інфраструктурне будівництво, а також зелені інвестиції і фінанси. Ми готові спільно з різними сторонами будувати чистий і чесний Шовковий шлях,
здійснюючи співробітництво на прозорій основі.
O. А. КОВАЛЬ

ПО-ТРЕТЄ, Китай збільшуватиме імпорт товарів і послуг; знижуватиме мита, ліквідовуватиме нетарифні бар'єри. Китай вітатиме продукцію високої якості з різних країн світу на
своєму ринку.
ПО-ЧЕТВЕРТЕ, Пекін готовий ефективніше здійснювати міжнародну координацію макроекономічної політики, зокрема, з найбільшими економіками світу. Мета цього акту – сприяти інтенсивному, сталому, збалансованому та інклюзивному зростанню світової економіки. Китай відмовляється від намірів проводити девальвацію валюти з перекладанням
труднощів на плечі торгових партнерів.
ПО-П'ЯТЕ, Китай приділятиме особливу увагу виконанню багатосторонніх і двосторонніх
торгово-економічних угод, досягнутих з різними країнами. Китай будуватиме правовий і
чесний уряд, вдосконалюватиме закони і правила відповідно до потреб відкритості, переглядатиме політику ліцензування на ринковій, правовій та спрощеній основі.
ДРУГИЙ ФОРУМ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»
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У промовах і виступах Голови КНР Сі Цзіньпіна оглядачі найбільше відзначили нові ідеї, які не лунали
так ясно раніше. Взаємопов’язаність названо однією
з ключових умов, як і потребу пошуку «нових рушійних сил для зростання», також новими були слова
про цифровий «Шовковий шлях», про нетерпимість
до корупції в рамках ініціативи і про її чітку спря-

мованість на захист довкілля і на боротьбу з кліматичними змінами. Китайські керівники неодноразово підкреслювали, що ініціатива цілком відповідає
Порядку денному ООН в галузі сталого розвитку на
період до 2030 року і відкрита до стикування з регіональними та національними програмами розвитку.

«Наша спільна мета – працювати разом, щоб зробити країни більш взаємопов'язаними, економічне
зростання – вищим, міжнародне співробітництво – тіснішим, а життя людей – кращим», – так підсумував Сі
Цзіньпін головні ідеї Спільного комюніке, яке учасники форуму схвалили за його підсумками одноголосно.
ПРЕДМЕТНИЙ ДІАЛОГ
Новелою в організації Другого форуму стало проведення паралельно з форумом лідерів та голів
делегацій, 12 окремих тематичних підфорумів та
великих зборів представників ділових кіл з країн
учасниць-ініціативи. Тут обговорювали, як ідеї
самої ініціативи «Шовкового шляху», так і перспективні проекти і окремі сфери співпраці для
її просування на майбутнє.
Одним з форумів, який викликав велике зацікавлення, була зустріч експертного середовища за
участю 300 делегатів з 60 країн, зокрема і від України. Ключовим тут був виступ Хуан Куньміна, члена
політбюро ЦК КПК, який закликав спеціалістів та
науковців з аналітичних центрів країн «Шовкового
шляху» вивчати та пояснювати сутність ініціативи
для громадян різних країн для підвищення взаєморозуміння та поваги один до одного. За результатами цього форуму постала «Мережа щодо вивчення
Поясу і Шляху». Її було засновано Інститутом «Сіньхуа» та 15 аналітичними центрами з країн ініціативи.
Свою «мережу» під час форуму заснували і представники ЗМІ. Під час засідання Ради інформаційної
мережі «Поясу і Шляху» де йшлося про взаємодію
інформаційних служб і різних медійних організацій
всіх країн для поширення кращого уявлення суспільства про ініціативу «Поясу і Шляху» в різних
країнах. У інформаційній мережі об’єдналися представники 182 медіа з 86 країн. Раду інформаційної
мережі очолює одне з провідних ЗМІ КНР «Женьмінь
жибао» – «Народна газета».
Слід також зазначити, що Китай організував і спонсорував приїзд сотень журналістів з країн Євразії,
Африки, Близького Сходу та Латинської Америки для
висвітлення Форуму «Поясу і Шляху». Китайські дипломати, а також Асоціація народної дипломатії Китаю, Міжнародний прес-центр КНР організували для
журналістів широку програму подорожей країною,
знайомство з китайською культурою та історією,
лекції та інтерв’ю з китайськими політиками, чиновниками, дипломатами, представниками ділових кіл.
Також відбулися окремі тематичні міні-форуми
щодо екологічного розвитку в рамках «Поясу і Шляху», запущено цифрову платформу «великих даних» країн учасниць ініціативи, відбулася дискусія
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на тему торгівлі, інвестицій і підтримки якісного
економічного зростання. Відбулися підфоруми з інновацій та транспортних проектів, за темою боротьби з корупцією, з розбудови контактів між людьми
і народами, з культурного діалогу, з регіонального
співробітництва тощо.
Можна сказати, що учасники мали нагоду обговорити всі аспекти китайської ініціативи, намітивши її
цілі і завдання на майбутнє. Експерти, з якими вдалося поспілкуватися на форумі, у більшості визнавали, що ініціатива тепер стала ширшою і глибшою,
ніж вона здавалася ще два роки тому. Тепер йдеться не лише про фізичне поєднання країн-учасниць
через інфраструктурні проекти. Так, вони залишаються досить важливим чинником, проте на перше
місце виходять такі питання, як синергія стратегій
розвитку окремих країн, що спільно могли б розбудувати нову систему глобального державного
управляння, яка б дала відповіді на виклики, з якими стикається сучасний світ.
При цьому Китай не прагне через ініціативу «Поясу і Шляху» нав’язувати моделі розвитку для інших.
Проте він розглядає ініціативу, як майданчик, де він
може поділитися часткою свого досвіду розвитку з
рештою світу. На цьому етапі Китай лише застеріг
за собою право встановити інституційні стандарти
для ініціативи, які, натомість, відповідали б чинним
міжнародним стандартам і були б відкритими.
В час, коли Китай вступає у новий етап поглиблених
реформ і відкритості, Пекіну важливо в майбутньому докладати зусиль, щоб ініціатива «Поясу і Шляху»
приносила максимальний ефект не лише для нього
самого, а для всієї глобальної економіки, стала основою багатостороннього економічного розвитку.
За повідомленням газети «Чайна дейлі», Китай
для досягнення цієї мети може проводити працю
зі створення «Міжнародного комітету співробітництва "Поясу і Шляху"», який, на думку експертів,
перетворив би ініціативу «Поясу і Шляху» на багатосторонню за своєю суттю. Наразі ж вона залишається базованою переважно на двосторонніх договорах Китаю з окремими країнами, і майже зовсім
не впливає, наприклад, на відносини між окремими
країнами-учасниками ініціативи.
O. А. КОВАЛЬ

Ван Хуейяо – засновник «Центру з вивчення
Китаю та глобалізації», який також є радником
китайського уряду, вважає, що Китай прагнутиме до утвердження плану розвитку в рамках
ініціативи «Поясу і Шляху» як дорожньої карти
глобального розвитку. Для цього необхідно щоб
окремі країни були спрямовані на спільне економічне зростання й це є головною ідеєю всієї
ініціативи «Поясу і Шляху».
За дещо поступовий шлях перетворення ініціативи
у глобально висловився Професор Інституту Центральної Азії Ланьчжоуського університету Ян Шу.
Він вважає, що наразі зміст співробітництва країн
в рамках ініціативи визначається географічними
чинниками, тому він вважає за необхідне зосередитися на певних регіонах, виділяючи Центральну
Азію, Росію, окремо Східну Європу і Західну Європу.

Всі вони потребують різних підходів з боку Китаю
та окремих пріоритетів в рамках ініціативи «Поясу і
Шляху», вважає експерт.
А колишній заступник міністра закордонних справ
Хе Яфей висловив таку думку: якщо ініціатива «Поясу і Шляху» перетвориться на нову концепцію
глобального управління і стане місцем, де країни
зможуть узгоджувати власні стратегії розвитку, Китай наблизиться до реалізації іншої своєї важливої
мети – розбудови «суспільства спільної долі для
всього людства», яку китайський лідер Сі Цзіньпін
визначив у 2015 році. Для реалізації цієї концепції
Китай зосереджується на пошуку спільного знаменника інтересів всіх сторін, що відображає високу
ступінь зацікавлення Пекіна у спільному розвитку
всіх країн, а також у бажанні отримати більше позитивних оцінок для своїх зусиль.

Нині можна ствердити, що Другий форум міжнародного співробітництва з реалізації ініціативи «Поясу і Шляху» здобув належну оцінку. Китай одержав згоду всіх
учасників на продовження практики проведення таких форумів у майбутньому.
Також Китай заявив, що між цими ключовими форумами будуть проведені різні заходи, які присвячені
тематиці ініціативи «Поясу і Шляху». Також Китай запросив всіх учасників форуму до участі у Другому
міжнародному ярмарку імпортних товарів (China International Import Expo-2019), який буде проведений
5-10 листопада у Шанхаї під гаслом «Нова ера, спільне майбутнє».
ЩО ЗАПРОПОНУВАЛА УКРАЇНА
Україна взяла участь у Другому міжнародному форумі «Поясу і Шляху» вже в традиційному для себе
форматі. Українську делегацію очолював перший
віце-прем’єр-міністр України, міністр економічного
розвитку і торгівлі Степан Кубів.
У своєму виступі Степан Кубів відзначив, що проект
«Один пояс, один шлях» має на меті посилити геополітичну співпрацю між Азією і Європою, тому саме
Україна має важливе значення у його реалізації.
Степан Кубів наголосив: «Україна є стратегічно важливим логістичним вузлом між Азією та Європою.
Найкращий підхід до подальшої розбудови китайського експресу до Європи, про який каже уряд
КНР, – це створення маршрутів через Україну. Ми
пропонуємо китайським колегам спільний проектний портфель: розвиток портової інфраструктури,
об’єктів альтернативної енергетики, будівництво
автомобільних доріг та мостів, розвиток об’єктів залізниці та аеропортів, високі технології, співпрацю
в аерокосмічній сфері, переробку агропродукції».
Незважаючи на те, що участь української делегації
припала на розпал компанії з виборів президента
України, Київ наполягав на своїй готовності говорити про вигідні транспортні маршрути територією

України для сполучення Китаю з країнами Європи, налагодження кооперації між підприємствами
України і Китаю з подальшою реалізацією продукції
на ринках ЄС. Україна прагне розвивати співробітництво з модернізації української промисловості та
створювати спільні виробничі потужності.
Під час форуму українською делегацією було
погоджено підписання інвестиційної угоди між
урядами України та Китаю на загальну суму
340 млн. дол. США на будівництво мосту через
Дніпро у м. Кременчук. Підписано Меморандум,
який передбачає розробку детальної дорожньої
карти Україна-Китай щодо спільного будівництва «Економічного поясу Шовкового шляху» і
«Морського Шовкового шляху XXI століття»
(«Одного поясу, одного шляху»).
Цей документ, який, вірогідно, має на меті конкретизувати положення «Плану дій» щодо участі України в ініціативі «Одного поясу, одного
шляху» від 2017 року, буде розробляти вже новий
уряд України. На нашу думку, він має врахувати
нові ідеї, які були проголошені під час другого
Форуму міжнародного співробітництва в рамках
ініціативи «Поясу і Шляху».

====
Журнал «Україна-Китай» дякує Посольству КНР в Україні та Китайському міжнародному прес-центру
за організацію висвітлення Форуму міжнародного співробітництва в рамках ініціативи «Поясу і Шляху».
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П’ЯТЬ головних
ЛАНОК ініціативи
«ОДИН ПОЯС,
ОДИН ШЛЯХ»
Стрижак О. О.
член Української асоціації
китаєзнавців

Ініціативу «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» було висунуто 6 років тому. За ці роки світова спільнота
пройшла шлях від початкового ознайомлення з ідеєю спільної побудови ініціативи до її прийняття та
широкої участі. З активним просуванням «Одного
поясу, одного шляху» глибоко розвиваються та прогресують
- п'ять взаємозв’язків, що виступають опорою та головним ядром ініціативи (2).
ЯКІ ЗМІСТ ТА ЦІЛІ МАЄ КОЖНА З П’ЯТИ ЛАНОК?

НАСАМПЕРЕД, необхідно визначити п’ять головних ядр ініціативи:
Політична координація
Взаємозв’язок інфраструктур
Безперебійна торгівля
Фінансова інтеграція

рожнього руху та управління дорожніми ситуаціями; підвищення рівня пропускної здатності доріг.
Необхідно стимулювати затвердження єдиного
механізму погодження наскрізних транзитів; просувати органічне поєднання норм розмитнення
вантажів у сфері міжнародних перевезень, перезавантаження контейнерів та мультимодальних
перевезень; поступово спрощувати та уніфікувати
правила і порядок здійснення міжнародних перевезень загалом. Портова інфраструктура включає в себе безперешкодне здійснення комбінованих перевезень, збільшення кількості морських
маршрутів та рейсів, а також зміцнення співробітництва щодо обміну інформацією в галузі
морської логістики. Енергетична інфраструктура

охоплює питання спільної охорони безпеки газоі нафтопроводів, просування будівництва транскордонних електричних проводів та проводів
електропередач та – що дуже важливо – активне розгортання регіонального співробітництва у
сфері реформування електромереж. Телекомунікаційна інфраструктура стосується широкого
кола запитів – це сфера підвищення рівня взаємозв’язку міжнародних сполучень, безперешкодне просування інформаційного Шовкового шляху,
будівництво магістральних ліній зв’язку між сторонами, прокладання міжконтинентального підводного волокно-оптичного кабелю, поліпшення
супутникових каналів передачі інформації, розширення співпраці та обмінів у сфері інформації.

ІІІ. Безперебійна торгівля.
Зовнішня торгівля – це шкала, що демонструє рівень відкритості окремої держави зовнішньому
світові. Стосовно традиційної торгівлі товарами
важливо наголосити, що, лише опираючись на оперативне політичне контактування, всі сторони можуть всебічно ознайомитися з концепцією розвитку
інших країн, а отже, здійснити аналіз виробничої
структури, етапів розвитку та торговельної специфіки цих країн, надалі – зосередити сили на освоєнні
пріоритетних ресурсів та розвитку пріоритетного
виробництва, що, в свою чергу, дасть змогу виявляти відносні переваги усіх сторін. Торгівля послугами, безперешкодна реалізація якої ще більше
залежить від координації політичних курсів, також
є важливою складовою зовнішньої торгівлі. З початком епохи інформатизації, торгівля послугами

«переросла» в колосальну за масштабами систему,
що охоплює електронну торгівлю та пов’язані з нею
послуги. Лише за умов дотримання закону, політичного курсу, міжнародних угод, а також за реалізації
результатів політичної координації, використання
логістичних «зручностей», отриманих завдяки взаємному сполученню інфраструктур, стирання торгових бар’єрів, створених природою та людиною,
країни-учасниці ініціативи матимуть змогу оптимізувати торговельну структуру та підвищити рівень
«кількості» і «якості». Загальна кількість населення
країн, що беруть участь у побудові Економічного поясу шовкового шляху, сягає 3 млрд. людей – простим
оком можна побачити усю унікальну масштабність
ринків та колосальний потенціал співробітництва
у сфері торгівлі та інвестицій. Усі сторони мають

Зміцнення зв’язків між народами*
(*прим. автора: зважаючи на відсутність єдиного затвердженого варіанту перекладу поданих формулювань та
враховуючи поданий нижче зміст кожної з ланок, автором запропоновано оптимальний варіант перекладу, однак
затвердження варіанту перекладу потребує відкритого обговорення).

І. Політична координація.
Успішне просування ініціативи «Один пояс, один
шлях» багато в чому залежить від високого рівня політичної взаємодовіри між країнами вздовж
«Поясу і шляху». Разом з тим, економічна взаємодія також не залишаєься осторонь та несе користь гармонізації відносин між країнами. Шляхом
зміцнення дружнього діалогу та консультацій всі
суб’єкти співробітництва мають можливість спільно обговорювати стратегії економічного розвитку,
прагнути єдності, зберігаючи наявні відмінності,
усувати політичні бар’єри та інші штучні перепони, скоординованими діями вживати заходів та
затверджувати плани щодо стимулювання регіо-

нального співробітництва. Дотримання окресленого політичного курсу, букви закону та міжнародних угод забезпечить економічну інтеграцію країн,
розташованих уздовж «Одного поясу, одного шляху». Окрім цього, вагомими гарантійними елементами побудови ініціативи також виступають: зміцнення міжурядової співпраці, активне створення
багаторівневого механізму обмінів та стикування
міжурядових стратегій на макрорівні; поглиблення
інтеграції в питаннях спільного інтересу; стимулювання політичної взаємодовіри та досягнення нових консенсусів щодо співробітництва.

ІІ. Взаємозв’язок інфраструктури
охоплює такі чотири її види: транспортна, портова,
енергетична та телекомунікаційна. Транспортна
інфраструктура – це ключові транспортні об’єкти, вузли та коридори, а також стратегічні об’єк24
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рішення та реалізація безперешкодного проїзду
проблемними ділянками доріг; комплектація та
поліпшення обладнання для забезпечення доО. О. СТРИЖАК
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провести належне обговорення широкого кола питань – спрощення процесу торгівлі та інвестицій,
розробки доцільних стратегій та планувань, ліквідації торговельних бар’єрів, зменшення витрат на
проведення торговельних та інвестиційних операцій, прискорення циркуляції регіональних економік, також реалізації принципу «взаємної вигоди та
спільного виграшу». Співпраця у сфері торгівлі та
інвестицій є важливою «колоною» ініціативи «Один
пояс, один шлях». Країни-учасниці мають спрямувати свої зусилля на активізацію консультацій щодо

укладання двосторонніх угод відносно захисту інвестицій, уникнення подвійного оподаткування,
захисту законних прав та інтересів інвесторів, створення оптимального бізнес-середовища в межах
регіону та в кожній країні. Величезним потенціалом
наділені зони вільної торгівлі, тому спільні консультації мають проводити і щодо цієї теми. «Випікання
великого пирога, який дістанеться усім без винятку»
має стати пріоритетом зовнішньої торгівлі країн-учасниць побудови «Одного поясу, одного шляху».

IV. Фінансова інтеграція.
Фінанси – ядро розвитку сучасної економіки, це
загальноприйнятий факт. Більшість країн, що розташовані на шляху ініціативи, при обмінах та розрахунках використовують валюту країн, які знаходяться за межами цього регіону. Але, якщо
проводити обміни і розрахунки у національній валюті, то є можливим значно зменшити витрати від
обігу капіталу, зміцнити здатність давати відсіч фінансовим ризикам, а також підвищити конкурентоздатність економіки регіону на міжнародному рівні.
З метою забезпечення умов для реалізації фінансової інтеграції, підтримки транскордонного співробітництва та побудови масштабних проектів, ініціатива має належним чином послуговуватися Фондом
Шовкового шляху, інвестиційними та банківськими
ресурсами, що були розроблені регіональними та
міжнародними закладами, поглиблювати наявні
сфери співпраці та віднайти нові напрями співробітництва у фінансовій сфері з країнами вздовж
«Одного поясу, одного шляху». Нині ініціатива вже
почала розширювати простір для здійснення розрахунків та обмінів у національній валюті, зменшуючи цим валютні ризики та витрати на проведення
розрахунків, що мають місце в інвестиційній та тор-

говельній діяльності відповідних країн. Надалі ця
система сприятиме тому, що в процесі економічних
обмінів, країни-учасниці ініціативи формуватимуть
мережу валютної безпеки, в межах якої саме вони
спільно відповідатимуть за фінансові ризики, а потому - покращать захист власних фінансової безпеки та економічних інтересів. Загалом, поглиблення
співробітництва у сфері фінансів сприятиме побудові в Азії системи валютної стабільності, системи
інвестицій та фінансування, а також кредитної системи. Враховуючи поставлені завдання, на сьогодні
необхідно виконати ряд дій – зміцнити співпрацю
у сфері фінансового моніторингу, що стане базою
для високоефективного координаційного механізму моніторингу; поліпшити систему реагування на
ризики та вирішення криз, створити регіональну
систему попереджень фінансових ризиків; посилити транскордонні обміни та співробітництво між
органами з оцінки кредитоспроможності та рейтинговими агентствами. Не менш важливим є виявлення функцій Фонду Шовкого шляху та суверенних
фондів кожної країни-учасниці, активне включення
у роботу комерційних фондів акціонерного фінансування, а також суспільних коштів.

V. Зміцнення зв’язків між народами.
Під час побудови ініціативи «Один пояс, один шлях»
важливим є зміцнення добросусідського співробітництва, розширення співпраці у сфері освіти, культури, туризму тощо. Шляхом проведення культурних
обмінів країни-учасниці мають змогу стимулювати
поширення інклюзивності, толерантності та відкритості; сприяти взаємозлиттю та встановленню відчуття ідентичності між культурами. Останнім часом
активізувалась взаємодія на загальносуспільному
та офіційному рівнях, все більше виявляє себе користь взаємозв’язків на гуманітарному рівні. Китай
продовжуватиме ініціювати дружнє співробітництво та зближувати серця народів країн, які беруть
участь у побудові «Одного поясу, одного шляху»,
аби в майбутньому стати міцним фундаментом, що
демонструватиме спільні надії різних народів. Нині
існує широке поле для співпраці у гуманітарній сфері між Китаєм та країнами-учасницями ініціативи,
конкретні засоби досягнення якої вже неодноразово обговорювали на найвищому рівні. Серед таких
засобів варто відзначити збільшення наданих Ки-

таєм державних стипендій на навчання, фінансової
допомоги та підтримки в здобутті іноземними робітниками професійної освіти та підготовки у Китаї,
проведення культурних заходів, зміцнення співробітництва, зокрема інвестиційного, у сфері туризму.
Нині «Економічний пояс шовкового шляху» є доволі
абстрактною концепцією. Необхідно якнайшвидше
конкретизувати, а також сформувати міжнародний
консенсус щодо географічного охоплення, сфер та
механізмів співпраці, а також визначити конкретні шляхи, етапи та цілі реалізації «Економічного
шляху». На сьогодні сторонами-учасниками були
досягнуті домовленості щодо необхідності подолати обмеження використання «одного ресурсу»
та ведення торгівлі сировиною, надавати більше
соціальних благ та обслуговування, уникати нетерпимості, заохочувати інклюзивність та відкритість,
відшукати точки дотику та вигоди для всіх учасників
ініціативи, реалізувати принципи «взаємної вигоди
та спільного виграшу», посилити обміни та взаємозв’язки між кадрами культурної та освітньої сфер.

П’ЯТИ ОПОРАМ ВІДПОВІДАЮТЬ ТАКІ П`ЯТЬ КОНКРЕТНИХ ЗАХОДІВ:
1) Надання кредитів: Китай має намір надавати державні позики дружнім
країнам (країни Азії, Африки та Латинської Америки, що розвиваються), які
будуть спрямовані на будівництво інфраструктури країни-позичальника.
2) Часткове або повне звільнення від податків: надавати дружнім країнам,
що розвиваються, податкові пільги на певні групи товарів.
3) Підготовка кадрів: Китай відкриватиме в країнах, що розвиваються, заклади
з підготовки кадрів і проведення досліджень, надаватиме іноземним студентам державні стипендії, що надасть поштовх розвитку локальної економіки.
4) Збільшення матеріальної допомоги: надавати матеріальну допомогу різним країнам, що розвиваються, зокрема у сфері сільського господарства, продовольства, освітньої підготовки, охорони здоров`я, зеленої енергетики тощо.
5) Ліквідація боргів: після початку фінансової кризи, Китай, розв’язуючи
власні труднощі, також продовжив підтримувати країни, що розвиваються,
надаючи безоплатну допомогу, безвідсоткові, пільгові кредити.

визначають шлях побудови ініціативи «Один пояс, один шлях», в рамках якого рішення
ухвалюють згідно вимог сучасності, а також із урахуванням локальних умов і можливостей
кожної країни-учасниці. Саме взаємозв’язок та спільні дії ведуть за собою міжнародну спільноту (3). Як вказано у тлумаченні до Книги змін, «якщо можливості себе вичерпали, то необхідні зміни; будуть зміни – будуть і нові можливості; будуть можливості – буде і тривалий
розвиток» (
). Безперечно, ініціатива «Один пояс, один шлях» надає світовій спільноті, що нині перебуває перед лицем великих труднощів, викликів та складнощів,
нові можливості задля тривалого розвитку та процвітання.
ЛІТЕРАТУРА
1.

（190-194 ）

2. Офіційний сайт ініціативи «Один пояс, один шлях» https://www.yidaiyilu.gov.cn/ghsl/gnzjgd/23951.htm
3. Офіційний сайт ініціативи «Один пояс, один шлях» https://www.yidaiyilu.gov.cn/ghsl/gnzjgd/12037.htm
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д. ф. н., старший науковий
співробітник, завідувач відділом Азіатсько-Тихоокеанського
регіону Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН
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асоціації китаєзнавців, співзасновник і головний редактор
журналу «Україна - Китай»

Нові можливості
для співпраці науковців
України та Китаю
у Дослідницькій мережі
мозкових центрів
«Поясу та Шляху»
Наприкінці квітня 2019 р. у Пекіні відбувся Другий Форум
міжнародного співробітництва «Один пояс, один шлях».
Цьогорічний захід окрім центральної події, власне зустрічі керівників країн, включав у себе 12 тематичних
форумів. Один з них – це тематичний форум з обміну
між мозковими центрами, який було організовано Відділом пропаганди ЦК КПК, інформаційним агентством
«Сіньхуа» та щоденною газетою «Женьмінь жибао».

У цьому заході взяли участь понад 300 делегатів з понад 60 країн і регіонів, у тому числі 143 іноземні делегати. Серед делегатів були провідні чиновники ЦК КПК, низка колишніх китайських і
іноземних посадовців, керівники відомих аналітичних центрів та медіа організацій, а також керівники великих підприємств, які беруть участь у проектах ініціативи «Один пояс, один шлях»1.
Відбувся відкритий поглиблений обмін думками щодо просування глобального розвитку та за
чотирма підтемами. Як наслідок було досягнуто низку важливих консенсусів.
На церемонії відкриття член Політичного бюро ЦК КПК, член Секретаріату ЦК КПК і голова Відділу
пропаганди ЦК КПК пан Хуан Куньмін виступив із промовою, в якій вказав на важливий внесок аналітичних центрів та засобів масової інформації у спільне дослідження, розвиток та здійснення ініціативи «Пояс та Шлях». Високий чиновник висунув чотири пропозиції щодо поглиблення обміну та
співпраці у галузі досліджень «Поясу та Шляху»:
◊ широкий і довгостроковий підхід з точки зору побудови спільноти єдиної долі;
◊ дотримання відкритого, всеохоплюючого підходу при здійсненні аналітичної
роботи та взаємного навчання;
◊ дотримання об’єктивності та раціональності, реалістичності та прагматичності;

веб-сайт ДМПШ, платформу мобільної агрегації, розповсюдження новин та інформації – http://www.
brsn.net. ДМПШ планує створити три платформи:
◊ академічні обміни: проведення заходу в рік Форуму міжнародного співробітництва «Один пояс, один
шлях»; в інші роки організація зустрічей, які можуть відбуватися в різних країнах або в рамках ініціативи
«Пояс та Шлях»;
◊ спільні дослідження: заплановано створення неприбуткового Міжнародного науково-дослідного фонду «Поясу та Шляху», який надаватиме фінансову підтримку дослідженням китайської ініціативи з метою
сприяння розвитку інновацій;
◊ обмін інформацією: розвиток офіційного веб-сайту та мобільного додатку, публікація результатів досліджень китайською та англійською мовою, створення бази даних «Поясу та Шляху».
В цілому планується здійснювати широкі консультації з метою створення відкритого механізму академічних обмінів між аналітичними центрами, міжнародними та регіональними організаціями, науковцями цілого світу. Все це має сприяти обміну ідеями, теоретичними нововведеннями, результатами
досліджень, пов’язаними із розвитком «Поясу та Шляху». Необхідно зазначити, що головні аналітичні
центри, університети, коледжі Китаю та країн «Поясу та Шляху» впродовж останніх двох років здійснювали різноманітні форми співпраці і досягали низки важливих результатів.
Згідно з неповною статистикою, 25 національних
аналітичних центрів Китаю спільно випустили 79
важливих доповідей і понад 60 книг, присвячених
«Поясу та Шляху». До того ж аналітичні центри розпочали надавати консультації відносно конкретних
питань співпраці в китайській ініціативі. Китайські
та іноземні аналітичні центри спільно створили
науково-дослідні інститути для підготовки висококваліфікованих фахівців. Академія суспільних
наук КНР створила в Угорщині Інститут досліджень
Китаю та Центральної та Східної Європи для надання інтелектуальної підтримки «Поясу та Шляху» й
для інноваційного співробітництва в рамках формату «16+1». Академія наук КНР створила дев’ять
зарубіжних центрів співробітництва в галузі науки
та освіти в Узбекистані, Казахстані, Киргизії, Кенії,

Непалі, Шрі-Ланці, М’янмі, Таїланді, Чилі, Бразилії
та в інших країнах, зосереджуючись на потребах
місцевого населення для здійснення науково-технологічної співпраці й забезпечення відповідних
рішень. Також Академія наук КНР на базі трьох
університетів і 105 науково-дослідних інститутів
підготувала близько 5 тис. висококваліфікованих
науково-технічних кадрів для країн та регіонів,
що беруть участь у «Поясі та Шляху». За останні
два роки китайські та зарубіжні аналітичні центри
спільно організували понад 120 міжнародних конференцій на тему «Пояс та Шлях» в Китаї і за кордоном. Крім того, на всесвітньо відомих форумах
(Боаоський азіатський форум, Всесвітній економічний форум, Євразійський економічний саміт та ін.)
часто обговорювали ініціативу «Пояс та Шлях».

В останні роки провідні експерти України все більше уваги приділяють питанням багатостороннього співробітництва та проблемам глобального рівня в рамках ініціативи «Поясу та Шляху».
Багато українських громадських, наукових та освітніх організацій працюють в рамках китайської
ініціативи активніше, ніж це роблять державні структури. Особливо за останні декілька років в
Україні зросла кількість наукових праць, аналітичних досліджень та публікацій у ЗМІ з цього питання. Безумовно, ДМПШ відкриває нові можливості для українських науковців у галузі, яку вже можна
вважати окремим напрямком у вивченні глобальних проблем – дослідження «Поясу та Шляху».

◊ досягнення взаємної вигоди задля справедливості.
В цьому підході акумульовані головні підходи у дослідженнях «Поясу та Шляху» та
разом з тим у такий спосіб подано реакцію на певну міжнародну стурбованість
щодо китайської ініціативи. Ці пропозиції було запропоновано покласти в основу дослідницької роботи аналітичних центрів, які вивчають «Пояс та Шлях».
Після офіційної церемонії відкриття делегати на двох паралельних засіданнях обговорили питання
комунікації та узгодження планів розвитку «Поясу та Шляху». На першому засіданні ради було розглянуто статут Дослідницької мережі «Поясу та Шляху»2, опубліковано спільну декларацію першого
засідання Ради ДМПШ та обговорено робочий план ДМПШ на 2019 – 2020 рр. ДМПШ була створена за
ініціативою 16 китайських та іноземних аналітичних центрів. Під час зустрічі також було запущено
1 Далі – «Пояс та Шлях».
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«НОВИЙ ФОРМАТ»

європейсько-китайських
ЕКОНОМІЧНИХ
відносин
О. В. Сердечний
перший секретар
Посольства України в КНР

Необхідність корегування власної політики розширення торгівлі постала перед Пекіном ще задовго до початку торгової
війни з Вашингтоном. Для розв’язання цієї проблеми Китай
застосував два підходи: заміщення зовнішніх ринків швидким
розвитком внутрішнього ринку і заміщення (або доповнення)
експорту товарів експортом капіталу. Одним з потужних засобів
стимулювання експорту капіталу з Китаю стало запровадження
наприкінці 2013 р. ініціативи «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ».

За оцінками європейських експертів, цей мегапроект передбачає інвестиції в розмірі до одного
трильйона доларів США у шляхи, порти та залізничні лінії, що покликані тісніше зв’язати Китай
з Південно-Східною і Центральною Азією та з Європою. Використовуючи нові транспортні шляхи, заплановано «прокласти міст» до Європи та Північної Африки через Близький Схід.
На тлі розгортання на початку 2018 р. торговельних протистоянь (Китай – США та США – Європа) КНР та ЄС, які є прихильниками мультилатералізму, були вимушені фактично «об’єднаним фронтом» виступити на підтримку порядку, заснованого на правилах міжнародної
торгівлі. Тому липень 2018 р. видався «гарячою» порою для китайсько-європейських відносин – впродовж місяця відбувся черговий саміт «16+1» у Софії, офіційний візит Прем’єра
Держради КНР Лі Кецяна до ФРН та двадцята зустріч керівництва КНР та ЄС.
З метою поглиблення системного переговорного процесу, пошуку спільних інтересів та компромісів у
нових геоекономічних умовах, сторонами було узгоджено проведення потужного блоку політико-економічних консультацій: офіційний візит Голови КНР Сі Цзіньпіна до Італії та Франції, 21-й саміт керівництва КНР та ЄС у Брюсселі та 8-й саміт «16+1» в Хорватії.
22-24 березня 2019 р. Голова КНР Сі Цзіньпін з державним візитом відвідав Італію. Під час візиту відбулися зустрічі з Президентом Італії С. Маттарелла, Прем’єр-міністром Дж. Конте, Головою Сенату
М.-Е. Казелаті та Спікером Палати депутатів Р. Фіко.
Одним з ключових елементів візиту стало підписання Меморандуму про взаєморозуміння між урядами Італії та Китаю щодо співробітництва в рамках
ініціативи «Поясу та Шляху». Цей крок викликав
значну полеміку як між членами урядової коаліції,
так і з боку міжнародних партнерів Італії, передусім йдеться про США та ЄС. Насамперед планувалося підписати меморандум ще у листопаді 2018

р. в Шанхаї в рамках участі італійської делегації у
Першій китайській міжнародній виставці імпортних товарів. Саме під тиском США підписання документу на той момент не відбулося. Таким чином,
Італія стала першою з країн «G7», що приєдналася
до ініціативи «Поясу та Шляху». Напередодні та в
день Саміту ЄС (21 березня) А. Меркель, Е. Макрон
та Ж.-К. Юнкер намагалися переконати Дж. Конте
у хибності курсу Італії на поглиблення розвитку
відносин з Китаєм у двосторонньому форматі, а
не синхронно з усім ЄС. Зі свого боку, італійський
прем’єр намагався заспокоїти партнерів, зауважуючи щодо транспарентності процесу.

Втім, китайський високий гість завітав до Італії не з порожніми руками. Під час візиту були підписані, крім іншого, угода про стратегічне співробітництво між італійським Агентством міжнародної
торгівлі та китайською «Suning.com Group» щодо створення інтегрованої платформи промоції в Китаї італійського «стилю життя» (угода передбачає закупівлю італійських товарів на 100 млн. євро;
«Suning» має забезпечити представлення на своїх ресурсах біля 150 італійських брендів та щороку
нарощувати їх кількість); угода про стратегічне партнерство між італійською банківською установою
«Cassa Depositi e Prestiti» та Банком Китаю («Bank of China»):
30
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угодою перебачено емісію т. зв. «панда-бондів» на загальну суму 600 млн. євро, а також співфінансування середніх та малих італійських підприємств, що працюють на ринку Китаю, загалом на 1 млрд. євро;
контракт між італійською «Ansaldo Energia» та китайськими «Benxi Steel Group» і «Shanghai Electric Gas
Turbine» на постачання однієї газової турбіни AE49.2K для проекту Бенганг вартістю 200 млн. євро.
У цьому контексті, як вважають європейські експерти, Китай вчергове довів, що він
здатний запропонувати країні-партнеру такий тип співробітництва і такого масштабу, яких вже не здатні пропонувати жодні геополітичні конкуренти. Зі свого боку
уряд Дж. Конте показав, що, незважаючи на позицію Брюсселя або Вашингтона, будуть
ухвалені рішення, вигідні винятково для Італії, яка є третьою економікою в Європі.

25-26 березня 2019 р. відбувся офіційний візит Голови КНР Сі Цзіньпіна до Франції. Під час

візиту відбулися двосторонні зустрічі на рівні глав держав, прем’єр-міністрів, міністрів закордонних
справ двох країн, а також представників бізнесу. За підсумками двосторонньої зустрічі Е. Макрона та Сі
Цзіньпіна було зроблено спільну заяву. На другий день візиту, 26 березня, було проведено чотиристоронню зустріч за участю Президента Франції Е. Макрона, Голови КНР Сі Цзіньпіна, Канцлера Німеччини
Ангели Меркель та Президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера.
Значним і багатообіцяючим був пакет комерційних
угод, підписаних між Францією та Китаєм. Зокрема,
китайська державна компанія CASC (China Aviation
Supplies Holding Company – холдинг, що управляє закупівлями 13 державних і приватних компаній) замовила у Airbus 290 літаків A320 і 10 A350 на суму, яка
оцінюється експертами у 35 млрд. дол. США. Компанія Schneider Electric і китайська Power Construction
Corporation (PCC) підписали угоду про стратегічну
співпрацю на суму близько 6 млрд. євро для модернізації заводів PCC в Китаї та у третіх країнах (два
проекти вже визначені – в Саудівській Аравії і Дубаї).
Як прокоментувала низка французьких ЗМІ, Китай
«намагається не дати Європі слідом за США піти шляхом протекціонізму, і хочеться вірити, що Еммануель
Макрон сьогодні являє собою рушійну силу Європи,
незважаючи на внутрішні труднощі». Запрошення лідерів ЄС і Німеччини на переговори з Сі Цзіньпіном
було покликане показати єдність ключових гравців
Європи і символізувало «новий формат» відносин
Європа-КНР. Створення «нового формату» підтвердила Ангела Меркель, заявивши, що досягнуто домовленості про зустріч на вищому рівні між главами
держав та урядів країн ЄС і китайським керівництвом
у вересні цього року. Це має стати більш серйозним
форматом, ніж звичайні саміти ЄС – Китай.
Під час саміту ЄС-Китай у Брюсселі 9 квітня сторони обговорили всі питання і протиріччя, що нагро-

мадились. Їх обговорення, за повідомленнями ЗМІ,
проходило досить складно, проте сторони узгодили
позиції. Як відзначають європейські експерти, текст
підписаного комюніке містить багато загальних і розпливчастих формулювань, що характерно для спільних декларацій між сторонами, які мають дуже різні
позиції. Але при цьому ЄС та КНР досягли певного
консенсусу. ЄС та КНР погодилися реформувати СОТ
для усунення «глобальних торговельних викликів».
«Для досягнення цього обидві сторони активізують
дискусії з метою посилити дієвість міжнародних правил щодо промислових субсидій», – йдеться в комюніке. Обидві сторони відмовилися від «примусової
передачі технологій» та також погодилися усунути
«дискримінаційні вимоги і практики» щодо іноземних інвесторів. Цьому має слугувати всеохоплююча
інвестиційна угода, про яку ЄС та Китай кажуть вже
шість років. Учасники саміту навіть домовилися про
тимчасові рамки: досягти домовленостей до кінця
цього року та підписати її в 2020 р. Крім того, у 2019 р.
ЄС та Китай хочуть завершити переговори щодо угоди про захист назв місця походження товару.
Відразу після завершення саміту ЄС – КНР у
Загребі розпочався 8-й саміт країн «16+1», на який
прибув прем’єр Греції Алексіс Ціпрас та офіційно оголосив про приєднання його країни до цієї
ініціативи, перетворивши її у формат «17+1».

Щодо впливу на Україну підсумків європейсько-китайських переговорів та прийнятих декларацій, висловилися декілька українських експертів. На думку українського економіста Олександра Охріменка, який розглядає це питання з точки зору протистояння США – Китай та США –Європа, «будь-які «перекоси» в геоекономіці Україні невигідні – для України вигідно, щоб взагалі жодних протистоянь не було. Ми фактично торгуємо
з усіма. Якщо немає торговельних воєн, більше купують українських товарів, і це краще для нашої економіки». На думку Олександра Шниркова, завідувача кафедри Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса
Шевченка, заходи в Європі – це своєрідна реакція Євросоюзу, «який боїться залишитися за бортом головної
геоекономічної трійки». «Є три великих «фабрики» – США, Китай та ЄС, де виробляється 60 – 65% світового
ВВП. Правила, які вони встановлюють, впливають також на інші економіки. Наприклад, якщо американці вводять обмеження на певний перелік китайських товарів, Пекін буде його направляти на європейські ринки.
А це зачіпає й українські інтереси». Слід думати, що в такій ситуації Україні варто серйозно замислитися
про можливість приєднання до такого європейського формату багатостороннього співробітництва,
де б її інтереси ключові гравці сприймали більш вагомо. І таким форматом може бути «17+1» (ЦСЄ + КНР).
Тим паче, що Китай в ситуації, що склалася, зважився на розширення цього формату за рахунок Греції.
ЕКОНОМІКА
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ДОВІДКОВО: м. Пекін є одним з економічних потужностей країни з ВВП станом на 2018 р. – 3 трлн. юанів
(447 млрд. дол. США) і населенням понад 21 млн. осіб. Очікується, що столиця КНР сягне економічного
зростання 6-6,5% у 2019 році.

Міська агломерація
ПЕКІН-ТЯНЬЦЗІНЬ-ХЕБЕЙ,

п’ять років потому
С. А. Кошовий
к.і.н., головний консультант
Управління забезпечення
міжпарламентських зв’язків
Апарату Верховної Ради
України, голова правління
Української асоціації
китаєзнавців

XX ХХІ

У
і
ст. у світі відбувалися і тривають прискорені процеси урбанізації, які у низці країн, що
розвиваються (Аргентина, Бразилія, Індія, Індонезія,
Китай, Мексика, Пакистан) знайшли і знаходять своє
відображення у розвитку великих агломерацій – економічних і політичних центрів. За рівнем економічного розвитку вони вирізнялися суттєвими відмінностями від інших районів цих країн.

Аналогічна ситуація спостерігається також в Китаї, де за останні двадцять років мегаполіси продемонстрували стійку позитивну динаміку економічного зростання і розвитку, комплексно вплинули на формування КНР як країни з розвиненою економікою.
Прискорений розвиток китайських мегаполісів, їх трансформація у провідні центри не
лише в масштабах Китаю, але й цілого світу, визначають актуальність вивчення процесів і тенденцій, що відбуваються в цих містах та регіонах на сучасному етапі.

За визначенням китайських науковців, міський
кластер – це просторова форма, що дозволяє вести діяльність на певній відстані, з одним чи декількома великими містами як лідером, серед багатьох
середніх і малих міст. Багато середніх і малих міст
розподіляють координацію з містами, розділеними
сільськогосподарськими угіддями, лісами, водними
просторами та іншими зеленими насадженнями,
водокористуванням, пов’язані зручними, ефективними і різноманітними транспортними коридорами,
економічними, трудовими та соціальними, культур-

Карта агломерації Пекін-Тяньцзінь-Хебей

Кількість ключових міст агломерації

Територія

З огляду на викладене вище актуальним видається здійснення країнознавчого аналізу особливостей розвитку сучасних урбанізаційних процесів у Китайській Народній Республіці. Відтак цікавим є приклад розвитку агломерації Пекін-Тяньцзінь-Хебей довкола столиці КНР, якій виповнилося п’ять років від часу започаткування цього процесу. Показово, що ця тема регулярно з’являється на шпальтах загальнодержавних та
регіональних ЗМІ Китаю, її активно обговорюють всередині китайського суспільства та в експертних колах.

У цьому сенсі показово, що у лютому 2014 р. Голова КНР Сі Цзіньпін оголосив про створення столичного регіону «Цзін-Цзінь-Цзі» (Jing-Jin-Ji,
) з метою інтеграції економік Пекіна,
Тяньцзіня та провінції Хебей до однієї агломерації (
) як регіонального економічного центру
та спільного урбаністичного простору. Для тих, хто
незнайомий з абревіатурою «Цзін-Цзінь-Цзі», слід
пояснити, що «Jing» (Beijing) – коротка назва Пекіна, утворена з частини його назви, «Jin» (Tianjin)
– скорочено для Тяньцзіня і «Ji» – абревіатура
для провінції Хебей (Hebei), межі якої розпочинаються за дещо понад годину з їзди від адміністра32
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тивного центру країни. До слова, у провінції Хебей
проживають понад 74 млн. осіб, причому п’ятдесяти національностей з суттєвою домінантою титульної нації – хань. За чисельністю населення регіон
посідає шосте місце в Китаї. Цей столичний регіон
КНР часто ще називають «Третім полюсом економічного зростання» країни (
)
за наявний потенціал розвитку. Також не слід забувати, що цей регіон буде господарем XXIV зимових Олімпійських ігор у 2022 році і зараз активно
розбудовує відповідну інфраструктуру в рамках
майбутнього масштабного спортивного заходу.
С. А. КОШОВИЙ

Фахівець у галузі геоурбаністики, український дослідник О. Л. Дронов запропонував таке визначення
у своїх наукових працях: агломерація міська (від лат.
agglomero – приєдную, накопичую, нагромаджую) –
це форма розселення, територіальне утворення, що
виникає на базі великого міста або кількох компактно розташованих міст і створює значну зону урбанізації, поглинаючи суміжні населені пункти.

Загалом міська агломерація вирізняється високим ступенем територіальної концентрації різноманітних виробництв, насамперед промисловості, інфраструктурних об’єктів, наукових навчальних закладів, а також
значною чисельністю населення. Як правило, міська агломерація як цілісне територіальне соціально-економічне утворення виникає на базі функціонального і просторового розвитку великого міста-ядра і утворює значну зону урбанізації, поглинаючи суміжні населені пункти, тобто перетворюючись на сузір’я міст.

Не можна заперечити, що урбанізація – це сучасний глобальний процес. У сучасній науці глобальні процеси можна уявити як такі, що охоплюють весь світ і пронизують усю життєдіяльність людини. За вдалим висловом науковця М. А. Слуки, світовий процес урбанізації все чіткіше
набуває азіатського «обличчя».

СТОЛИЧНИЙ КЛАСТЕР «ЦЗІН-ЦЗІНЬ-ЦЗІ» ТА ЙОГО СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ

но-побутовими, рекреаційними та іншими зв’язками, а також спільними екологічними інтересами
цього ареалу.
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215 991 км²

Кількість населення

112 млн.

ВВП станом на 2018 р.

8,5 трлн.
юанів

ДОКТРИНАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО АГЛОМЕРАЦІЙ КИТАЮ МАЙБУТНЬОГО
План інтеграції економік Пекіна, Тяньцзіня та провінції Хебей був частиною масштабних урядових
зусиль щодо врегулювання складних питань містобудування та просторового планування в рамках «Національного плану урбанізації нового типу
(2014 – 2020 рр.)», (
(2014 – 2020
). Цей стратегічний документ був оприлюднений п’ять років тому Центральним Комітетом Комуністичної партії Китаю (ЦК КПК) та Держрадою КНР
з метою врегулювання та розв’язання таких питань,

як урбанізація, управління міським господарством,
впровадження найкращих світових практик землекористування та контролю над зростанням чисельності населення, запровадження збалансованої
міграційної політики, подолання такого явища, як
міські затори, покращення ситуації з низькою здатністю подолання стічних вод та утилізації твердих
відходів, із забрудненням повітря, води та ґрунтів,
а також з метою удосконалення системи реєстрації
домогосподарств «хукоу» (
) тощо.

Щодо перспектив розвитку урбанізаційних процесів у КНР, то науковці стверджують, що в країні й надалі
зростатиме кількість міських жителів. Так, за прогнозними оцінками, у 2020 р. рівень урбанізації у Китаї
сягне майже 60%. Водночас передбачається збільшення чисельності міських жителів ще на 100 млн. осіб.
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Очевидно, що міські агломерації значно відрізняються одна від одної за чисельністю населення, розміром території, кількістю населених пунктів тощо.
Одна з важливих особливостей сучасної урбанізації полягає в тому, що розвиток промисловості й
систем транспорту, нарощування соціально-економічних та екологічних процесів в умовах науково-технічного прогресу радикально змінюють територіальну структуру міст і викликають необхідність
проектування урбанізованих районів, які швидко
зростають.

У широкому розумінні урбанізація являє собою
історичний процес зростання ролі міст і міського способу життя у розвиткові суспільства,
міський характер праці, формування та домінування міської субкультури.

Світовий феномен урбанізації пов’язаний з процесом невпинного зростання міського населення,
стрімкого зростання великих міст, формування гігантських мегалополісів, перенесення міського способу життя на сільську місцевість.
За даними Департаменту ООН з питань економічних
і соціальних відносин, населення світу буде і надалі
зростати, і на 2050 рік перевищуватиме 9 млрд. осіб,
майже 70% яких житиме в містах.

Під час презентації стратегічного документа «Національний план урбанізації нового
типу (2014 – 2020 рр.)». Фото: ІА Сіньхуа

Повертаючись до теми, яка зазначена у назві нашої публікації, слід наголосити, що, за оцінками китайських експертів, звіт на ХІХ Національному з’їзді КПК у жовтні 2017 р. ще більше розширив основні
завдання реалізації стратегії урбанізації Китаю та сприяв формуванню національної стратегії сприяння
координації регіонального розвитку (
).
Особливістю є й те, що ХІІІ п’ятирічний план КНР,
який охоплює 2016 – 2020 рр., зосереджується на будівництві кластерів міського типу світового рівня в
районі Пекін-Тяньцзінь-Хебей, у дельті річки Янцзи
і в дельті річки Чжуцзян. Існують плани, які вже перебувають на стадії введення в експлуатацію «кластерів аеропортів світового класу». Для прикладу,
очікується, що новий міжнародний аеропорт Дасін
поблизу Пекіна зможе приймати 45 млн. пасажирів
щорічно до 2022 р., і 120 млн. пасажирів до 2050 р.
Планується перетворення аеропорту м. Тяньцзінь
на міжнародний вузол вантажних авіаперевезень.
Водночас, аеропорт в адміністративному центрі
провінції Хебей – Шіцзячжуані буде виконувати регіональні рейси, аеропорти в містах Таншань, Чжанцзякоу та Ханьдань будуть реконструйовані або
розширені. Нові аеропорти планують побудувати
у таких містах, як Сінтай, Цанчжоу, Канбао і Феннін.
Також передбачається «поліпшення і модернізація кластерів портової інфраструктури». Тяньцзінь,
як відомо є логістичним центром північного Китаю
та є одним з найбільш завантажених портів у світі.
Крім цього, також планується запровадження системи інноваційних рішень міжміських залізничних
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сполучень для кожного з зазначених вище інфраструктурних об’єктів. Разом з тим, найбільш технологічно-інноваційні іноземні інвестиції також
спрямовуються до цих регіонів. До прикладу, можемо згадати дослідницький центр Google з питань
штучного інтелекту в Пекіні, дослідницький центр
штучного інтелекту компанії Microsoft в Шанхаї, інноваційний центр компанії Airbus в м. Шеньчжені,
центр Великих даних компанії Apple в місті Улунчаб
(АР Внутрішня Монголія) тощо.
Станом на сьогодні, міські мешканці Китаю становлять 53,7% від загальної численності його
населення. Цей показник для розвинених країн
складає у середньому 80%. Для країн, що розвиваються, він також дещо вищий і сягає рівня 60% у
країнах з аналогічним рівням доходу на душу населення, як у Китаї. Водночас, слід наголосити,
що за даними провідних дослідницьких компаній
світу, у містах виробляється 80% світового ВВП.
Це цілком логічно, оскільки агломерації мають
найвищу щільність населення, що створює гарні
умови для розміщення виробництв, які створюють найвищу додану вартість.

Мал. 1. Схематична карта групи міст у наведеному вище
зображенні демонструє загальну кількість міських агломерацій – 19. Блакитним кольором позначені – 3 пріоритетних,
жовтим – решта 16 кластерів мегаполісів.

Якщо звертатися до розвитку агломерації Пекін-Тяньцзінь-Хебей, то тут варто наголосити, що
цей амбітний план є частиною великого інфраструктурного розвитку і розбудови 19 міст-кластерів
(див. мал. 1.), завдання яких – привести Китай до наступного етапу урбанізації, економічного розвитку,
та є цілком сучасною тенденцією щодо управління
територіями. На додаток до трьох мега-проектів
кластерів (Пекін-Тяньцзінь-Хебей, дельти річок Янцзи і Чжуцзян), центральний уряд також визначив
шістнадцять додаткових кластерів мегаполісів, які
можна з певною умовністю класифікувати на вісім
середніх і вісім малих кластерів. Зокрема, йдеться
про кластер Учанши (
), за яким розбудова відбувається довкола адміністративного центру Сіньцзян-Уйгурського
автономного району міста Урумчі та міських округів Чанцзи та Шихецзи; кластер Хубаоє (
), відповідно до якого розбудова
відбувається в межах автономного району Внутрішня Монголія довкола міст Хух-Хото, Баотоу, Ордос;
кластер Нінся яньхуан (
) передбачає
розбудову в межах Нінся-Хуейського автономного району вздовж річки Хуанхе; кластер Ланьсі (
) ставить за ціль розбудову довкола
адміністративних центрів провінцій Ганьсу і Цінхай
міст Ланьчжоу і Сінін, є важливим майданчиком взаємодії з зарубіжними країнами в рамках реалізації
Євразійської стратегії КНР; кластер Тайюань (
) у провінції Шаньсі, розбудовується довкола
адміністративного центру провінції – міста Тайюань; кластер Хачан (
) має за мету
розбудову території провінцій Хейлунцзян і Цзілінь,
розташованих на північному сході країни довкола
адміністративних міст двох провінцій, а саме – міст
Харбін і Чанчунь. Кластер Ляочжуннань (
) сформований на території провінції Ляонін
довкола адміністративного центру міста Шеньян і
морського порту Далянь; кластер півострова Шань-

дун на сході країни (
) розміщено на
території провінції Шаньдун; він охоплює 17 міських
округів та є одним із національних міських агломерацій з найближчим географічним розташуванням
до Південної Кореї, Північної Кореї та Японії, також
це зона взаємодії між агломераціями Пекін-Тяньцзінь-Хебей і «Дельти річки (Чанцзян) Янцзи»); кластер рівнини Чжунюань (
) займає територію в межах центральної частини течії річки Хуанхе;
кластер рівнини Гуаньчжун (
) формується в долині річки Вей (
) провінції Шеньсі, завдяки стратегічному розташуванню,
він є одним із головних елементів розбудови в рамках ініціативи «Пояс і шлях»; кластер Ченду-Чунцін
(
) – пілотна демонстраційна зона поєднання міського та сільського населення на південно-західному та центральному рубежах КНР; кластер
в межах групи центральних провінцій, розташованих у середній частині басейну річки Чанцзян, а
саме – території провінцій Хубей, Хунань і Цзянсі,
опорним містом виступає адміністративний центр
провінції Хубей місто Ухань (
); кластер-агломерація довкола міста Хефей (
),
адміністративного центру провінції Аньхуей; кластер економічного поясу Бейбу або економічного
поясу Тонкійської затоки (
) – стратегічний хаб в рамках реалізації концепту «Морський
Шовковий шлях ХХІ ст.» та країн співдружності АСЕАН; кластер Дяньчжун (
) розбудовується в
провінції Юньнань та є хабом на шляху реалізації
політики відкритості щодо країн Південно-Східної
Азії; кластер Цяньчжун (
) формується у
провінції Гуейчжоу та є пілотним проектом в умовах реалізації програми нової урбанізації в гірській
місцевості; кластер Хайся Сіань або економічний
район Хайся Сіань (
)
охоплює 20 міст східних та південно-східних провінцій КНР, зокрема Фуцзян, Чжецзян, Цзянсі, економіки яких зорієнтовані головним чином на Тайвань.

Світ постійно урбанізується. Більшість населення провідних країн світу вже живе у містах. У
країнах, що розвиваються, темпи урбанізації також є дуже стрімкими. Згідно з наявними даними, понад 4 млрд. населення планети мешкає у містах. За прогнозними даними Світового банку,
у 2050 р. 7 із 10 осіб житимуть у місті.

Незважаючи на те, що ці кластери мають значно менший економічний вплив порівняно з трьома кластерами світового рівня, вони, тим не менш, є невід’ємною рушійною силою економічного розвитку
регіонів та провінцій КНР на сучасному етапі розвитку. Згідно з даними дослідницьких установ КНР,
середні кластери формують від 3 до 9% національного ВВП, а малі – близько 2%.
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Аерофотозйомка, зроблена 17 січня 2019 р., показує
хід будівництва швидкісного залізничного сполучення маршрутом Пекін-Сюнань у провінції Хебей. Фото:
ІА Сіньхуа

Варто зазначити, що загалом три зазначені вище кластери формують близько 43% ВВП сучасного Китаю,
з яких 14% припадає на кластер «Дельти річки Чжуцзян», 23% – на кластер «Дельти річки Янцзи» і 9% – на
столичний регіон Пекін-Тяньцзінь-Хебей. До цього слід додати, що серед 17 китайських міст, в яких їхній
ВВП перевищив трлн. юанів у 2018 р., шість були розташовані в регіоні дельти річки Янцзи: Шанхай, Сучжоу,
Ханчжоу, Нанкін, Усі і Нінбо, три міста в провінції Гуандун і жодного – в Хубей.
Наразі сукупний ВВП «Цзін-Цзінь-Цзі», як ми вже зазначали, становить 9% загального ВВП Китаю і
складає 112 млн. осіб – 8% населення Китаю. Це втричі більше, ніж у токійському мегаполісі. Окрім
Пекіна та Тяньцзіня, в провінції Хебей є 11 міських округів (Шицзячжуан, Баодін, Цанчжоу, Ченде, Ханьдань, Хеншуей, Ланфан, Ціньхуандао, Таншань, Сінтай, Чжанцзякоу), а весь регіон займає понад 200
тис. км² – понад удвічі більше, ніж Південна Корея (99 646 км²).
СВІТОВИЙ ДОСВІД І ПРАКТИКА АГЛОМЕРАЦІЙ

У міру того, як розвиток столичного кластеру регіону «Цзін-Цзінь-Цзі» займає центральне місце у
прагненнях керівництва Китаю з прискорення розвитку сфери міської розбудови, сучасних процесів
урбанізації, виникає потреба щодо зосередження
уваги фахівців з урбаністики на питанні групування міст, які тісно пов’язані спільною адміністрацією,
інфраструктурою та економікою, задля економічної
агломерації. Поряд з агломерацією Пекін-Тяньц-

зінь-Хебей ми бачимо створення і пріоритетну увагу керівництва країни до «Дельти річки Чжуцзян»
(
), що охоплює провінцію Гуандун
(29% експорту Китаю походить з регіону) та особливі
адміністративні райони Гонконг і Макао, а також до
«Дельти річки (Чанцзян) Янцзи» (
),
що складається з міста Шанхаю, провінцій Аньхуей,
Цзянсу і Чжецзян – найдинамічнішого регіону КНР
за економічними показниками у 2018 р.

Карта агломерації «Дельти річки Чжуцзян
Кількість ключових міст
агломерації
Територія

Кількість населення

ВВП станом на 2018 р.

11

179 478 км²

118 млн.
9,7 трлн.
юанів

Карта агломерації «Дельти річки (Чанцзян) Янцзи»

Кількість ключових міст
агломерації
Територія
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Усі ці екскурси та міркування не применшують глибини тих змін, що їх зазнав і продовжує зазнавати
столичний регіон КНР. Створення та розширення
цих трьох агломерацій є частиною великого плану
Китаю – перетворити їх на технологічно інноваційні
кластери мега-міст світового зразка, які спроможні
конкурувати на рівні з іншими, вже існуючими глобальними мега-регіонами, такими як метрополія
«Великого Токіо», або його ще називають «Столичний регіон» (the Greater Tokyo area), уздовж східного
узбережжя Японії між Токіо та Осакою («Токайдо»,
Tokaіdo, або Притихоокеанський. У мегалополісі
Токайдо зосереджено приблизно 60% населення
країни і близько 2/3 її промислового виробництва),
низка американських мегапроектів вздовж Атлантичного узбережжя, загалом кількість яких 11, зокрема: коридор від Бостона до Вашингтона (іноді
також зустрічається назва Босніваш – Bosnywash
або Приатлантичний: американські міста Бостон,
Нью-Йорк, Вашингтон), регіон, який включає три
американських штати: Нью-Йорк, Нью-Джерсі і Коннектикут (the New York Tri-State Area), у Каліфорнії
між Сан-Дієго і Сан-Франциско («Сан-Сан», San-San),
район затоки Сан-Франциско (the San Francisco Bay
area), Техаський трикутник (the Texas Triangle, усі
США), у районі Великих озер між Чикаго і Пітсбургом («Чипіттс»). У Канаді найважливішою ланкою
розселення є лінійно витягнута урбанізована зона
(вісь) від Квебека до Вінсора (Квебек, Монреаль, Оттава, Торонто, Вінсор) протяжністю близько 1000 км
і шириною до 300 км, а в її межах зосереджено 55%
населення країни і 73% усіх зайнятих в обробній
промисловості. У Західній Європі в Англії (Лондон-Ліверпуль), уздовж Рейну (Рейн-Рур-Рейн-Майн, ФРН),

351 318 км²

Кількість населення

222 млн.

ВВП станом на 2018 р.

21 трлн.
юанів
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метрополія Великого Парижа (Grand Paris, Французька Республіка), територія, яка охоплює саме місто та столичний регіон, Рандстад (Randstad), густозаселений район у Нідерландах, який складається
з чотирьох найбільших міст країни (Утрехт-Роттердам-Гаага-Амстердам) навколишньої території та
декількох невеликих міст і селищ, Гданьск разом із
Гдинею і Сопотом утворюють міську агломерацію
– так зване Тримісто – Труймясто (пол. Trójmiasto).
Інтенсивно формуються мегалополіси Південної
Америки – Сан-Ріо (Сан-Паулу-Ріо-де-Жанейро, SãoRio), Африки (Лагос-Ібадан) та країн Сходу: Візагмаханагар (Vizagmahanagar, дельта Гангу-Брахмапутри)
та Колката-Асансол у долині р. Дамодар в Індії, Джабан – (Jakarta-Bandung, Джакарта-Бандунг) в Індонезії, регіони Сеул-Пусан (Seoul Metropolitan Area,
Busan Metropolitan Area, the Seoul-Busan region, Республіка Корея), Кіберджайя (Malaysia multimedia
special corridor), Александрія-Каїр (Alexandria-Cairo)
в Єгипті та ін.
Також цілком можливо, що, за прогнозами, один
або два з восьми кластерів КНР середнього за
китайським масштабом розміру – зокрема, кластер Ченду-Чунцін (
) та група провінцій,
розташованих у середній частині басейну річки
Чанцзян («Довга річка», Янцзи), а саме – території провінцій Хубей, Хунань і Цзянсі (
), розвиватимуться як регіональний полюа
зростання достатньо прискорено і потужно, з
тим, щоб перейти до рангу кластерів світового рівня. Зрозуміло, що підхід до розвитку міст
збережеться, оскільки темпи урбанізації Китаю
залишаться сталими і зростатимуть впродовж
наступного періоду і надалі.

«ОДИН ЦЕНТР, ДВА КРИЛА»
Як зазначає видання «Женьмінь жибао», згідно загального планування Пекіна до 2035 р., було затверджено просторову структуру китайської столиці з «одним центром і двома крилами». Під «одним центром»
розуміють Пекін, де необхідно посилити функції міста як політичного, культурного, міжнародного, науково-технічного та інноваційного центру. Передбачається, що столиця впливатиме на прилеглі райони.
«Два крила» – це новий район Сюнань і міський субцентр Тунчжоу, які потрібні для звільнення Пекіна
від виконання низки нестоличних функцій; завдяки їх розбудові підтримуватиметься скоординований
розвиток Пекіна, Тяньцзіня і провінції Хебей в цілому.

ЕКОНОМІКА
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Добре відомо, що підхід керівництва Китаю до розвитку мегаполісів полягав у тому, щоб, вивчивши
світовий досвід, кластеризувати міста та селища в
регіональні мережі, які можуть служити механізмом
для координації як муніципальних адміністрацій,
так і зусиль дальшого економічного розвитку. У цьому саме й полягала логіка ухвалення рішень щодо
створення регіону Пекін-Тяньцзінь-Хебей, а також
рішення звільнити місто Пекін від деяких муніципальних, адміністративних та економічних функцій,
які вважаються несуттєвими щодо його ролі як столичного міста держави (
). Зменшення
ролі Пекіна у забезпеченні цих функцій мало на меті
розбудову міських підцентрів, які б оптимізували географічне розташування кластеру столичного регіону «Цзін-Цзінь-Цзі» і створювали механізми, які б
поліпшили розвиток регіону, розв’язуючи при цьому
різні наявні і приховані проблеми урбанізації.
Варто наголосити, що впродовж останніх п’яти
років Голова КНР Сі Цзіньпін та китайські високопосадовці неодноразово підкреслювали необхідність регіональної координації та адміністративної
децентралізації як частини більших зусиль Китаю
щодо того, щоб продемонструвати прогрес у сфері
урбанізації міст великого масштабу, у розбудові се-

редніх за розміром міст та в цілому у питанні темпів
регіонального розвитку.
Особливо важливо пам’ятати, що два важливих
субцентри («крила») були створені з метою імплементації рішення про децентралізацію муніципальних обов’язків Пекіна. По-перше, у липні 2015 р.
муніципальна влада китайської столиці офіційно
оголосила, що вона планує перенести багато функцій муніципального управління до південно-східного приміського району Тунчжоу (
). Згодом,
у квітні 2017 р., Центральний Комітет КПК (
) і найвищий орган виконавчої влади
Китаю Держрада (
) оголосили
про утворення нового району Сюнань (
) у
провінції Хебей як місця для виконання багатьох не
притаманних столиці функцій.
Згідно з генеральним планом, опублікованим у
квітні 2018 р., Сюнань є ще одним новим районом
національного масштабу поряд з спеціальною економічною зоною Шеньчжень (
) та новим районом Шанхая Пудун (
). За задумом,
новий район Сюнань має бути новим місцем для
низки пекінських навчальних закладів, лікарень,
медичних центрів, штаб-квартир компаній, фінансових та державних установ.

Інші заходи у столиці КНР також включають закриття виробничих підприємств, переміщення
лікарень і шкіл, інших об’єктів. За словами мера Пекіна Чень Цзініна (
), у 2018 р. у місті було
закрито 656 виробничих компаній, понад 200 базарів і логістичних центрів було перенесено. У
2019 р. очікується, що понад 300 промислових фірм-виробників з високим рівнем забруднення довкілля, 66 сільськогосподарських ринків, складських приміщень, логістичних центрів припинять
свою діяльність або будуть переміщені до сусідніх регіонів.
Новий район Сюнань. Фото: ІА Сіньхуа

38

УКРАЇНА-КИТАЙ

№2 (16)

2019

С. А. КОШОВИЙ

Також важливим кроком стало перенесення адміністративних підрозділів муніципального уряду Пекіна (
) до визначеного району Тунчжоу у передмісті. У січні цього року чотири ключові
муніципальні органи Пекіна перенесли свої офіси з центру міста до Тунчжоу. До 2035 р. субцентр має
на меті розмістити 1,3 млн. постійних мешканців, згідно з детальним планом розвитку Тунчжоу,
затвердженим центральними органами влади.
У рамках цієї ж кампанії влада Пекіна прагне обмежити міське столичне населення до 23 млн. осіб на період до 2020 р.

20 грудня 2017 р. представники муніципалітетів Пекіна, Тяньцзіня і провінції Хебей спільно провели
прес-конференцію, під час якої оприлюднили перший комплексний керівний документ – «Думки щодо
зміцнення будівництва основної платформи з переміщення і стикування виробництва в Пекіні, Тяньцзіні та провінції Хебей» (
).
У документі чітко визначено цу модель взаємодії за формулою «2+4+46», яка включає в себе два «крила» – субцентри китайської столиці в Тунчжоу і новий район Сюнань провінції Хебей, чотири функціональні напрямки стратегічної співпраці та 46 спеціалізованих майданчиків кооперації.
У січні 2019 р. Центральний Комітет КПК і Держрада схвалили «Генеральний план 2018 – 2035 рр. для
нового району Сюнань» (
), що
підкреслює мету створення цього району як екологічно чистого і життєздатного центру міста,
який слугуватиме інноваційно-демонстраційною зоною, комерційним та економічним центром агломерації «Цзін-Цзінь-Цзі». Це, вочевидь може призвести до суттєвої консолідації
регіону і шляху, яким вбачається подальший
розвиток.
Простіше кажучи, довгострокове бачення Голови
КНР Сі Цзіньпіна та керівництва держави передба-

чає, що у новому утворенні «Пекін-Тяньцзінь-Хебей» Пекіну відведена роль виключно національної політичної столиці і він позбавлений функції
комерційної діяльності. На підтвердження цих слів
можемо згадати червень 2017 р., коли, головуючи
на засіданні Постійного комітету Політбюро з питань міського планування в Пекіні, Голова КНР Сі
Цзіньпін заявив, що Пекін має залишатися центром
національної політики, культури, міжнародного
обміну та наукових інновацій, усі інші «нестоличні
функції» слід перенести в інші регіони, наприклад,
у «новий район Сюнань» та «новий район Біньхай»
(
) у м. Тяньцзіні.

ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА СТОЛИЧНОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ
Китайсько-сінгапурське еко-місто поблизу Тяньцзіня (

ЕКОНОМІКА

) в Новому районі Біньхай. Фото: ІА Сіньхуа
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За останній період було докладено багато зусиль центральної та регіональної влади з тим, щоб створити доступність населення до транспортних коридорів та інтегрувати розвиток зручних транспортних сполучень, що поєднують Пекін, Тяньцзінь і Хебей. Для прикладу, у трьох зазначених містах
агломерації було модернізовано та покращено стан понад 800 доріг та швидкісних автомагістралей.

Як висновок, варто зазначити, що розширення міст, їх зростання і фактичне злиття у великі
урбанізовані території веде до потреби формування скоординованої державної та місцевої
політики на таких територіях.

Зокрема, було завершено кілька нових масштабних залізничних проектів, таких як розширення
міжміської залізниці між Пекіном і Тяньцзінем,
залізничне сполучення між містами Тяньцзінь
і Баодін, Чжанцзякоу і Таншань на провінційному рівні. Цьогоріч буде відкрито новозбудоване
швидкісне залізничне сполучення між Пекіном
та Чжанцзякоу, яке поєднає столичний район
Яньцін (
) та район Чунлі (
) поблизу
Чжанцзякоу. Також на 2019 р. заплановано початок будівництва високошвидкісної залізниці, що
поєднує м. Тяньцзінь та новий міжнародний аеропорт Пекіна в районі Дасін (
).

Для прикладу, щоб скоротити час подорожі на поїзді, до 2020 р. буде побудовано дев’ять додаткових
міжміських залізничних ліній (протяжністю 1100 км),
які, згідно з оцінками Національної комісії з питань
розвитку та реформ (
), потребуватимуть загальних інвестицій у
розмірі 247 млрд. юанів (39,30 млрд. дол. США). Згідно з оприлюдненими планами, до 2020 р. в регіоні
буде 9500 км залізничних колій і 9000 км автострад,
що означає, що час подорожі між будь-якими великими містами регіону буде в межах однієї години
поїздом і трьох годин машиною. Крім того, до 2050 р.
буде додано ще 16 міжміських залізничних ліній.

В ідеалі, регіональна інтеграція в «Цзін-ЦзіньЦзі», а також в інших мега-міських регіонах
Китаю має потенціал для досягнення форми
«економіки агломерацій», де прибутки від фінансової ефективності пов’язані з великою
кількістю малих і середніх міст, що оточують
головне місто і керовані з нього. У міській агломерації, такій як Пекін-Тяньцзінь-Хебей, лідери
Китаю роблять ставку на те, що створення
мегаполісного регіону з населенням понад 100
млн. осіб, який охоплює велику територію, безумовно покращить екологію регіону, розв’яже
питання браку ресурсів і подолає проблеми не-

Зовсім нещодавно, у січні 2019 р. Голова КНР Сі
Цзіньпін головував під час симпозіуму для обговорення дальшого розвитку регіону «Цзін-Цзінь-Цзі».
Він зупинився на шести пріоритетах, які включали
зосередження зусиль влади, спрямованих на прискорення передання непритаманних Пекіну столичних функцій, високоякісне планування та розвиток
«нового району Сюнань», необхідність розвитку
власної інноваційні бази нового району та подолання рівня бідності усіх повітів регіону на період
до 2020 р., розвиток приміської зони міст – субурбанізація (дослівно «урбанізація передмість»).

інтеграції агломерації Пекін-Тяньцзінь-Хебей як
системоутворюючого чинника національного та регіонального рівня. Як зазначають китайські експерти, китайське керівництво має намір об’єднати не
лише регіон Пекін-Тяньцзінь-Хебей, а й усі китайські
мегаполіси, підкресливши необхідність об’єднання
ресурсів, інтеграції ринків і створення масштабної
економіки, яка відіграватиме ключову роль у забезпеченні адекватного прогнозованого рівня щорічного національного зростання ВВП.

Потреба подальшої модернізації і підвищення ефективності всіх сфер суспільного життя Китаю не
викликає сумніву. Генезис людського суспільства є результуючим ефектом багатьох аспектів, чинників
і детермінант. За словами колишнього керівника Китайської академії містобудування і дизайну, а нині
члена експертного комітету, що консультує узгоджений розвиток регіону «Пекін-Тяньцзінь-Хебей»,
пана Лі Сяоцзяна (
): «Ядро інтегрованого розвитку «Цзін-Цзінь-Цзі» базується на концепціях
оптимізації, адаптації та прискореного розвитку, де застосовується більш структурований та всеохоплюючий підхід, спрямований на досягнення здорового розвитку з акцентом на екологію». Адже тут
реалізується амбіційна державна програма скоординованого розвитку міст Пекіна, Тяньцзіня і провінції Хебей, що утворюють особливу за масштабами економічну і високотехнологічну зону. Створення
цієї зони – одна з державних стратегій Китаю, реалізація якої здійснюється впродовж останніх років як
рушій економічної реформи країни на сучасному етапі розвитку.

Крім того, під час своїх останніх інспекційних візитів до нового району Сюнань і міста Тяньцзіня напередодні березневої 2019 р. ІІ сесії Всекитайських
зборів народних представників 13-го скликання і
Народної політичної і консультативної ради, очільник Китаю знову наголосив на необхідності кращої
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Отже, зростання абсолютної кількості надвеликих міст та концентрація в них населення мають
сталий і повсюдний характер. Не є винятком у цих
глобальних процесах і Китай, де за останні роки
виявлена позитивна динаміка зростання кількості міського населення КНР. Не випадково сучасний
етап розвитку світового співтовариства дослідники часто називають «епохою великих міст».

С. А. КОШОВИЙ

рівності доходів, слугуючи прикладом і дороговказом для інших мега-міських регіонів Китаю.
Безперечно, економічний аспект полягає в тому, що,
якщо раніше концентрація промисловості давала
додатковий ефект через широкі можливості комбінування і кооперації, використання надконцентрації, то пізніше на передній план вийшли негативні
моменти: транспортний колапс міст, труднощі водопостачання, проблеми екології тощо. У зв’язку з цим
промисловість поступово втрачає першість у великих містах, а її місце посідають інші функції: управлінські, фінансові, наукові, освітні тощо.

Також необхідно відзначити, що сьогодні, з кращою економічною структурою, чистішим і безпечнішим довкіллям
та покращеним рівнем надання державних послуг, регіон
«Пекін-Тяньцзінь-Хебей» вивчає і впроваджує новий спосіб
зростання в густонаселених районах і стає моделлю для координованого розвитку міст і сіл для решти регіонів країни.
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Роль КИТАЮ
для РОЗВИТКУ
штучного ІНТЕЛЕКТУ
в УКРАЇНІ
А. З. Гончарук
головний консультант
Національного інституту
стратегічних досліджень,
радник Правління Асоціації
китаєзнавців України

На початку 2019 р. міжнародна компанія Deep
Knowledge Analytics представила широкому загалу
аналіз ринку у сфері штучного інтелекту. За даними звіту Artificial Intelligence Industry in Eastern
Europe 2018, за кількістю компаній, що працюють
у сфері штучного інтелекту, Україна увійшла до
трійки лідерів серед країн Східної Європи.

Над розвитком і використанням штучного інтелекту працюють у багатьох країнах світу. На міжнародних наукових конференціях дискутують про етичні засади, перспективи й ризики використання штучного інтелекту. На бізнес-форумах обговорюють його можливості для збільшення
прибутку, а дослідження у цій галузі публікують не лише в наукових виданнях, а й у популярних
журналах. Штучний інтелект стрімко й невпинно розвивається, і ця тема поступово стає топовою.
Технології штучного інтелекту вбудовані у смартфони, вони вже керують найсучаснішими потягами
і автомобілями, допомагають лікарям у діагностиці хвороб, шукають у всесвіті позаземне життя. За
прогнозами західних аналітиків, застосування автоматизації та технологій штучного інтелекту у
критично важливих бізнес-процесах найближчим часом може зрости більше, ніж втричі. Ця тенденція
відображає зростання впевненості людства щодо технологій штучного інтелекту. Недалеко той
день, коли штучний інтелект опанує науку, промисловість, виробництво, медицину та освіту.
Нині політики, бізнесмени, науковці й фахівці у різних галузях намагаються зрозуміти, до чого призведе розвиток штучного інтелекту: хто виграє від цього, чи адаптується людина до керованого машинами
світу, як позначаться технології штучного інтелекту
на майбутніх професіях людей і яким чином він
буде з ними взаємодіяти. Зрозуміло одне: розвиток
штучного інтелекту несе в собі безліч нових можливостей для прогресу людства. В той же час експерти
висловлюють небезпідставні застереження з приводу його необдуманого застосування. Отже, нам
потрібно вчасно та ґрунтовно підготуватися.
На це, зокрема, вказує активність ключових гравців
на ринку інновацій: США, Китаю, Японії, Німеччини,
Франції та Великої Британії. Спільно вони вже сьогодні формують технологічне майбутнє світу. Експерти Всесвітнього економічного форуму у Давосі ще в
2016 р. указали на чинники, які до 2020 р. впливати-

Минулого року Массачусетський технологічний інститут (США) відкрив шостий факультет під назвою
College of Computing. Його вже встигли назвати факультетом штучного інтелекту, адже саме таким планується основний фокус його діяльності. Університет взяв на себе зобов'язання віднайти на відкриття нового факультету один мільярд доларів (перші $350 млн. пожертвував співзасновник інвестиційного фонду
Blackstone Стівен Шварцман).
ВІДКРИТТЯ НОВОГО ФАКУЛЬТЕТУ - найбільша організаційна зміна в інституті за останні 70 років. Причина
такого безпрецедентного рішення є досить простою: вже зараз усі усвідомлюють, що штучний інтелект має
всі шанси стати новою базовою технологією XXI століття. Массачусетський технологічний інститут вирішив
зіграти на випередження й змінитися, аби найпершим пристосуватися до тектонічних змін, які вже відбуваються в світі. В інтерв'ю Стівен Шварцман висловив сподівання, що його щедра пожертва стане чітким
сигналом для уряду США вкладати більше коштів у фундаментальні дослідження штучного інтелекту.
У лютому 2019 р. президент США Д. Трамп підписав розпорядження, яким федеральним урядовим
органам запропоновано виділяти більше ресурсів
та інвестицій на дослідження, просування і навчання штучного інтелекту. Передбачається, що
ініціатива дозволить США зберегти перевагу у
розвитку штучного інтелекту й суміжних галузях, включаючи передове виробництво і квантові
обчислення. За допомогою «Американської ініціативи у сфері штучного інтелекту» адміністрація
орієнтує федеральні агентства розширювати
доступ до федеральних даних та моделей для цих
досліджень, готувати працівників до приходу ери
штучного інтелекту. Багато американських науковців та бізнес-лідерів висловлюють стурбованість тим, що американський уряд займає пасивну
позицію, тоді як Китай активно інвестує у власні
дослідження штучного інтелекту.

У сучасному світі всі країни прагнуть стати частиною економіки штучного інтелекту, яка зароджується просто на наших очах. Сьогодні в дослідженнях
штучного інтелекту визначають декілька великих
гравців: американські компанії Google, Facebook,
Amazon, Microsoft і китайські Baidu, Alibaba, Tencent.
Вони оперують величезними масивами даних, працюють над створенням обчислювальних мереж, які
впроваджують машинне навчання в окремі сектори економіки. Хтось хоче допомогти власним компаніям розробляти продукти, хтось має намір залучити чужі компанії до праці на кращих умовах,
а ще хтось пропонує дозволити іноземцям працювати за спрощеною схемою з місцевими цифровими даними в обмін на надання доступу до останніх
розробок штучного інтелекту.

До того ж всі розуміють, що ширше впровадження штучного інтелекту
вимагає й надали вимагатиме державної підтримки.

муть на ринок праці в усьому світі. У 2016 р. Інститут
інженерів електротехніки та електроніки (IEEE) презентував свої пропозиції у документі Ethically Aligned
Design, що містить стандарти для розробок, виробництва та розвитку роботів і штучного інтелекту.
З 2018 р. вплив роботизації посилився завдяки
автономному транспорту, а також машинному
навчанню. У 2018 р. вийшов доопрацьований документ IEEE, розроблений за сприяння понад 250
світових експертів у сфері штучного інтелекту,
правників, філософів та політиків. Навесні 2018 р.
Єврокомісія представила стратегію розвитку
штучного інтелекту, яка визначила головні цілі
розвитку: посилення технологічних і виробничих
можливостей ЄС із застосуванням штучного інтелекту у різних сферах економіки, забезпечення «належних етичних і юридичних рамок», а також підготовку до соціально-економічних змін.

У стратегії наголошується, що штучний інтелект має поважати цінності і фундаментальні права
в ЄС, європейські етичні принципи, такі як відповідальність та прозорість. Палата Лордів Великобританії рекомендувала урядові організувати глобальний саміт зі штучного інтелекту у Лондоні до
кінця 2019 р., маючи намір стати лідером у процесі формування етичних підходів до нової технології.
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До певного часу вивчення штучного інтелекту йшло в теоретичній площині, але прискорення технічного прогресу зробило можливим використання його на практиці. У КНР саме практичне освоєння
можливостей штучного інтелекту робить впевнені кроки. Лідерство Китаю у царині мобільних платіжних систем та електронної торгівлі безпосередньо сприяє розвиткові розробок в галузі штучного інтелекту. Саме в роботі трьох найзнаменитіших китайських технологічних компаній (BaiduAlibaba-Tencent) в найближчому майбутньому очікують перехід до використання штучного інтелекту.
Колишній глави Google China Лі Кайфу у своїй книзі «Суперсила штучного інтелекту», розповідає про
його можливості, його вплив на наше майбутнє, про конкуренцію Кремнієвої долини і Китаю.
Лідери китайського ринку в сфері надання споживчих послуг насамперед сконцентровані на аналізі
поведінки та індивідуальних особливостях цільових
груп населення. Штучному інтелекту вдається проаналізувати ці дані швидше, ніж із застосуванням
людських зусиль, крім того, це сприяє значній економії коштів. Свої напрацювання компанії перевіряють і вдосконалюють. Наприклад, провідна китайська пошукова компанія Baidu створила притулок
для кішок в Пекіні, який використовує штучний інтелект. Система штучного інтелекту здатна розпізнавати 174 різних видів кішок. Камери також оснащені
нічним баченням. Система може розпізнавати чотири найпоширеніші види хвороб кішок, включаючи
стоматит, шкірні захворювання і зовнішні травми.

Проте у Піднебесній добре розуміють, що не все
так безневинно і пов'язують гонитву у сфері штучного інтелекту із розвитком військових технологій.
Всесвітньо відомий китайський мільярдер Джек
Ма припускає, що технологічний прогрес здатний
спровокувати війни.
Китай інвестує в успішний розвиток штучного
інтелекту мільярди доларів, які розподіляються
поміж великими компаніями, стартапами і університетами. Ще до 2017 р. частка китайських
інвесторів серед світових інвестицій у штучний
інтелект склала 48%, що перевищує частку США.

В 2017 р. Держрада КНР оприлюднила «План розвитку штучного інтелекту наступного покоління».
Згідно з приписами і заходами з боку уряду до 2030 р. Китай прагне стати світовим лідером щодо
технологій штучного інтелекту. Виділено кошти для таких організацій, як Інститут автоматизації Китайської Академії наук та Пекінський консорціум компаній і університетів, які працюють над
дослідженнями в галузі штучного інтелекту.

Окремо реалізується Програма грантового фінансування приватних китайських компаній, які здійснюють проекти з використанням штучного інтелекту. Як наслідок, уряд КНР очікує отримати від
ринку штучного інтелекту подолання показника у
150 млрд. юанів в оцінці акцій до 2020 р., 400 млрд.
юанів – до 2025 р. та 1 трильйон юанів – до 2030 р.
Уже сьогодні китайці, завдяки тому, що автомобілі
скеровує штучний інтелект, який забезпечує інтелектуальну маршрутизацію кращих способів доставки, скорочують витрати на сервіси перевезення й доставки. Вони цілеспрямовано розширюють
можливості штучного інтелекту у транспортно-ло-

гістичній сфері, освіті, медицині, на важких для виконання людиною роботах, або там, де наявність
людської праці необов’язкова. Окремий успішний
напрям – штучний інтелект у прогнозуванні та запобіганні злочинів.
Міжнародні експерти зазначають, що Китай досягає
успіху у перетворенні абстрактного наукового прориву на тисячі корисних та комерційно життєздатних продуктів. Цей процес, який є набагато складнішим, ніж визнає більшість дослідників, призвів до
успішної ринкової капіталізації багатьох китайських
технічних компаній. Саме в цьому вони вже сьогодні
випереджають своїх колег з інших розвинутих країн.

Комп'ютерну систему Zero Trust було розроблено та розгорнуто у 2012 р. Академією наук Китаю і
внутрішніми наглядовими органами Комуністичної партії Китаю. Створена на базі штучного інтелекту система Zero Trust призначена для моніторингу та оцінки праці держслужбовців задля боротьби з корупцією. Незважаючи на те, що її застосовували лише у 30 округах і містах, тобто на 1%
території Китаю, за час своєї роботи штучний інтелект допоміг виявити серед держслужбовців
8721 корупціонера. Деякі з них отримали терміни ув’язнення, однак більшість залишилася на своїх постах, відбувшись попередженням або незначним покаранням. Автори проекту наголошують,
що система призначена не стільки для покарання корупціонерів, скільки для того, щоб повернути
на шлях виправлення чиновників, які перебувають на ранніх стадіях корупції. У Zero Trust є доступ
до понад 150 захищених баз даних у центральному урядовому апараті та у регіонах, що дозволяє
робити перехресні посилання. Система відстежує підозрілі випадки передання майна, будівництва
інфраструктури, придбання землі або знесення житла. Якщо чиновник підробив певні дані, Zero
Trust може порівняти інформацію з декількох джерел і виявити розбіжність, може навіть запросити
зображення з супутника. Наприклад, щоб з'ясувати, чи була в селі насправді побудована дорога, або
виділені на це кошти пішли кудись ще. Система миттєво фіксує зростання балансу на банківському
рахунку чиновника і швидко встановлює факт придбання ним нової машини. Крім того, штучний
інтелект аналізує держзакупівлі і виявляє випадки, коли чиновники або їхні друзі та родичі беруть
участь в тендерах. Після цього система оцінює, наскільки великою є ймовірність того, що та чи
інша дія є наслідком корупції.
Деякі регіональні уряди, в тому числі автономний округ Маньян, міський округ Хуайхуа і округ
Лі в провінції Хунань зупинили роботу Zero Trust
на власній території, мотивуючи це тим, що держслужбовці не відчували себе комфортно під час
її використання. Багато чиновників, вимагаючи
заборони системи, вказували на те, що штучний
інтелект не має права доступу до засекречених
баз даних, адже це питання жодним чином не
врегульоване китайським законодавством. Тим не
менш, видання South China Morning Post пов'язало
зупинку Zero Trust з її надмірною ефективністю.

У деяких відомствах, наприклад, Комісії КПК з
перевірки дисципліни в Нінсяні, систему все ще
використовують, але про загальнонаціональний
запуск Zero Trust поки що не йдеться. Виявилося,
що однією з слабкостей системи є те, що система може швидко вказати на корупціонера, але не
завжди може зрозуміло пояснити, чому зробила
такі висновки. Фахівці дотримуються думки, що в
більшості випадків штучний інтелект виявляється правим, але поки що за його роботою мають
ретельно спостерігати люди.

У червні 2018 р. консалтингова компанія Accenture на конференції в
Лондоні представила алгоритм для аналізу того, наскільки справедливо виносить вердикти штучний інтелект. Програма «Ревізор» робить
три речі: дозволяє провести дослідження показників, які користувач
вважає важливими; візуалізує, як на модель вплине «розрив» взаємозв'язку між певними показниками і виносить вердикт про «власне
корінь паритету», тобто про частоту хибно позитивних і помилково негативних вердиктів для різних ввідних даних.
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Штучний інтелект у США ухвалює рішення про видачу іпотечних кредитів та страховок, про наймання співробітників і навіть про можливості і розміри застави для правопорушників. Розробник Румман Чоудуррі
впевнений, що аналізом упередженості штучного інтелекту треба займатися, незважаючи на всі складності
і неминучі компроміси. При цьому розробники зізнаються, що вони не знайшли «чарівної кнопки», здатної
навчити штучний інтелект справедливості.

Однак поки що Україна та державні університети фактично не реагують на початок ери штучного інтелекту, а всі успіхи відбуваються в рамках приватних ініціатив. Водночас, українські фахівці акцентують
увагу на тому, що сьогодні алгоритми штучного інтелекту активно розробляють переважно у розвинених, технологічно сучасних країнах. Тому вони можуть недостатньо відображати та враховувати інтереси
і пріоритети країн, що розвиваються – таких, як Україна.

Загалом є очевидним, що посилення ролі штучного інтелекту породило два головних питання, які
очікують на розв’язання: перше – щодо етичності їх використання у різних сферах, друге – щодо забезпечення об'єктивності рішень, які виносить штучний інтелект. Це проблеми, на які слід реагувати
спільно, пропонуючи узгоджені всіма державами рішення, а тому співпраці не уникнути.

Забезпечення належного навчання та адаптації алгоритмів штучного інтелекту в різних контекстах є частиною розв’язання питання глобальної
безпеки. Ще більших успіхів у спробі убезпечити себе Україна зможе
досягти, розпочавши активніше брати участь у розробці нових технологічних систем ще на їх початковому рівні.

На міжнародних заходах експерти і фахівці зауважують, що новітні військові технології
створюють ґрунт для ризикованих вчинків.
Розвиток штучного інтелекту, безпілотної
техніки та систем кіберзламу змінює традиційні тактики ведення війни, а норми міжнародного права не встигають за цими змінами. Саме
цю проблему досліджували аналітики з Центру
нової американської безпеки (CNAS).
Оскільки і дрони, і кібератаки проводять у віддаленому режимі і вони не мають загроз людських
втрат, на них легше зважитися, вказують експерти.
Це призводить до того, що країни починають з більшою легкістю ставитися до певних видів агресії. Однак у випадку із дронами зі штучним інтелектом перевіреної тактики немає. Наприклад, як діяти, якщо
безпілотнік вийшов з-під контролю через помилку
програми? Як реагувати на появу автономного дрона на території країни, як сприймати його дії, чи
слід інтерпретувати це як прояв агресії? Які норми
права застосовувати до кіберагресора?

Звіт CNAS порівнює досягнення Китаю та США у
галузі штучного інтелекту і розробці чипів. Щодо
штучного інтелекту обидві країни посідають приблизно однакові позиції, а от у сфері процесорів
КНР поки що поступається США. Однак, як зауважує CNAS, Піднебесна стрімко наздоганяє лідера.
У Китаї, наприклад, вже використовують військову
техніку з максимальним рівнем автономності. КНР
експортує дрони Blowfish A2, які вміють самостійно
переслідувати мету та вести атаку.
Аналітики CNAS закликають запровадити нові
норми ведення збройного конфлікту в добу штучного інтелекту. Багато активістів виступає за
заборону роботів-вбивць, але інші наголошують,
що безпілотна техніка знижує втрати серед
мирного населення. Сьогодні важливим є те, що
досягнення ключових гравців мають бути прозорими і контролюватися світовою спільнотою, а
нові норми міжнародного права мають відповідати сучасним викликам і мають бути спрямовані
на запобігання конфліктам.

Наша держава потребує національної стратегії розвитку технологій штучного інтелекту, яка забезпечить поетапне «перевтілення» кожної галузі, особливо освітнього сектору, від якого безпосередньо залежить здатність українців конкурувати на ринку технологій вже в найближчому майбутньому.
В Україні повинні зрозуміти, що процес консолідації зусиль в цьому напрямку потрібно розпочинати
якнайшвидше, залучаючи членів уряду, політиків і громадськість, бізнес та представників науково-дослідницького середовища, як це відбувається, наприклад, у Піднебесній.
На конференції World Artificial Intelligence 2018 у Шанхаї віце-прем’єр Держради КНР Лю Хе зазначив, що штучний інтелект запускає нову еру і міжнаціональне, міждисциплінарне співробітництво у ній неминуче. Звернення Лю Хе до світової спільноти – ще один шанс оцінити ступінь
важливості розвитку штучного інтелекту для сучасного і майбутнього поколінь людства,
а нашій країні ще й варто сприймати його як можливість і запрошення до співпраці.
Лише за наявності цілісної та продуманої концепції розвитку штучного інтелекту, у кооперації
із головними світовими гравцями ми зможемо наблизити очікуваний технологічний стрибок нашої країни. Україна може й повинна стати невід’ємною частиною міжнародної співпраці, орієнтованої на спільний розвиток та безпечний рівень впровадження штучного інтелекту.

У вересні 2018 р. фахівці українського Інституту ім. Горшеніна у співпраці із групою
компаній Everest провели соціологічне дослідження «Штучний інтелект: український вимір». Майже 85% опитаних чули термін «штучний інтелект», 74,1% – так чи
інакше відчували вплив штучного інтелекту на власне життя і лише у 23% опитаних
думки про штучний інтелект викликають тривогу й страх.
Згідно з представленими міжнародною компанією Deep Knowledge Analytics даними, в
Україні у сфері штучного інтелекту працюють 57 підприємств. Більшою кількість компаній, що працюють на ринку штучного інтелекту, є лише в Польщі (110 підприємств) та
Росії (133 підприємства). В Україні в цьому сегменті також працюють 11 інвесторів, що є
п'ятим показником у Східній Європі.
Україна також є лідером за кількістю аутсорсингових компаній у сфері штучного інтелекту. У всьому світі у сфері штучного інтелекту налічують 226 аутсорсинг-компаній, тоді як
в Україні їх функціює 26, що становить 11,5%. Основними напрямками діяльності українських компаній у галузі штучного інтелекту є розробка програмного забезпечення, чатбот, фінтех-рішення, інформаційні технології та розважальні продукти.
В Україні є Концепція розвитку цифрової економіки і суспільства України на 2018-2020 рр. Впродовж найближчих років Кабмін планує розвивати найрізноманітніші цифрові інфраструктури
і використовувати їх у навчальному процесі та наукових дослідженнях, в охороні здоров'я та
громадського порядку, туризмі, охороні навколишнього середовища і електронному урядуванні.
Йдеться в концепції і про підтримку розвитку штучного інтелекту. Дослідженнями в цій галузі займається, зокрема, Інститут проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки
України та Національної академії наук України.
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Правове регулювання
імпортно-експортних
відносин між
УКРАЇНОЮ та КИТАЄМ
Р. Никітенко
адвокат,
індивідуальна практика

Наявність стійких зовнішньоекономічних зв’язків між країнами світу дозволяє стабілізувати стан економіки та надає
виняткові можливості розвитку різних галузей виробництва.
Імпорт та експорт – це два основних елементи, на яких побудовано здорову економіку кожної країни. На сьогодні Китай
є досить важливою фігурою на міжнародному ринку, а тому
Україна докладає максимум зусиль для налагодження економічних відносин з КНР. Доцільним буде зупинитися детальніше на основних аспектах цього міжнародного співробітництва.

СТАН ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Відповідно до офіційних даних за 2018 р. в економіку України залучено $18,22 млн. інвестицій з Китаю. При цьому найбільший обсяг залучених коштів
спрямований на: сільське, лісове та рибне господарства, промисловість, оптову та роздрібну торгівлі; ремонт автотранспортних засобів тощо. Обсяг інвестицій з України в економіку Китаю склав
$0,6 млн. Основний обсяг цих інвестицій спрямовано до підприємств промисловості. На офіційному
сайті Посольства України в Китайській Народній

Республіці надано більш розгорнуту інформацію
щодо напрямків імпортно-експортних відносин між
Україною та Китаєм за 2018 р. Торгівля товарами: за
2018 р. експорт товарів з України до Китаю склав
$1,44 млрд. та зменшився на 0,9%, при цьому імпорт
китайських товарів в Україну склав $5,23 млрд. та
зріс на 29,9%. Торгівля послугами: за 2018 р. експорт
послуг з України до Китаю склав $74,23 млн. та зріс
на 55,8%, в свою чергу імпорт китайських послуг в
Україну склав $155,66 млн. та зріс на 40,9%.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТНО-ЕКСПОРТНИХ ВІДНОСИН: УКРАЇНА ТА КНР

Загалом, чинна договірно-правова база українсько-китайських відносин на сьогодні налічує
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246 основних міждержавних, міжурядових і міжвідомчих документів та в цілому відповідає станові
двосторонньої взаємодії нині.
Проаналізувавши нормативно-правову базу, що регулює питання експорту та імпорту України – КНР,
доцільним буде виділити Угоду між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про
торговельно-економічне співробітництво, яка була
укладена в 1992 р. Це один з перших документів, що
був укладений між Україною та КНР і покликаний
Р. НИКІТЕНКО

дено Угоду між Урядом України та Урядом КНР про
заохочення та взаємний захист інвестицій та Угоду
між Урядом України та Урядом КНР про науково-технічне співробітництво для детальнішого зазначення засад співпраці у різних сферах економіки.

Одним з останніх міжнародних документів в цій сфері є Договір про валютний своп
для валют китайський юань/українська гривня між Національним банком України та
Народним банком Китаю, що був підписаний у 2018 р. і буде чинним впродовж трьох
років. Валютний своп являє собою обмін валютами з наступним зворотнім обміном за
курсами, узгодженими сторонами, і його використовують центральні банки при наданні ліквідності в національній валюті. Тобто цим договором утверджується обсяг
коштів, що підлягають обміну між Україною та КНР за фіксованим курсом.
ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ
ВІДНОСИН УКРАЇНА – КНР
Провідні вітчизняні правники та науковці
виділяють такі проблеми в економічних відносинах України та Китаю:
◊ недосконалість законів та недостатнє їх орієнтування на залучення іноземного інвестора;
◊ кон’юнктурні зміни китайського ринку;
◊ значна відстань, мовні та культурні бар’єри;

Дуже важливим кроком з налагоджування імпортно-експортних зв’язків між Україною
та КНР стала участь України у China International Import Expo 2018 – першій міжнародній виставці з імпорту в Китаї, яка відбулася в Шанхаї. Президент Торгово-промислової палати України Г. Чижиков зазначив: «Першочерговим завданням України як
ексклюзивного партнера цього заходу стало утвердження стійкої позиції українського бізнесу на китайському ринку та збільшення вітчизняного експорту. Виставка є
«воротами» до багатомільярдного ринку Китаю, який в найближчі 5 років планує імпортувати продукцію на суму $10 трильйонів».

Головною правовою особливістю економічних відносин між Україною та Китаєм є максимальне залучення саме державного, а не приватного сектору
економіки обох країн. Тобто нормативно-правова
база, що регулює ці питання, включає не лише загальні положення двосторонніх міжнародних угод,
а й конкретніші підзаконні та підвідомчі нормативні
акти між державними органами України і КНР.

регулювати економічні аспекти співпраці. Згідно з
цією Угодою, між Україною та КНР встановлено режим найбільшого сприяння щодо стягнення мита на
експортні та імпортні товари двох країн, податків та
інших внутрішніх зборів. Також згодом було укла-

◊ домінування посередників у зовнішній торгівлі;
◊ відсутність якісної інформації про можливості
та потреби партнерів тощо.
Враховуючи сучасний стан економіки України,
на сьогодні головною проблемою у сфері економічного співробітництва України і Китаю є значна
«тінізація» економіки українського інвестиційного
ринку. Можна виділити такі правові шляхи
розв’язання цієї проблеми:
◊ зниження податкового навантаження на підприємства всіх форм власності;
◊ захист прав приватної власності;
◊ запровадження ефективних законодавчих та
нормативно-розпорядчих документів, які передбачатимуть не лише посилення каральних заходів, а й підвищення мотивації діяльності суб’єктів
господарювання в офіційному секторі економіки;
◊ розробка та впровадження програми співпраці
з правоохоронними органами інших держав;
◊ залучення до процесу розкриття «тіньових»
схем громадських організацій та ЗМІ.

НАПРЯМКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНА – КНР
Головні напрямки зацікавлення Китаю:
1) Участь України в китайській ініціативі «Один
пояс, один шлях», яка покликана створити транзитні маршрути та посилити економічне співробітництво між Європою і Азією;
2) Збільшення обсягів запровадження високих
технологій, а також закупівель високотехнологічної продукції;
3) Залучення українських науковців до реалізації
китайських проектів у сфері розробки та впровадження високих технологій;
4) Використання китайських новітніх технологій.

Головні напрямки зацікавленості України:
1) Широкомасштабне залучення китайських прямих інвестицій для реалізації проектів в Україні;
2) Створення спільних підприємств та виробничих кластерів з випуску високотехнологічної продукції у різних сферах;
3) Створення на території Китаю українсько-китайського інноваційного центру або технопарку;
4) Проведення презентацій економічного, інвестиційного та інноваційного потенціалу регіонів
України в КНР;
5) Отримання безоплатної допомоги від Уряду
КНР на реалізацію соціальних проектів в Україні.

Враховуючи наведену вище інформацію та статистичні показники, можна зробити такий
висновок. Сучасний стан правової бази, покликаної регулювати економічні відносини між
Україною і КНР, є задовільним і ці документи постійно вдосконалюються з метою покращення
імпортно-експортних відносин України та Китаю.
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Особливості
працевлаштування
громадян КНР в УКРАЇНІ

К. Соколова
керівник інформаційного
відділу Компанії “Ти і право”
Ленівський груп”

УКРАЇНА стає привабливішою для іноземних
фахівців. У 2018 р. регіональними центрами
зайнятості було видано понад 7,5 тис. дозволів на застосування праці іноземців та осіб без
громадянства, ще майже 4,5 тис. дозволів було
продовжено. Нині кількість іноземців, які працюють на підставі відповідних дозволів, сягає
15,5 тис. З них майже тисяча осіб – це громадяни Китайської Народної Республіки.

Можна сміливо сказати, що нині є тенденція до збільшення кількості громадян КНР, залучених до роботи в Україні. Для порівняння, ще у 2016 р. на підставі дозволів в Україні
працювало лише 359 громадян КНР. У 2017 р. кількість виданих чи продовжених дозволів
збільшилася до 510. А у 2018 р. загальна кількість офіційно працюючих громадян КНР сягнула 941, тобто майже вдвічі більше порівняно з минулим роком.
Таким чином, з огляду на порівняно ще незначну кількість працюючих на підставі дозволів китайських
фахівців, стає зрозуміло, що нині вони не здатні створити жодну відчутну конкуренцію громадянам
України. Все ж цікаво, які ніші нині найбільше приваблюють китайських фахівців в Україні?

ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ГРОМАДЯН КНР В УКРАЇНІ: КОЛИ МОЖУТЬ ВІДМОВИТИ?
Компанія “Ти і Право” Ленівський Груп” впродовж
багатьох років займається питанням оформлення дозволів на застосування праці громадян КНР в
Україні. І досі – успішно. Однак за офіційною статистикою, все ж у 6 випадках зі 100 різним компаніям відмовляють в оформленні або продовженні
чинності дозволів на застосування праці іноземців.
Підставою для відмови у видачі дозволу у понад
98% випадків є неусунення роботодавцем підстав
для зупинення розгляду заяви впродовж встановленого строку або визнання регіональним центром
зайнятості мотивувального листа, поданого робо-

тодавцем, необґрунтованим. Тобто головним і найважливішим чинником отримання роботодавцем
позитивного рішення про видачу дозволу на застосування праці іноземного найманого працівника
(або продовження дії дозволу) є юридична грамотність під час підготовки документів та відповідність
документів вимогам українського законодавства.
Зазначене також стосується і питань внесення змін
до чинного дозволу. Після усунення підстав для відмови у видачі, продовженні дії або у внесенні змін
до дозволу роботодавець може повторно подати
документи для отримання дозволу.

ЗА ПОРУШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН КНР РОБОТОДАВЦЯМ ЗАГРОЖУЮТЬ ШТРАФИ
Контроль за дотриманням вимог законодавства
про працю, про зайнятість населення, зокрема, і в
частині використання праці іноземців та осіб без
громадянства, українським законодавством покладено на Державну службу України з питань праці.
За відповідні порушення законодавства про працю
передбачено адміністративну відповідальність. Так,
наприклад, відповідно до ч. 5 ст. 53 Закону України
„Про зайнятість населення” у разі застосування роботодавцем праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про
оформлення документів для вирішення питання
щодо надання статусу біженця на умовах трудового

або іншого договору без дозволу на застосування
праці іноземця або особи без громадянства, стягується штраф за кожну особу у двадцятикратному
розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення. Якщо на
інших умовах, ніж ті, що передбачені зазначеним
дозволом, або іншим роботодавцем, стягується
штраф за кожну особу у десятикратному розмірі
мінімальної заробітної плати, встановленої на
момент виявлення порушення. Зазначені штрафи
накладаються Державною службою України з питань праці та її територіальними органами.

У ЯКИХ СФЕРАХ ПРАЦЮЮТЬ ГРОМАДЯНИ КНР В УКРАЇНІ?
Громадяни КНР, здебільшого і як правило, працюють на підприємствах, створених із залученням
іноземних інвестицій. Нині найбільше таких фахівців залучено у сфері проводового електрозв’язку,
надання допоміжних послуг у сфері видобування
нафти та природного газу, у сфері інжинірингу, геології та геодезії, а також надання послуг технічного
консультування у цих сферах. Частину задіяно також
у сфері торгівлі, закладах харчування, у сфері сільського господарства та будівництва, зокрема доріг і
автострад. Менше – у сфері мистецтва, спорту, розваг, в галузі фінансової та страхової діяльності. За
фаховими групами майже більшість громадян КНР
займає посади керівників, менеджерів (управите-

лів), а також фахівців та професіоналів – тобто це
кваліфікована робоча сила. При цьому варто розуміти, що оплата праці іноземців за законом є порівняно вищою, ніж вітчизняних фахівців.
В основному китайці працюють на підприємствах,
пов’язаних з високими технологіями, торгівлею,
сільськогосподарською діяльністю та організацією
діяльності закладів харчування. Це пояснюється
тим, що саме у зазначених сферах Україна потребує
залучення висококваліфікованих фахівців із певними знаннями та досвідом роботи, а також тим, що
саме в ці сфери здійснюються іноземні інвестиції і,
відповідно, роботодавці зацікавлені у залучені досвідчених китайських фахівців.

ЧИ Є ТЕНДЕНЦІЯ ДО КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ КИТАЙСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ?
Зважаючи на те, що здебільшого підприємства, які
застосовують працю громадян КНР, є підприємствами з іноземними інвестиціями, саме від зацікавлення відповідних роботодавців залежить кар’єрне
зростання та професійний розвиток іноземних працівників. Загалом трудове законодавство України у
повній мірі, за незначними винятками, застосовується і до праці іноземних фахівців, а, відповідно,
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гарантує як кар’єрне зростання, так і професійний
розвиток іноземних найманих працівників.
Водночас, зважаючи на те, що понад половина
оформлених дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні нині
продовжується, можливо констатувати наявне бажання іноземних працівників, зокрема китайських,
продовжувати працювати в Україні.
К. СОКОЛОВА
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МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ СПРОЩУЄТЬСЯ: ОСТАННІ ЗМІНИ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

З 27 вересня 2017 р. набрали чинності зміни до Закону України
„Про зайнятість населення”, внесені Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій”. Ці зміни значно спростили механізм оформлення дозволів на застосування
праці іноземців та осіб без громадянства, порівняно з раніше
чинними нормативно-правовими актами у сфері працевлаштування іноземних найманих працівників.
Зокрема, одним із нововведень Закону є визначення особливих категорій іноземців (іноземні
працівники, у застосуванні праці яких зацікавлені
вітчизняні роботодавці), для застосування праці
яких Законом передбачено відсутність законодавчо встановленої вимоги щодо мінімальної заробітної плати та подовжений строк, на який видається дозвіл, – до трьох років. Для відряджених
іноземних працівників дозвіл також може бути
оформлений на строк до трьох років, чого раніше не було передбачено. Крім того, було зменшено перелік документів для отримання дозволу: це заява роботодавця, фото іноземця, копії
паспортного документа та проекту трудового до-

Водночас, Законом передбачений механізм захисту національного ринку праці через обмеження
строку дії дозволу для іноземних найманих працівників, що не віднесені до особливих категорій, до
одного року з правом продовження дії відповідного дозволу згідно з установленою процедурою, а також шляхом встановлення обов’язкової виплати заробітної плати у розмірі не менш як 5 мінімальних заробітних плат — іноземним найманим працівникам у громадських об’єднаннях, благодійних
організаціях та навчальних закладах, і 10 мінімальних заробітних плат — для всіх інших категорій
найманих працівників. Продовження дії дозволу стало платним: від двох до шести прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем
подані документи (з 01.01.2019 – 3842 грн., 7684 грн. та 11526 грн. відповідно).
ЩО ДАЛІ?

говору (контракту). Роботодавцю більше не треба
подавати цілу низку необхідних раніше документів
(довідки про відсутність певних хвороб у іноземця
та перебування у розшуку або про наявність судимості, документи про освіту та кваліфікацію) –
це спростило процедуру залучення вітчизняними
роботодавцями необхідних їм іноземних фахівців.
Для окремих категорій іноземців (ІТ-професіонали, працівники творчих професій, випускники з
топ-100 університетів світу, засновники підприємств, внутрішньокорпоративні цесіонарії, відряджені іноземні спеціалісти) роботодавцям необхідно подати додаткові підтверджуючі документи.

Нині українські роботодавці зацікавлені у залученні саме висококваліфікованої праці іноземних спеціалістів, про що свідчить відповідна статистика.
Тож нині перед урядовцями України стоїть завдання
щодо залучення іноземних інвестицій в економіку
України, створення спільних підприємств, зокрема
у сфері ІТ-технологій, активна участь України у міжнародній співпраці та кооперації у сфері виробни-

цтва. Зрозуміло, що без розвитку економічного потенціалу України, повноцінного залучення України
до загальносвітової взаємодії, розробки та впровадження новітніх технологій, руху капіталів, не буде й
залучення іноземних інвестицій до економіки України, а, відповідно, не відбуватиметься збільшення
застосування праці іноземних фахівців на національному ринку праці.

Необхідно зазначити, що, відповідно до пункту 25 Плану заходів на 2018 – 2021 рр. щодо реалізації
Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 р., передбачене запровадження
регулярного перегляду нормативно-правових актів у сфері дозвільної системи працевлаштування
в Україні іноземців та осіб без громадянства. Причому не можна забувати, що перед Україною стоїть також питання повернення українських трудових мігрантів до України та захист національного ринку праці від некваліфікованої іноземної робочої сили.
КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Процедуру працевлаштування китайських
громадян (іноземців) сьогодні регулюють
декілька нормативно-правових актів, зокрема, окремий розділ Закону «Про зайнятість
населення». Цікаво, що, відповідно до нього, дозвіл на працевлаштування іноземців
не завжди потрібен. Зокрема, звільняються
від необхідності отримувати дозвіл на працевлаштування іноземці, які постійно проживають в Україні, набули статусу біженця
або одержали дозвіл на імміграцію в Україну,
працівники закордонних ЗМІ. Водночас варто знати, що закон передбачає доволі значні
штрафні санкції за працевлаштування іноземців без дозволу. Тому, якщо роботодавець
впевнений, що іноземець належить до однієї
з категорій, які можуть бути працевлаштовані без отримання дозволу, він повинен мати
доказ належності працівника до зазначеної
категорії осіб та бути готовим надати вказаний доказ контролюючим органам.
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2. Для того, щоб отримати дозвіл на працевлаштування, роботодавець має подати до територіального центру зайнятості (за місцем
реєстрації роботодавця) пакет документів,
який включає заяву за формою, встановленою КМУ, копію сторінок паспортного документа іноземця з особовими даними разом
з перекладом, засвідченим в установленому
порядку, кольорову фотокартку іноземця та
копію проекту трудового договору (контракту) з іноземцем. Для іноземців спеціальної категорії (випускників з топ-100 університетів світу, IT-професіоналів, працівників
творчих професій, внутрішньокорпоративних цесіонаріїв або відряджених іноземних
спеціалістів) потрібно подати додаткові підтверджуючі документи.
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Як Рух 4 травня
змінив КИТАЙ

О. А. Коваль
журналіст-міжнародник,
член правління Української
асоціації китаєзнавців

Цього року в Китаї відзначили 100-річчя від часу виникнення Руху 4 травня (
). В цей день у 1919
році студенти Пекінського університету вийшли на
демонстрацію на площі Тяньаньмень на знак протесту проти рішень Паризької мирної конференції, яка
за наслідками Першої світової війни не визнала за
Китаєм статусу повноцінного союзника Антанти та
затвердила принизливі для китайців рішення. Так,
зокрема, за Версальським мирним договором колишні німецькі колонії у Китаї на півострові Шаньдун мали перейти до Японії.

Саме це рішення обурило китайську молодь, яка довідалася, що китайські представники на
перемовинах у Парижі Цао Жулінь, Чжан Цзунсян та Лу Цзун’юй згодилися на ці принизливі
умови та змовилися з представниками європейських країн та Японії. Ба більше. Одночасно
з’ясувалося, що Бейяньський уряд під керівництвом Дуань Ціжуя, ще 24 серпня 1918 року уклав
таємну угоду з Японією про передачу їй німецьких колоній на півострові Шаньдун. Отже,
дипломатична поразка у Парижі у квітні 1919 року була наслідком зради національних інтересів з боку китайських чиновників.
Як тільки ці новини дійшли до Пекіна, зранку 4
травня студенти з 13 університетів міста написали спільну відозву до урядовців та закликали
студентів по обіді вийти до міста відзначити
«День національного приниження». Але 4 травня не стало таким днем, а увійшло в китайську
новітню історію, як день національного піднесення. Понад три тисячі студентів Пекінського
університету та учнів старших класів о 13:30 вирушили на площу Тяньаньмень та до посольств
європейських країн, щоб заявити свій протест
проти положень Версальського мирного договору та вимагати відсторонення налаштованих
прояпонськи чиновників уряду.
Демонстрація в центрі міста була мирною, але потім студенти рушили до району Дунчен, де були резиденції урядовців та дипломатів. Там на них вже

чекали війська, проте студентам вдалося підійти
до резиденції міністра фінансів Цао Жуліня, де
саме перебували й інші винуватці паризької змови – Чжан Цзунсян та Лу Цзун’юй. Вони проводили зустріч зі своїми японськими друзями. Студенти
скандували «Відновіть права на Шаньдун!», закликали «покарати зрадників» і не піддаватися тиску
з боку Японії та європейських країн, не ухвалювати мирної угоди, досягнутої у Парижі. Як свідчать
історичні записи, студенти схопили Чжан Цзунсяна, який обіймав посаду міністра уряду у справах
Японії (фактично вважався посланником Китаю у
Японії) і побили його, а будинок Цао Жуліня був
підпалений, хоча сам господар зумів втекти за допомогою японських друзів. Після цього поліція атакувала демонстрантів, один з них був поранений і
загинув, ще 32 студенти були заарештовані.

Ця новина швидко облетіла Китай і викликала такі ж демонстрації протесту в Фучжоу, Гуанчжоу,
Наньцзіні, Шанхаї та Тяньцзіні з вимогою звільнення студентів. Виступ підтримали провідні діячі
китайського демократичного руху. Китайський революційний лідер Сунь Ятсен, щойно як взнав про
виступ студентів та арешти, відіслав урядові в Пекін телеграму: «Треба пробачити студентів, які
вийшли за межу нормальної поведінки через свої патріотичні почуття».
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Коли ж вимоги щодо звільнення студентів не
були виконані, протести стали розгортатися по всій країні, і їх центром став Шанхай. Вже
за місяць до виступів студентства долучилися
робітники та дрібні торгівці – понад 60 тис.
осіб. Вони вимагали не визнавати Версальської
угоди, вимагали вигнати з уряду орієнтованих
на Японію міністрів, бойкотувати японські товари тощо. В цілому виступи охопили 100 міст

у 20 провінціях країни. Врешті виступи привели
до намічених цілей – Версальський договір таки
не був визнаний і підписаний Китаєм і чиновники,
що вели перемовини, були відкликані з Парижа,
подали у відставку прояпонські міністри т. зв.
Аньхойської кліки. Врешті й «Шандунське питання» було розв’язане, коли 1922 року на Вашингтонській конференції Японія відмовилися від
претензій на колишні німецькі колонії в Китаї.

Проте Рух 4 травня не завершився на цьому, він, хоча й був покликаний до життя подіями зовнішньополітичними, мав тривалий і широкий вплив на внутрішнє життя тогочасного Китаю. Ось чому його
актуальність не зменшилася для Китаю і через століття. Визрівши в колі прогресивних інтелектуалів та освіченої молоді, він змінив старий Китай назавжди, відкривши нову еру модернізації країни у
різних аспектах, але перш за все у культурному, просвітницькому, ідеологічному та політичному.
І якщо Сінхайська революція 1911 року покінчила
з пануванням Маньчжурської династії, то подіями 1919 року багато в чому було визначено
траєкторію подальшого руху новітньої історії
країни. Не буде помилкою сказати, що саме Рух
4 травня був передвісником виникнення Китайської Народної Республіки у 1949 році.
Це був перший в історії Китаю загальнонаціональний протест, що вістрям був спрямований проти
Японії, проте, за суттю своєю, він став вираженням
нового ставлення китайського суспільства до політики великих держав та й взагалі до іноземців, які
демонстрували зневагу до національних почуттів
китайців. В русі пекінських інтелектуалів та студентів вперше за багато століть китайські чиновники-аристократи та феодали, а також представники

іноземних імперіалістичних держав зіткнулися з
масовим демократичним за своїм характером виступом, який розгорнув знамена патріотизму та національного відродження.
Саме такі гасла роблять ідеї та дух Руху 4 травня співзвучним сучасним перемінам у Китаї, який у ХХІ столітті увійшов до нової епохи свого розвитку. Травневі події у Пекіні 1919 року китайське керівництво
визначає, як величний патріотичний підйом, ініційований китайською молоддю, студентством та новою інтелектуальною елітою. Тому молоді було адресоване послання Голови КНР Сі Цзіньпіна під час
урочистого засідання у Пекіні 30 квітня цього року,
присвяченого столітньому ювілею подій 4 травня.

Рівно через століття 3 тис. представників молодого покоління – студенти, військові, молоді спеціалісти, яких в офіційних документах названо «молоддю нової епохи», знову зібралися на площі Тяньаньмень у палаці Народних зборів. До них звернувся Голова КНР Сі Цзіньпін.

«Рух 4 травня – це величний соціально-революційний рух,
ініційований китайським народом з метою урятування нації від загибелі,
захисту національної гідності та об’єднання нації.
Рух 4 травня – це ідейно-просвітницький рух і рух за нову культуру,
який сприяв поширенню нових ідей, нової культури, нових знань»,
– наголосив Голова КНР.
Він зазначив, що китайська молодь всі минулі 100 років віддавала свою молодість на побудову

«молодого Китаю та молодої нації». «Головна ідея, головний напрям
і місія руху китайської молоді в нову епоху полягає в тому,
щоб під керівництвом КПК і з цілим народом боротися за китайську мрію
– здійснення великого відродження китайської нації»,
– підкреслив Сі Цзіньпін.

Він особливо відзначив, що Рух 4 травня сприяв поширенню марксистського вчення в Китаї і злиттю
марксизму з робітничим рухом, що призвело до трансформації стародемократичного революційного руху у новодемократичну революцію, а отже, став передумовою до створення Комуністичної
парті Китаю. Це була віха в історичному прагненні китайської нації до національної незалежності,
розвитку та прогресу в період нової історії.
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Сі Цзіньпін у свій промові особливо наголошував, що Рух 4 травня головним чином сприяв піднесенню
китайського патріотизму, який є серцевиною руху і головним змістом його духу, поряд з прагненням
молоді до демократії, до прогресу, до науки.

«Патріотизм – це фундамент духу китайської нації, духовна ланка,
що пов’язує боротьбу за згуртування нації та постійне
самоутвердження нації, патріотизм підіймає китайський народ на захист
національної незалежності та національної гідності»,
– наголосив Сі Цзіньпін.
Теперішня молодь, вважає Сі Цзіньпін, потребує керівництва з боку Комуністичної партії та Комуністичного союзу молоді Китаю. Він також закликав всі урядові органи, адміністративні одиниці,
армію та поліцію, різноманітні організації від неурядових та самоврядних до економічних сприяти
зростанню молоді, закликав відкривати для молоді більше можливостей для розвитку та реалізації.
Оглядачі звернули увагу на те, що Сі Цзіньпін у
своїй промові багато уваги приділив темі патріотизму у Русі 4 травня і проводив чіткі паралелі
між подіями 100-річної давнини і сучасними ідеями розвитку Китаю – зокрема, ідеями великого
відродження китайської нації.
Столітній ювілей подій 4 травня 1919 року викликав
нове зацікавлення темою історії Руху та жваві дис-

кусії китайських та закордонних вчених щодо причин його виникнення, сутності і наслідків.
Так, зокрема, в Пекіні у тому ж будинку старого Пекінського університету, звідки студенти вирушили
на Тяньаньмень, було розгорнуто експозицію з документами та матеріалами, що представляють історію навчального закладу, діячів руху, власне подій
4 травня 1919 року та їх наслідків.

Кореспондент журналу «Україна – Китай», автор цієї статті, на власні очі бачив, що старий корпус
університету відвідували як дорослі люди, так і молодь, і кожен міг побачити документи тої доби,
газети та фото. Всі хотіли побувати в аудиторіях, читальнях та кабінетах старого Пекінського університету. В день ювілею також відбулося урочисте засідання в сучасному Пекінському університеті,
де вирішили заснувати дослідницький центр Руху 4 травня.
Заходи на відзначення річниці були проведені в багатьох університетах та коледжах країни. Там студенти
співали патріотичних пісень та брали участь у дискусіях щодо розуміння ідей студентського руху минулого
століття та його зв’язку з сучасністю. В китайській пресі з’явилося безліч статей, які розповідали про події
та головних учасників. В соціальній мережі Sina Weibo топік «4 травня» був зафіксований 750 млн. разів, а
дописи, присвячені тематиці «Руху», закликали сучасну молодь не забувати про місію, яку брали на себе
студенти сто років тому, і берегти дух тих подій.
Отже, можна стверджувати, що актуальність Руху 4 травня для сучасного Китаю зберігається і
китайський уряд прагне використати ідеї інтелектуального відродження сторічної давнини для подальшої модернізації країни.
Справді, можна сказати, що дослідження Руху 4 травня активізувалися перед ювілеєм. В Китаї вийшло
декілька книжок на цю тематику. Дослідники та політики Америки, Європи, а також країн Азії, присвятили ювілею чимало статей. В радянській і сучасній російській історіографії звичним стало казати, що
Рух 4 травня в Китаї був відгуком на Жовтневу революцію 1917 року в Росії, проте в сучасному Китаї таку
ідею поділяють небагато дослідників.

Виступ 4 травня 1919 року був підготовлений на китайському ґрунті, адже ще з 1915 року розпочався
процес, який увійшов до історії Китаю, як «Рух за
нову культуру» (
). Саме тоді зародилися
ідеї модернізації Китаю через оновлення традиційних китайських цінностей та культури за допомогою досягнень західної науки та прогресивних
демократичних ідей. Цей рух був просвітницьким
за своєю суттю, але в ширшому розумінні це також був рух ліберальний, який через запозичення
певних західних ідей сприяв змінам патріархального китайського суспільства. Варто лише згадати про ідеї емансипації жінок, поширення освіти,
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створення нової китайської літератури та про реформу мови, яка стала тепер більш зрозумілою
для людей, а знання – доступними для кожного.
«Рух за нову культуру» сприяв відкритості Китаю
світові та одночасно сприяв згуртуванню китайців як нації, що століттями була поневолена чи
пригнічувана. Він вперше поставив на порядок
денний питання про шляхи змін у Китаї, а його
представники розпочали інтелектуальну дискусію
про те, яким мусить стати «Новий Китай», як йому
подолати своє відставання від решти країн світу.
Ще у грудні 1916 року Цай Юаньпей (1868 – 1940)
був призначений канцлером Пекінського універО. А. КОВАЛЬ

ситету, який він реорганізував, виходячи зі своїх ліберальних
поглядів. Він виступав за «свободу думки» і дотримувався
політики «яка толерантна до всього і включає все». Саме він
призначив у 1917 році засновника і натхненника «руху за нову
культуру» Чень Дусю (1879 – 1942) на посаду декана філологічного факультету, а одного з перших китайських марксистів Лі
Дачжао (1888 – 1927) зробив завідувачем бібліотеки. Саме книгозбірня стала прихистком для радикальної молоді, до якої
незабаром долучився і молодий Мао Цзедун (1893 – 1976), який
у цій бібліотеці виконував канцелярську роботу.
Саме в Пекінському університеті була підготовлена основа для
«вибуху» національної самосвідомості 4 травня 1919 року. Після
цієї дати «Рух за нову культуру» вже не міг існувати лише як літературний чи культурно-просвітницький. Він став суспільно-політичним. Молоді інтелектуали та студентство відкрили шлях для
ширших мас до суспільної та політичної активності.
Події травня 1919 року натомість змінили ставлення китайців до іноземного. Ще раніше Перша світова війна знищила
ілюзії, що просвітництво може змінити сутність людини, а
наука і демократія є обов’язковими умовами для тривалого
прогресу. Саме тоді китайські реформатори задумалися про
нові шляхи розвитку для країни, які б не були сперті на стару
китайську традицію, але й одночасно не копіювали б існуючі
західні моделі та підходи. Можна сказати, що цим специфічним шляхом Китай крокує вже століття.
Але сто років тому китайські інтелектуали перебували в розпачі та зневірі. Про це може свідчити критична відозва відомого історика та філософа Лян Цічао (1873 – 1929) до тодішнього
президента китайської республіки Сю Шичана, який не став на
шляху таємної оборудки з Японією, адже китайські урядовці були
«скуті» тим, що за згоду передати Японії Шаньдун дістали значні
кредити від Токіо. Цей лист став одним із памфлетів, які активно
обговорювали студенти Пекінського університету напередодні
4 травня 1919 року. Лі Дачжао у своєму дописі тих часів передає
відчуття, які охопили багатьох китайських патріотів:
«Коли війна скінчилася, ми мали надії на перемогу гуманізму
та миру; очікували, що це буде світ, де не будуть панувати
грабіжники і буде хоч трохи більше людяності. Хто знав, що
ці всі слова були лише оманливими вивісками від грабіжницьких урядів? Коли ми побачили, якими були рішення Паризької
конференції, то де там був хоч натяк на гуманізм, справедливість, мир та прозорість? Де там була свобода і права для
малих і слабких народів, які б не принесли в жертву кільком
великим грабіжницьким державам?»
Саме тут слід шукати причину подальшого повороту кількох ключових учасників та засновників
Руху 4 травня до марксизму та соціалістичних ідей.
Адже капіталістичні країни Європи та США не дали
Китаю жодних шансів сподіватися, що він коли-небудь буде визнаний ними як рівний, а всі нерівноправні договори будуть скасовані. Натомість уряд
більшовиків вчинив саме так, як хотіли китайці –
скасував принизливі угоди, нав’язані Китаю царською Росією. Саме ці події призвели до того, що
в інтелектуальних колах почали домінувати соціалістичні та марксистські ідеї, виникло підґрунтя до
створення Комуністичної партії Китаю вже через
три роки після подій 4 травня 1919 року.
100 РОКІВ РУХУ 4 ТРАВНЯ

Отже, з погляду сучасності, Рух 4 травня створив
інтелектуальну основу нації і поширив патріотичний дух, які вже не змогли бути викорінені наступними десятиліттями воєн, конфліктів та потрясінь,
які переживав Китай. Натомість в часи пертурбацій Комуністична партія стала інституційним
механізмом, який «врятував Китай від відсталості
та іноземного імперіалізму» – так кажуть сучасні китайські дослідники. Траєкторія історичного
руху країни була певною мірою визначена. Від подій
4 травня 1919 року розпочалася боротьба за «Новий Китай», який став реальністю за 30 років.
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«НОВА МОЛОДЬ»
та Рух 4 ТРАВНЯ

Є. В. Гобова
к. ф. н., молодший науковий
співробітник,
Інститут сходознавства
ім. А. Ю. Кримського
НАН України

Сто років тому, 4 травня,
студенти
університетів
Пекіна об’єдналися та
вийшли на демонстрацію,
котра стала початком зміни культурної та політичної траєкторії сучасного
Китаю. А одним із інструментом та відображенням
цього руху став журнал
«Нова молодь», який зчинив справжню революцію у
культурних та соціальних
процесах Китаю.

Рівно сто років тому в Пекіні розпочалися масові
студентські протести, що породили цілий новий
рух, який з часом став основою формування сучасного Китаю. Рух 4 травня, відомий від початку як
«студентський рух», став рушійною силою докорінних змін у китайському суспільстві. Він розпочався з приниження китайського народу, зі зради та
захоплення його історичних територій, та врешті-решт призвів до оновлення та відродження країни. Не буде перебільшенням сказати, що той Китай,
який ми знаємо сьогодні, – друга економіка світу,
могутня та впливова держава з передовими технологіями, – не був би можливим без подій, що сталися
сто років тому, одного травневого ранку в 1919 р.
на площі Тяньаньмень. На жаль, ця сторінка з історії
Китаю мало відома в Україні, хоч її уроки надзвичайно важливі, особливо у ці непрості часи.
За вісім років до того відбулася Сіньхайська революція, яка поклала край Цінській імперії. Імперський лад було зруйновано, і
країна перебувала у політичному хаосі, що переріс у так звану
«еру мілітаристів». У 1917 р. Китай підтримав Антанту у Першій світовій війні з умовою повернення територій провінції
Шаньдун, раніше окупованих Японією, та надсилає 140 тис. своїх працівників на підтримку Британської та Французької армій.

Після капітуляції Німецької імперії, за результатами Версальського договору, території провінції Шаньдун були передані під контроль Японської імперії. Це рішення було прийняте, незважаючи на вимоги китайської делегації, котра відмовилася підписувати договір, та навіть на підтримку президента США Вудро
Вілсона. Воно стало черговим болючим ударом для китайського суспільства, котре пережило цілий ряд
принизливих військових поразок за останні десятиліття. Тим більше складно було змиритися з втратою історичних територій, що були батьківщиною Конфуція, такої знакової постаті у китайській культурі та історії.
Для студентів та молодої інтелігенції Пекіна це стало
поштовхом вийти на демонстрації з антиімперськими, антиколоніальними лозунгами. Їх протест швидко розповсюдився по всій країні, незважаючи на масові арешти. Лідерами протестного руху були молоді
викладачі та студенти, що отримали освіту за кордоном – в Японії, Франції, Великій Британії тощо. Вони
добре володіли іноземними мовами, були добре
знайомі з працями видатних європейських філософів. Конфуціанська догма для них була архаїчною та
неефективною. Повертаючись на батьківщину вони
прагнули змін та викорінення феодалізму й неосвіченості серед широких мас населення.
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Націоналістичні та антиімперські настрої швидко
поширювалися та мали частковий успіх – представники Китаю на Паризькій мирній конференції
відмовилися підписувати Версальський договір,
китайських чиновників-колабораціоністів було
позбавлено посад, а затриманих під час протестів
студентів – звільнено. Ця перемога була скоріше
символічною, адже Японія все одно залишила за
собою контроль над китайськими територіями, але
ця перемога мала надзвичайне значення для дальшого формування китайського суспільства. Колишні
лідери та учасники студентського руху врешті-решт
стали очільниками нової країни.

Є. В. ГОБОВА

Важливим інструментом як самого Руху 4 травня,
так і дальших соціальних та культурних процесів у
країні став журнал «Нова молодь»
. Власне,
саме поняття «Рух 4 травня» в ширшому сенсі використовують на позначення періоду з 1915 по 1921 р.,
а саме від року заснування «Нової молоді».
Історія «Нової молоді» розпочалася у 1915 р. у
Шанхаї, де тоді мешкав Чен Дусю – письменник, викладач, філософ та майбутній засновник Комуніс-

тичної партії Китаю. Журнал «Нова молодь» дуже
швидко став надзвичайно популярним серед студентів та інтелігенції всієї країни – він різко критикував вади конфуціанського ладу, пропагував західні цінності та права людини. Та найголовнішим
нововведенням було використання не архаїчної
літературної мови веньянь, яка вже століттями існувала лише в писемному вигляді, а байхуа – живої
та зрозумілої мови.

Найперший випуск журналу розпочинався із звернення головного редактора до молоді із засторогою
не старіти передчасно душею та із шістьма тезами-закликами: незалежність замість рабства, прогрес замість консервативності, цілеспрямованість замість відстороненості, інтернаціональність
замість самоізоляції, практичність замість формалізму, наука замість забобонів.
Журнал пропагував науку та демократію, яких Чень Дусю назвав пан Сай (
, від англійського слова
‘science’) та пан Де (
від ‘democracy’). Згодом, у травні 1919 р., саме з цими іменами на плакатах учасники студентського руху вийшли на площу Тяньаньмень. На думку Ченя Дусю, саме завдяки демократії та
науці Європі вдалося вийти з мороку середньовіччя та побороти феодальний світогляд. «Нова молодь»
стала чудовим інструментом для розповсюдження цих ідей – на сторінках журналу друкували статті та
есе, що засуджували стару мораль, стару політику, лицемірство та несправедливість конфуціанського
суспільства. Тим більш ефективними були ці публікації завдяки ще одному, не менш важливому напрямкові журналу – новій літературі. Авторами та редакторами журналу була не просто молода інтелігенція, а
справжні майстри словесності. Серед них – «батько сучасної китайської літератури» Лу Сінь, філософ та
літературознавець Ху Ши, лінгвіст Цянь Сюаньтун, письменниця Чень Хенчже, вчений Чжоу Цзожень, поет
Шень Їньмо та багато інших. Крім того, їх новітні ідеї були викладені простою й зрозумілою простолюду
мовою, що лише сприяло їх розповсюдженню.

З «Нової молоді» розпочалася сучасна китайська
література, яку не лише створювали сучасною розмовною мовою, а й вона підіймала нові теми, розповідала про реальне життя простого народу та
використовувала сучасні художні прийоми західної
літератури. Прийнято вважати, що першим художнім твором, написаним мовою байхуа, стали «Нотатки божевільного» Лу Сіня, котрий черпав натхнення
з однойменної повісті Миколи Гоголя. Проте за рік
до того, в Америці у студентському журналі китайською мовою вийшло друком оповідання «Один
день» авторки Чень Хенчже, котра згодом стала
важливим учасником руху за нову культуру. Вона також стала першою жінкою Китаю, яка отримала посаду професора в університеті та написала перший
китайський підручник з історії країн Заходу.

Крім того, у журналі публікував статті Лі Дачжао – один
із засновників Комуністичної партії Китаю. Його статті
про більшовизм та Жовтневу революції у Росії мали важливе значення для дальших політичних процесів у Китаї.

Однією з історично значущих публікацій журналу
була стаття «Попередні пропозиції щодо літературної реформи» Ху Ши, яка стала першим та
основним документом, який впроваджував перехід від класичної літературної мови до розмовної. Ху Ши закликав молодих письменників відмовитися від веньяню як від архаїчної мови, яка не
може бути інструментом для опису сучасності.
Разом з тим, будучи дослідником та знавцем
класичної китайської літератури, він не прагнув
замінити китайську літературу західною, натомість намагався створити мовну реформу на
основі китайської традиції.

Останній, 54-й випуск журналу побачив світ у 1926 р.
Ще тривала «ера мілітаристів», лідери студентського руху розійшлися у своїх намірах та політичних
поглядах, так само розійшлися й видавці «Нової молоді». Дехто дотримувався консервативніших ідей,
а для когось важливо було позбутися всіх пережитків минулого. Однак рух за нову культуру та мовна
реформа невідворотно змінювали майбутнє Китаю.
Колишні студенти стали викладачами, науковцями,
політичними та громадськими діячами, вони склали
собою основу китайської інтелектуальної еліти, котра згодом була в авангарді розбудови нової китайської держави, що її було створено у 1949 р.

100 РОКІВ РУХУ 4 ТРАВНЯ

Складно перебільшити значення «Нової молоді» у
становленні нового Китаю – перехід на розмовну
мову згодом дозволив провести реформу писемності, яка, разом із мовною реформою, зробила можливим отримання освіти для ширших кіл населення.
Незрозуміла та архаїчна мова століттями заважала
розповсюдженню писемності. Зрештою, можливим
стало і створення путунхуа – сучасної стандартної
китайської мови, яка й досі є важливим чинником,
що об’єднує весь Китай. В свою чергу, розповсюдження ідей марксизму через публікації у журналі
стало передвісником комуністичного руху в Китаї.
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Через тридцять років після студентських протестів
Китай нарешті отримав територіальну цілісність
та позбувся феодальної спадщини.
Напередодні відзначення 100-річчя Руху 4 травня очільник КНР Сі Цзіньпін
виступив з промовою, в якій наголосив на важливості досягнень руху
та ролі молоді: «Молодь є найбільш активною та енергійною силою
суспільства. Молодь – це надія країни, молодь – це майбутнє народу».
Здобутки Руху 4 травня досі є важливими для Китаю та цінним уроком
цілеспрямованості та витривалості для решти світу.

A Madman’s Diary – Сторінка з першого видання
«Нотаток божевільного» Лу Сіня у «Новій молоді»

Hu Hsen Hsu –
Чень Дусю
та Ху Ши,
співзасновники
«Нової молоді»
(1925 р., Шанхай)

La Jeunesse –
Обкладинка
першого випуску
«Нової молоді»
Beijing students – Пекінські студенти протестують проти рішень Версальської угоди
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Від Руху 4 травня
до здійснення
китайської МРІЇ
Події 4 травня 1919 року були спровоковані рішенням миротворців у Версалі залишити японцям колишні німецькі концесії у
провінції Шаньдун. Поразка китайської дипломатії на Паризькій мирній конференції 1919 року й викликала Рух 4 травня. Від
святкування «справедливої перемоги над узурпаторами» в листопаді 1918 року до Паризької конференції в січні наступного
року, лише за два місяці, Китай цілком усвідомив реальність
того, що «з давніх часів ми не маємо дипломатії», а так звана
«справедлива перемога над узурпаторами» – це лише красива
мрія. 4 травня 1919 року в Пекіні відбулися патріотичні акції,
основними учасниками яких були студенти, а також городяни, підприємці, що приєдналися до них. Цей патріотичний рух
китайського народу, що був спрямований проти імперіалізму і
феодалізму, також отримав назву «буря 4 травня».

В. Б. Урусов

Події розгорталися так. 1 травня 1919 року деякі студенти Пекінського університету отримали інформацію, що Паризька мирна конференція відхилила вимоги Китаю. Того ж дня представники студентів провели екстрені збори в їдальні Січжай Пекінського університету і вирішили 3 травня 1919 року
провести збори всіх студентів у актовому залі Пекінського університету.
Увечері 3 травня 1919 року студенти Пекінського університету провели збори студентів, у яких також взяли участь представники Пекінського вищого педагогічного училища (тепер Пекінський педагогічний університет), Вищого училища права і управління, Вищого промислового училища та
інших вишів міста. Студенти виступали в великим піднесенням і закликали всіх стати на порятунок
країні. Нарешті, були запропоновані такі дії:
1. Об’єднати боротьбу усіх верств суспільства;
2. Надіслати телеграму спеціальному посланникові у Парижі з наполяганням не підписувати угоди;
3. Надіслати телеграми до всіх провінцій, щоб 7 травня 1919 р. провести демонстрації, відзначаючи день національної ганьби;
4. Вранці 4 травня провести збори представників 13 вищих навчальних закладів, включаючи Пекінське вище педагогічне училище, Пекінський університет та Китайський університет, щоб прийняти рішення та у другій половині дня скликати мітинг і демонстрацію перед воротами Тяньаньмень.
Вдень 4 травня 1919 року понад 3 тис. студентів – представників трьох пекінських вищих навчальних закладів прорвали поліцейський кордон
і зібралися на площі Тяньаньмень. Першими на
площу прибули студенти Пекінського університету. Вони розгорнули транспаранти з гаслами «Битися на смерть, повернути наш Ціндао»,
«Повернути права на Шаньдун», «Відмовитися
підписувати Паризьку угоду», «Скасувати 21 вимогу», «Бойкотувати японські товари», «Краще
бути розбитою яшмою, ніж цілою черепицею»,
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а також вимагали покарання міністра зовнішніх
зв’язків Цао Жуліня, керівника валютного управління Лу Цзун’юя, посла Китаю в Японії Чжан Цзунсяна. Студентський загін прибув до будинку Цао
Жуліня, побивши Чжан Цзунсяна. Студент математичного відділення Пекінського вищого педагогічного училища Куан Хушен першим увірвався
до будинку Цао Жуліня і підпалив будівлю. Згодом
військові та поліція взяли ситуацію під контроль
та заарештували 32 представники студентів.

Дух протесту зріс, коли торговці закрили свої магазини в страйку, який поширювався через основні центри в червні 1919 р. Страйк перетворився на бойкот японських товарів та
на зіткнення з японцями, які проживали в Китаї. Понад рік студенти-патріоти агітували за
знищення японського ринку в Китаї, з помітним впливом на нього. У той же час, і це найголовніше, страйк поширився серед недавно організованих профспілок, які приєдналися до
найбільшого вияву національного почуття, який будь-коли бачив Китай.
Рух 4 травня зумовили певні історичні події. 1915 року Японія висунула 21 агресивну вимогу, намагаючись утворити японський протекторат над Китаєм. Хоча такі дії не мали успіху, цей інцидент
завершив еру японського лідерства у реформуванні Китаю і посилив сучасний китайський націоналізм. Однак саме в цей час послідовники нової науки утверджували нову роль для себе, залишаючи
державну службу і відмовляючись від політики, на яку були орієнтовані їх предки, для того, щоб
ретельно дослідити старі конфуціанські цінності та інститути, відкидати те, що затримувало
розвиток Китаю, і знайти в минулому Китаю елементи нової культури. Під час Першої світової війни європейські держави залишили Далекий Схід поза своєю увагою і Японія скористалася можливістю
посилити свою агресію проти Китаю, серйозно порушила суверенітет Китаю. Серед китайського
народу зростали антияпонські настрої.
Завдяки застосуванню західних та японських систем навчання під час впровадження політики «Нового курсу» наприкінці династії Цін, систему імператорських екзаменів у Китаї було скасовано 1905
року. На початку Китайської Республіки Пекінський
університет, Пекінське вище педагогічне училище
(тепер Пекінський педагогічний університет) та
інші вищі навчальні заклади отримали поштовх
до розвитку. Пекінський університет під керівництвом ректора Цай Юаньпея запровадив відкритий
академічний стиль, виступаючи за «свободу думки,

всеохоплення». В університеті викладали Лі Дачжао, Чен Дусю, Ху Ши, Ґу Хунмін (викладав англійську літературу), Лю Шипей, Лу Сюнь (Чжоу Шужень,
викладав історію китайської літератури), Цянь Сюантун (викладав китайську фонетику), У Мей (викладав історію китайської музичної драми), Лю
Баньнун (викладав нову літературу). У Пекінському університеті також приділяли увагу вихованню
духу самостійного мислення студентів, який став
важливою рушійною силою Руху 4 травня.

Розвиток громадських організацій у Китайській Республіці, включаючи Наукове товариство китайської
молоді (
）, Інженерне наукове товариство (
), наукове товариство Сіньмінь (
）
товариство Сіньчао (
), Лекційну групу народної освіти (
), Групу взаємодопомоги навчання і праці (
) тощо, заклав організаційну основу Руху 4 травня.
Попередником і складовою частиною Руху 4 травня
був Рух за нову культуру. Першим об’єктом докладання сили для цього руху за нову культуру стала
китайська система письма. У ХХ ст., як і раніше, використовували писемність і лексичний запас, що в
основному були створені близько ІІ ст. до н. е. Будьякий ієрогліф нагадував ребус з багатьма варіантами сенсу, які накопичувалися впродовж століть,
коли його використовували з різною метою. Якого
значення набуває такий ієрогліф, залежить від його
контексту, що потребує знання класичних текстів.
Це перетворило класичну писемну мову веньянь,
на незручний засіб, вона сама по собі була однією
з проблем життя. Без тривалого вивчення цієї мови
учень був відсторонений від вищого класу. Функціональна грамотність для повсякденних справ серед
простих китайців була набагато доступнішою, ніж

езотеричні терміни і вишукані алюзії, що їх використовували випускники під час класичних іспитів.
ПЕРШИЙ ЕТАП літературної революції полягав у використанні розмовної мови в писемній формі – крок,
що був зроблений в Європі за доби Відродження,
коли національні мови витіснили латину. Для нового класу вчених настав час. Лідерство узяв на себе
Ху Ши, який був прихильником використання байхуа, або китайської розмовної мови, як писемного
посередника для науки і для всіх цілей комунікації.
Багато інших людей приєдналися до цього революційного руху, який заперечував нетлінні цінності
старого літературного стилю. Використання байхуа
швидко поширювалося, домінування класики було
подолане. Ху Ши також став лідером у пропаганді
наукових методів мислення і критики.

Студенти організували патріотичні групи, щоб вони роздавали листівки та вели агітацію серед населення.
Демонстрації відбулися в Тяньцзіні, Шанхаї, Нанкіні, Ухані, Фучжоу, Ґуанчжоу та в інших містах. Декілька
студентів були вбиті, а інші отримали поранення. Тюрми були незабаром наповнені демонстрантами.

Значення науки в галузі технічних досліджень вже давно було незаперечним. Її застосування як способу
мислення до китайської літературної критики та історичної науки, було відзначене ще одним кроком. Нова наука енергійно атакувала міфи і легенди ранньої китайської історії і заново оцінювала походження класики. Вивчали китайський фольклор і переоцінювали великі народні романи часів пізньої
імперії. Плідність цих досліджень живилася досягненнями науки періоду династії Цін.
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Творчість руху за нову культуру повністю зрозуміла лише в історичному контексті. Перша світова війна
1914-1918 рр. розкрила варварські можливості зарозумілої цивілізації Європи. Імперії Австро-Угорщини,
російських царів, і, нарешті, Німеччини були повалені. Вудро Вільсон проголосив великі принципи самовизначення для всіх народів і відкритої дипломатії між ними. Ідеї різних видів соціалізму, емансипації
жінок, а також права на працю на противагу капіталістам прокотилися по цілій земній кулі і потрапили
до республіканського Китаю. Вчена еліта Китаю, як і раніше, була тоненьким верхнім прошарком його
стародавнього суспільства, вона інстинктивно взяла на себе завдання зрозуміти і оцінити цей революційний зовнішній світ, у той самий час ведучи боротьбу за переосмислення культурної спадщини Китаю.
Вражаючим є факт, що на чолі цього руху стояли інтелектуали, які помістили як нові культурні ідеї науки і демократії, так і новий патріотизм у загальний
фокус антиімперіалістичної програми. Більшою мірою, ніж будь-коли раніше, студенти взяли на себе
відповідальність за долю Китаю. Вони навіть розпочали через свої студентські організації звертатися
до простих людей.
У мобілізації інтеліґенції провідну роль відігравала література через романи та оповідання новою
писемною мовою. Більшість авторів були добре
освіченими і з вищого класу. Їх аудиторією були в
основному молоді студенти в містах, яких, як і самих письменників, захопила соціальна революція.
Вони виступали проти ланцюгів сімейної системи і

відстоювали індивідуальне самовираження. Романтичний індивідуалізм і самовираження деяких з цих
новаторів, коли вони розповідали все це від першої
особи або у стилі щоденника, були досить шокуючими для строгих конфуціанських традицій.

30 квітня 2019 року у великому залі Будинку народних зібрань у Пекіні відбулося урочисте засідання з
нагоди 100-річчя Руху 4 травня. Голова КНР Сі Цзіньпін у своїй промові зокрема відзначив: «Усі ці 100 років
китайська молодь, наповнена щирим почуттям до батьківщини і народу, активно присвячувала себе
великій справі революції, будівництва та реформ під керівництвом партії, боролася за народ, жертвувала себе батьківщині, боролася за щасливе життя, віддавала батьківщині і народові свої найкращі
молоді роки, написавши не одну прекрасну пісню молодості… Молодь – це майбутнє країни і майбутнє
світу. Китайська мрія тісно пов’язана зі світовою мрією, китайська нація має зробити більший внесок
у людське суспільство. У нову епоху китайська молодь повинна турбуватися про батьківщину, а також
має турбуватись про все людство, розповсюджувати ідеал китайської культури, що всі люди у світі
– одна родина, боротися за здійснення великого відродження китайської нації, старанно просувати
спільну побудов «Одного поясу, одного шляху», сприяти формуванню спільноти єдиної долі людства».

Видатний письменник 1920-х років, Лу Сінь, став
відомим лише з 1918 року, опублікувавши в журналі «Нова молодь» своє сатиричне оповідання
«Записки божевільного», головний герой якого
знаходить між рядків «доброзичливості, праведності, правди, чеснот» у своїй книзі історії два
слова, що повторюються всюди: «Їжте людей».
Китайська культура, яку він описував, була «культурою обслуговування своїх господарів, які торжествують за рахунок страждань безлічі людей».

Таким чином, окремі лідери серед нечисельної меншини інтелектуалів
– професорів, студентів, письменників – приєдналися до культурної
боротьби, щоб здолати вади старого Китаю і встановити нові цінності для нового Китаю.
Рух 4 травня безпосередньо вплинув на виникнення та розвиток Комуністичної партії Китаю, в історії якої цей рух визначають як «антиімперіалістичний і антифеодальний патріотичний рух», також
вважають переламним моментом переходу від старої демократичної
революції до ново-демократичної революції.
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Вибрані літературні твори
Чжу Цзиціна
видатного представника
Руху 4 травня
Чжу Цзицін народився 22 листопада 1898 року в містечку Дунхай провінції
Цзянсу в сім’ї дрібного чиновника. Отримана Чжу прекрасна традиційна
освіта дала йому змогу в 1916 р. успішно вступити на підготовче відділення філософського факультету Пекінського університету, який стає
справжнім осередком пропаганди нових ідей у китайському суспільстві.
З 1918 р. Чжу Цзицін бере активну участь у політичних рухах студентства, спрямованих на скасування принизливих угод з Японією, проти маріонеткових державних режимів мілітаристів. День 4-го травня 1919 р. Чжу
Цзицін провів у лавах студентства на площі Тяньаньмень, протестуючи
проти рішення Версальської мирної конференції й політики уряду.
Великим внеском Чжу Цзиціна у справу народної просвіти стало заснування ним у 1921 р. разом
із Є Шентао, Юй Пінбо та Лю Яньліном щомісячного видання «Поезія». Влітку 1925 р. Чжу Цзицін
отримує посаду професора китайської мови на філологічному факультеті університету Цінхуа.
Тяжким ударом для Чжу Цзиціна стала звістка про смерть дружини У Чжунцянь, яка померла в
листопаді 1928 р., залишивши шістьох дітей. Їй він присвятить багато своїх творів. Влітку 1930 р.
Чжу Цзицін був призначений деканом факультету китайської літератури в Цінхуа. А наступного
року друзі знайомлять Чжу з молодою поетесою й художницею Чень Чжуїнь, яка згодом стає його
дружиною. Незабаром він отримав можливість виїхати на стажування до Лондона в Королівський
коледж. На батьківщину Чжу Цзицін повернувся у липні 1932 р., продовживши викладання у Цінхуа. Він пише багато наукових статей, а також низку саньвень – вражень від мандрівки Європою,
розробляє нові навчальні спецкурси й програми. У квітні 1946 р. Чжу Цзицін знову був призначений деканом факультету китайської мови університету Цінхуа, а у червні керівництво Об’єднаного Університету оголосило про розформування тимчасового вищого навчального закладу
й про повернення до Пекіна й Тяньцзіня відповідно. Останні декілька місяців життя Чжу Цзицін
дуже багато пише: лише з квітня по травень 1948 р. виходять три його збірки – «Стандарти і мірила» (22 саньвень), «Про мову» (14 саньвень) та «Роздуми про спільну насолоду для шляхетних
і не-шляхетних» (14 саньвень). Наприкінці березня 1948 р. гоміньданівський уряд провів масові
арешти студентів за звинуваченням у протиправних діях і антиурядових заколотах. Чжу Цзицін за
підтримкою колег негайно організував університетський страйк протесту, вимагаючи випустити
ув’язнених студентів і першим підписавши відповідну петицію до місцевого комітету Гоміньдану.
В червні він, разом з багатьма колегами, на знак протесту проти підтримки урядом США Японії поставив підпис під відмовою від американської гуманітарної допомоги й повернув усі хлібні
картки, незважаючи на вкрай скрутний матеріальний стан сім’ї. Свою останню публічну промову
Чжу Цзицін виголосив на університетському семінарі, присвяченому обговоренню питання «Що
має робити інтелігенція сьогодні?». Він знов звернувся до ідеї індивідуальної свободи людини, що
в Китаї вперше знайшла уособлення після Руху 4 травня у постаті представника нової інтелігенції. Чжу Цзицін пішов з життя вранці 12 серпня 1948 р., за три місяці до свого 50-річчя.
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ПОСПІШАЮЧИ
Відлетіли ластівки, але настане час – прилетять ізнов; облетіло листя з тополь і верб, та
прийде час – наново зазеленіє; зів’яв персиковий
цвіт – колись знов забуяє. Але, розумнику, скажи
мені, чому наші дні, пішовши раз, ніколи вже не
повертаються? Може, злодій викрав їх? – то хто
він? І де cховав їх? А може, вони втекли самі? – То
де вони зараз?
Не знаю, скільки днів подаровано мені, але долоні проймає порожнеча. Мовчки рахую: вже понад
8 тисяч днів прослизнуло крізь мої руки; як краплі
води падають з вістря голки у безкрає море, так і
дні мої – крапля за краплею – стікають у вир часу,
без звуку, без тіні. Мимоволі мені стає тоскно, і
сльози струменіють з очей.
Що пішло – поринуло назавжди, що з‘являється
– надходить безперервно. Як же поспішають ті
миті між минулим і теперішнім! Прокидаючись
вранці, помічаю, як 2-3 сонячних промінці навскоси пронизують маленьку кімнату. Сонце… у нього
є ноги, рухається воно легко й нечутно; я ж сліпо і несвідомо обертаюся слідом за ним. Перегодом, як я мию руки, дні мої точаться крізь тазок
з водою; як я обідаю, дні мої прямують повз миску
з рисом; у мовчазній тиші крокують, обминаючи мій застиглий погляд. Відчуваю їхній поспіх, а
коли простягаю руку, аби схопити і затримати
їх – вони вислизають з долонь; коли сідає сонце і
я лягаю у ліжко, вони вправно і спритно переступають через моє тіло і відлітають від ніг. Коли я
знов розплющую очі, щоб привітати сонце – виходить, ще один день подався геть... Зітхаю, затуливши обличчя. Але ось – вже тінь нового дня
промайнула у моєму зітханні.
Що ж можу вдіяти я посеред днів, що летять, мов
птахи, у цьому безмежному людному світі? Зостається лише сумнів, лишається тільки поспіх; за ці
вісім тисяч днів поспіху чи ж лишилося бодай ще
щось, окрім непевних вагань? Минулі дні, ніби легке марево, що розтануло під першим легеньким
подихом вітру, наче тонкий серпанок, випарений
першими сонячними променями. Чи ж лишив і я
якісь сліди? Чому від мене лишаються сліди, схожі на павутиння? Я прийшов у цей світ голим, не
встиг і оком повести, як маю таким же голим повертатися? Але ж так не мусить бути, навіщо ж
тоді так необхідно було надурно пройти це коло?
Розумнику, скажи мені: чому мої дні, пішовши раз,
вже ніколи не повертаються?
Березень 1922 р.
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ПЕРШИЙ МІСЯЦЬ У ЧУНЬХУЕЙ
Торік у Веньчжоу мені до рук часто потрапляло це
видання, я дуже вподобав його. До того ж досить
своєрідна поліграфія видання збудила в мені певні естетичні почуття. Цього року, коли приїхав
до Нінбо, почув від багатьох друзів про прекрасні краєвиди Озера Білого Лошака, розворушивши
давню свою мрію. Лишаючись дилетантом в усіх
видах мистецтва, я, проте, плекаю в серці палку
й щиру любов до «прекрасного». Другого березня
я приїхав сюди на викладацьку роботу. Ще з машини угледівши на шляху табличку «Чуньхуейська
середня школа» з чорними ієрогліфами на білому
тлі, яка дещо скидалася на маленьку каруселю, я
чомусь зрадів. Коли вийшов зі станції, в очі одразу впав величний колорит гір та вод – якщо мені
дозволять процитувати древніх, то я й справді
був «не в змозі усього охопити і сприйняти».

ВІДТАК Я РОЗПОЧАВ
СВІЙ ПЕРШИЙ ДЕНЬ У ЧУНЬХУЕЙ.
До Чуньхуей веде вузесенька стежка, засипана
кришеним вугіллям. Чорне дрібне зерно, коли наступиш ногою, видає хрусткий бадьорий звук,
додаючи деякого відчуття свіжості. Та більш за
усе запав мені в душу невеличкий дерев’яний місток, фарбований чорним: з цього боку поволі
здіймається, і так само поволі спускається на
той бік, створюючи враження значної довжини.
На мосту мені найбільш полюбилося поруччя, у
формі перегнутої свастики, – я побачив його ще з
дверей станції. Як же до вподоби мені його витончена елегантність! Можливо, саме поруччя робить місток таким привабливим. Там простояв
я добрячу хвильку. День видався похмурий. Обличчя гір, наполовину затулені хмарами й туманом,
нагадували ледь підфарбованих дівчат. Та лиш
ковзне по них світло – одразу засиніють-засиніють; а як віддзеркаляться у плесі Озера Білого
Лошака, підхоплять водяне проміння – і вже інший чудовий краєвид перед очима. Праворуч від
мене – маленьке озерце, ліворуч – велике, та таке
велике, що одразу відчуваєш себе занадто дрібним. Озеро притулилося до гірської підошви, гора
– до вуст озера; обоє так любо тягнуться одне
до одного, що озеро, здається, поглинає усю гору
цілком. Поглинуло синяву, а вихлюпнуло зелень,
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таку м’яку-м’яку зелень, – хіба ж вдовольнитися
їй лиш малою латкою? Ось вона взялася безкінечними зморшками; мов тонкі відбитки пуху, розмежувалася зелень силою силенною клаптиків;
сяють, виблискують, ніби вродливі очиці. Край
берега – жодної людини, чуєш навіть власний подих. Пригадався вірш: «Пустельний перевіз – ані
душі, вільно човник лиш гойдається на хвилях...», і
воістину відчулося, що геть чисто забув я про все
довкола, та й про себе самого.
Ну, гаразд, сходжу вже з мосту – ще ж я не бачив
школи! Двічі повернув – і знову через міст. На перешкоді стала гора, заступивши шлях; попід горою – лиш вузесенька стежинка. Прослизнув цією
стежкою, тулячись до гори, обминув виступ, і
очам відкрилася широченна панорама. Вже можна
було бачити будівлю Чуньхуейської школи і житла мешканців довкола. Поглянути ще далі й далі
– будинки розташовані геть урозкид, зі смаком,
не справляючи враження тисняви і незграбності.
Я поволі наблизився до школи; води Озера Білого Лошака також поволі жебоніли слідом. Тут я
уздрів пана Мянь Цзуня. Він провів мене через бетонний місток, – і ми вже біля школи. Чого тут
не бракує, так це озер – хлюпочуть з трьох боків;
далі простерлися луки, роззирнися лишень – чималий клапоть пишнотрав’я. Я, людина, що постійно мешкає у місті, потрапивши на ці безкраї
простори, відчув якусь невимовну радість! Сільський житель, вперше вибравшись до міста, часто-густо виявляє багато приголомшливо-дивовижного, породжуючи нові й нові глузливі жарти
міщан. Я ж, мешканець міста, опинившись у селі,
теж багато до чого відчуваю подив, зачудування:
мій сміховинний вигляд, гадаю, аж ніяк не кращий
від селянина, якому вперше довелося завітати
до міста. Та годі вже теревенити, скажу лишень,
що кабінети у школі оформлені й обладнані, ніде
правди діти, невимушено й зі смаком, ба навіть
усі внутрішні оздоби без винятку несуть на собі
відбиток духу витонченої майстерності, а ніяк
не сліди незграбного майстрацтва. Увечері я завітав до кількох своїх колег додому: на стінах висять зразки каліграфії та картини, усе впорядковане так охайно, що наче змушує тебе посидіти
ще трохи. Ця атмосфера перебуває у безумовній
єдності зі школою. Єдність краси, краса єдності,
– то був перший дарунок мені від Чуньхуей.
Довга виходить розповідь, та сам я насправді незчувся, як минув місяць з початку мого викладання
у Чуньхуейській школі. За цей місяць, хоч власне у
Чуньхуей я провів лише п’ятнадцять днів (одночасно читав лекції у 4-й середній школі міста Нінбо), містечко стало для мене надзвичайно рідним.
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Адже у ньому таки й справді можна було не «розмежовувати наділи»! Я тут не угледів ніяких обмежень, а отже, не було потреби у будь-яких пересторогах або побоюваннях; я робив лише те, що
було мені до вподоби. Оце і є свобода! Раніше, коли
доводилося переїздити на нове місце викладання,
я неодмінно кілька місяців лишався «чужинцем», і
заспокоєння надходило лише перегодом. Недовіра
до «прийдешніх» насправді є прямим спадком первісного суспільства, причиною є взаємна відчуженість. Цього ніяк не уникнути і в сучасній громаді.
Але тут, серед відсутності нашарувань історії у
поєднанні з порівняною простотою, ця недобра
звичка не знайшла місця. Як же я прагнув цього!
Між тутешніми викладачами та учнями теж не
існує жодних меж. У звичайних навчальних закладах студентство часто відділене від педагогів
певною невидимою смугою: «поважаючи демонів і
богів, триматися від них подалі»; у стосунках викладачів з учнями панує осібність, де кожен існує
окремішно: не поділять радість, не розвіють смуток, не потурбуються про твій лад, не помітять
неспокій! Серед таких порізно вбитих пакільців
чи може йти мова про виховання у людині моральних якостей? Як можна казати про «створення
здорової й цілісної людської натури»? Проте, у
моїй школі ситуація була геть чисто інша. У будьякий час кожен міг вільно висловити свої думки;
усі справи часто вирішували гуртом. У школі був
лише Комітет спільного управління, і не було Комітету самоуправління. Коли в почуттях немає
відчуженості, природно, у справах повсюди панує
цілковита відвертість і щирість, а приховуватися, робити щось нишком стає ні до чого. Учням не
доводилося зумисне ставати в позу або лицемірити, отже, відзначалися вони цікавістю та жвавістю. Знову ж, слідуючи своєму єству, вони ніколи
не підпадали під утиски; додайте виховну роль
природного довкілля, і можна пояснити порівняну чистоту їхніх нахилів та інтересів. Іноді їхня
поведінка здавалася аж надто невимушеною, наприклад, декілька учнів під час занять полюбляли погомоніти про те, про се, деякі мали звичку
чвиркати на долівку, але то завжди легко виправити. Другим дарунком мені від Чуньхуей стала
щирість, цілковита щирість.
Чуньхуей розташоване у напрочуд затишній сільській місцині, часто за цілісінький день не вгледиш жодного нетутешнього! Нудьга – то пусте,
але у справах загального виховання учнів це породжує певні труднощі. У наш час центром життя є місто, а не село. Чи зможе людина, вихована
в умовах сільського побуту, пристосуватися до
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життя у місті? – це перша проблема. Так зване
пристосування може означати тільки дві речі:
одне – протидіяти спокусам, друге – зжитися із
середовищем, кажучи ясніше – притертися до людей, призвичаїтися до речей. У селі спокус небагато, тому немає можливості розвинути незворушність; той, що в селі був добрим чоловіком,
потрапивши до міста на роботу, гляди, може й
не втриматися. Колись давно один чаньський
буддист довгий час провів у горах, де, медитуючи
та самовдосконалюючись, досяг вершин духовної практики. Одного ж дня, увійшовши до міста,
«угледів білу пудру, темну фарбу, і ворухнулось
серце». У цій переповідці, здається, є сенс, але я
вважаю, що насправді все не зовсім так. Щодо
звичайних людей, то сила і здатність чинити
опір спокусам, здебільшого, цілком залежать від
їхнього характеру, віку, освіченості, заможності тощо. Окрім фінансового стану та віку, як
характер, так і рівень знань можна поліпшити,
вдавшися до освіти, а отже, підвищити здатність протистояти спокусам. Підвищити, кажучи більш зрозуміло, – це замінити ниці інтереси
шляхетнішими. Виховуючи гарну звичку, тим самим вдало перешкоджаємо виникненню осудних
потягів. Вдавшися до цієї методи, коли учні досягнуть випускного (з середньої школи) віку, у них
неодмінно виробиться певна протидіюча сила,
і, коли вони вливатимуться у міське життя, за
них не варто буде побоюватись (зовсім інше з
випускниками молодшої школи, адже, закінчивши
молодші класи, вони мають слідом вступити до
середньої школи, що не потребує відчайдушних
зусиль, а тому і не породжує проблем). Маючи цю
протидіючу здатність, хоча й тепер фінансовий
чинник може утнути якусь капость, великої шкоди це не завдасть. Вже згадуваний вище чаньський
монах виявився неспроможним з двох причин: перша – він жив відлюдником, тому реакція на світ
виявилася надто сильною, і друга – він умів лише
переборювати і не вмів заміняти, тому, варто
було зовнішньому впливові виявитися сильнішим за нього, і «тигри з носорогами тікають з
клітей». Хіба можемо цей приклад порівнювати з
сільським життям тутешніх учнів або сприймати їх з однієї позиції? А щодо пристосування до
навколишнього оточення, то чи буде це селом,
чи ж містом – не має значення. Я – людина міська, але, вперше потрапивши до Шанхая, також,
оскільки не тямив сісти на трамвай, перечепився
і заорав носом, забившися добряче, в кров; чим же
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я тоді відрізнявся від тих же сільських парубків?
А притирання до людей є не чим іншим як хитромудрістю, характерною напучуваннями на
кшталт: «зустрівши людину, розповідай їй лише
третину своїх справ, та не здумай цілком розкривати своє серце». Освіта покликана покращити
людську душу, і це ще питання, чи є потреба виховувати таку рису, як хитромудрість. Та поки облишмо це, – якщо потрібно прищепити ту хитромудрість, то слід неодмінно їхати у таке місце, як
Шанхай; звичайне місто, як і село, нічим тут не допоможе. Однак я зовсім не маю на меті примусити
усіх йняти віру сказаному вище, тутешнє сільське
виховання аж ніяк не дає змоги пристосуватись
до життя у місті. До того ж, ми можемо організовувати подорожі, аби дійти певної рівноваги.
Зрештою, міське виховання має хоч і певні переваги, але й серйозні вади. Скажімо, коли надто багато спокус, наймолодшим за віком або незугарним
на вдачу учням, навпаки, легко потрапити у ті лабети: так не лише не загартувати стійкість, але
можна й завчасно її втратити! Тому міське виховання не обов’язково є ефективнішим за сільське.
Одне лиш: життя у селі цілком здатне послабити
цілеспрямованість молоді, і то таки правда!
Кажучи про себе особисто, мені вельми подобається жити у селі, а надто подобається жити
саме тут. Я є людиною, що зросла у місті, як у
тісній клітчині, тож мушу наповнити, виправити се одноманітне життя. Мешкаючи зараз у
галасливому місті, я хочу втихомирити його гранями безтурботності. Я люблю Чуньхуейську безтурботність! Можу сказати, що безтурботне
життя було третім дарунком мені від Чуньхуей!
От я вже й повідав про мій «місяць у Чуньхуей»;
переповів усе, що хотів сказати. Можливо, хтось
скаже, що я більше хвалив, ніж заохочував, ледь
не «гукав “браво” на театральній виставі»! Хай
навіть і так, але я цілком серйозно запевняю: мої
численні хвалебні слова, поза сумнівом, є породженням нестримних почуттів. А що обмаль заохочень – можливо, причиною тому є надто стислий час спостережень.
Ніч 12 квітня 1925 р.
БІЛА ЛЮДИНА – МАЗУН БОЖИЙ!
Якось влітку минулого року, коли я проводив відпустку в Шанхаї, у одному з трамваїв мені на очі
потрапив дорослий чоловік, на вигляд – європеєць, поруч з яким сидів такий же хлопчина. Мені
важко точно сказати, чи були вони англійці, а чи
американці; я здогадався лиш, що це батько з сином. Той малий європеєць, той білий хлопчик, на
вигляд здавався не старшим 11-12 років, така собі
мила дитина – він надовго привернув мою увагу. На
ньому був плаский солом'яний брилик, з-під крисів
якого визирало гарненьке видовжене округле диУКРАЇНА-КИТАЙ
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тяче обличчя. Щічки – кров з молоком, над оченятами – довгі золотаві вії, увесь вигляд виказував
мир і чарівну привабливість. У мене здавна є така
пристрасть: побачу цікавого дітлаха, і завше
мені кортить зійтись з ним поближче, заприятелювати; а як не вдається стати приятелями, то
бодай хоч подолати відчуження, і то добре. Коли
я викладав у старших класах початкової школи, в
додатковій наймолодшій групі навчався хлопчина
з чорним – вороняче крило – волоссям, Лю Цзюнь.
Чимось він дуже скидався на приручену пташку:
коли його брали за руку і щось запитували, він
лише поволі ледь зводив голову і тихо відповідав,
– нечасто мені доводилося бачити його усмішку,
личко його завжди було таке спокійне і відверте,
але під шкірою палало жарке полум'я. Кілька разів
запрошував я його завітати до себе, та він все не
давав згоди; потім ми не бачилися років зо два, а
він несподівано помер. Несила мені його забути! Я
тримав у долоні його маленькі рученята, пестив
його округле підборіддя. Проте, стрічаючи незнайомих дітей, я, звісно, не наважувався на таке, все
ж з біса ніяково; але то пусте, я міг дивитись на
них – раз, двічі, десять, сто разів! Діти, здається,
не дуже звертають увагу на дорослих, отже, дивитися можна вільно і як завгодно довго, а це вже
дещо інше, ніж тишком-нишком спостерігати за
жінкою. Дітлахи, яких я стрічав уперше, ніколи не
чинили опір моєму настирливому погляду; часом
вони смикали свою матір за руку, або тулилися
до її коліна, зиркнувши на неї раз-двічі, ото й усе.
Тому почував я себе геть безпечно. І ось цього разу
в трамваї прокинулася моя стара звичка, і я час
від часу кидав погляди на того білого хлопчика,
малого європейця!
Спочатку він не звертав на мене уваги, або просто не помічав мене, дозволяючи вільно себе роздивлятися. Та не встиг я досхочу нагледітись, як
батько підвівся, устав і син – саме була їх зупинка.
І тут сталося несподіване. Той малий європеєць
сидів якраз навпроти мене; коли ж він наблизився впритул, то раптом рвучко повернув до мене
все своє обличчя, широко розплющивши блакитні
очі; рум'янець зі щік зійшов наполовину. Миролюбне, миле обличчя спотворилося гримасою грубого міщанства і злості. В його очах я читав: «Гей,
жовтошкірий, жовтий китаєць – дивися! Ти годен
дивитись на мене!». Наївної дитячості в ньому
не лишилося й згадки, лице вкрилося густою тінню старечості! Не що інше як це спонукало мене
називати його «малим європейцем». Якусь мить
він стояв, повернувшись до мене обличчям. Лише
коли трамвай зупинився, він одвернувся і пере-
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китайців; а те, що він щоденно читає, тільки підливає олії у вогонь, виставляючи Китай винним в
усіх смертних гріхах, аби розвинути у дитини почуття власної переваги. Ось чому цей його напад
був далеко не випадковим.
можно вийшов, тримаючи за руку дорослого європейця. Батько, здається, був вищим од малого
як не удвічі; у цю мить він саме дивився у вікно, не
помічаючи того, що коїлось унизу. Син йому – ані
пари з вуст, лиш свавільно вищирив мені своє обличчя; а потім, нібито нічого не сталося, так не
промовивши й слова, відійшов з мовчазним тріумфом переможця. Годі й казати, для мене це дійсно
був удар, «неочікуваний, підступний» стусан! Цей
несподіваний напад геть вибив мене з колії; серце зазяяло пусткою, тяжкий гніт, що тиснув зусібіч, не давав вільно дихнути. Якось у містечку N
на мосту зустрілася мені жінка; я мимохідь зирнув
на неї, але вона, проте, опустила довгі чорні вії,
виказуючи цим свою досвідченість і зневагу. Тоді
я теж відчув гніт і спустошення, але усе зблякло
порівняно з тим, що я щойно пережив: під поглядом малого європейця, подібним рушничній кулі,
я, дещо розгублено, відчув небезпеку бути проковтнутим, тому усе моє єство підсвідомо зібгалося у клубок – щось на кшталт відчуттів Аліси
у Країні Чудес! Задерев'янілим поглядом проводив
я батька з сином, що зійшли з трамваю і крокували вулицею; той малий європеєць ступав твердо й рішуче, не повертаючи голови. У цю хвилину
мене огорнув смуток і біль за свою Батьківщину.
Я усього лише жовтошкірий китаєць, а у світі зараз доба білих людей, що, звісно, й спонукає їх до
зверхності, пихи й розгнузданості; я почував себе
таким розбитим, безпорадним і зляканим, тому
що той, хто так нахабно повівся зі мною, хто
глумився з мене, був не хто інший, як десятирічне
«біле» хлопченя – ота десятирічна біла «дитина»! Мені завше здавалося, що діти повинні належати усьому світу, а не одній расі, одній країні, одній місцині, одній сім’ї. Тому мені нестерпно бувало
чути, як китайські діти дражнять європейців та
американців «заокеанськими чортами». Але в оцю
десятирічну білу дитину вже були міцно вкарбовані усталені поняття раси і держави. Він уже
затямив, що, опираючись на привілейованість
раси і державну міць, можна самим поглядом завдати мені нищівного удару. Насправді ж цей напад був усього лиш слабенькою тінню незліченної
кількості ударів, – на його обличчі викарбувалася
стисла історія зовнішньоекономічних відносин
Китаю. Можливо, він лише кілька днів у Шанхаї,
а може, й досить давно, так що вже встиг звикнутись; його батько, родичі, вчителі, «батькові
друзі» і взагалі люди з одної країни, одної раси, усі
вони з презирством і зверхністю ставляться до
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Я був побитий, також і принижений, гірко, страшно принижений! Саме через почуття власної гідності, я, з одного боку, відчував спустошення, а з
іншого – неабияк розлютився; у мозку настирно
завирували думи про свою країну. Я волів би проклясти того мізерного людця! Та одразу ж мені
стало моторошно: кінець-кінцем, це ж лише десятирічна дитина, проте вже похована під пресом
традицій; та «чиста душа немовляти», про яку
ми марили день і ніч, Світ Світів (а зовсім не світ
котроїсь раси, тим паче не світ котроїсь країни!),
мав би от-от з’явитися у нашу епоху, та допіру
нічим не нагадує про себе! Це втрата для тебе,
для мене, для нього, для цілого світу втрата,
хоч якою б малою не була ця дитина! Проте і це
хлоп’я у дечому заслуговує на повагу: його незворушність, його мовчазність, його рішучість і сваволя, те, як він пішов, не обертаючись – то все є
проявами сили, виявами впертості і внутрішнього спокою. Це не був мамин пестунчик або соплива
зманіженість, він бив у ціль, рубав з плеча, – саме
те, що робить білих людей білими людьми.
Я насправді – людина суперечностей. Як би там
не було, а найголовнішим для нас є спостерігати
самих себе, глядіти своїх дітей! Хто з них не божий обранець? Для них не існує рас, як за прадавніх
часів, за епох вельможних князів та їх міністрів!
Ніч 19 червня 1925 р.
ЖІНКА
Бай Шуй – людина відверта і разом з тим – дуже
цікава. На звичайнісіньких вечірках він здатен без
угаву, одним духом виголошувати довжелезні промови. Цього разу він почув розповідь Мянь Цзи про
статтю в котромусь із японських журналів за
назвою «Жінка», вірніше, щодо диспуту літературознавців на «жіночу» тему. Тут він і каже: «О,
це справді цікаво, чом би й нам не спробувати?».
Ми гуртом йому: «Нумо спочатку ти!». Чухнув потилицю: «Гаразд! Хай вже я почну, але й ви, як надійде черга, щоб не пасли задніх». Ми його знали:
коли вже почне, то не зупиниш. Так і сталося. Він
один забирав стільки часу, що інші ледь встигали
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щось додати і були геть позбавлені нагоди висловитися вволю. Того разу мене призначили тимчасовим секретарем, аби занотувати підряд усе, що
виголошували за столом. Зараз, після впорядкування, вийшов отакенький собі нарис. Через те,
що все тут – особисті думки самого Бай Шуя, то й
мова ведеться від першої особи, начебто він сам
це розповідає. Сподіваюся, Бай Шуй не відмовиться від своїх слів?
«…Я, відверто кажучи, полюбляю жіноцтво; ще
з пори мого навчання у Національній школі й дотепер лишаюся незмінно закоханим у них. Хоч
я ніколи й не зазнавав «жіночої напасті», проте скуштувати сили слабкої статі доводилося
частенько. Жінка – магніт, я ж – шматок м’якого
заліза; нерідко траплялося мені через якусь уявну
або й справжню жінку застигати у роздумах на
годинку-другу, а то, бува, й на пару тижнів, так
що втрачав навіть смак до їжі. Йдучи шляхом, як
побачу ще здалеку якусь жінку, очі мої так і линуть до неї, немов бджолиний рій, що натрапив
на запашну квітку. Але міру я знаю: коли звичайна
собі жіночка – глипну раз чи два, та й годі, можу
іноді ще озирнутися. От один мій товариш, лише
уздріє особу іншої статі, одразу випростається,
обернеться праворуч чи ліворуч і так вже затято з-під окулярів довго-довго проводжає її своїм
короткозорим поглядом, аж поки та не зникне
з очей. І лиш тоді рушає далі. Так от мені то ні
до чого. У народі кажуть: «Розумник лиш кине
погляд, дурень витріщатиметься до вечора».
Мабуть, я таки буду на боці "розумників". Куди б
я не потрапив, погляд мій одразу починає вишукувати жінку. У потягах неодмінно пройду кілька
вагонів, аби лиш побачити жінку; на пароплаві –
обійду всю палубу, щоб знайти її. Коли ж не знаходжу ніде, тоді чимчикую до театру, чи просто на
монастирський ярмарок, а то й – насмілюсь зізнатися – пройдуся жіночої школою. Це саме ті місця,
де жіноцтва не бракує. Ото моїм очам і є робота!
Вже й плентаю, куди вони мене тягнуть, аж поки
зморюся, що ледь суну ноги, тоді лиш вдовольняюся.
На яких жінок я задивляюся? Якою жінкою я ладен замилуватися? То має бути жінка витончена.
Здавна люди порівнюють жінку з квіткою, пташкою, ягням; жінка – це витвір мистецтва у руках
природи, який не можна не любити і ним не замилуватись, так само як не можна не втішатися і
не бути закоханим у створених природою витончених дітей. І це викликає захоплення не лише
у чоловіків, а й у самих жінок теж; «заздрощі»
– то вже інший бік захоплення, як і «кохання» –
інший бік замилування. Та й гідними захоплення є
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не лише жінки, трапляються й чоловіки. Файним
прикладом є вислів «Верболіз той, грайливий та
спокусливий, мовби Чжан Сюй свого часу»; а вислів «красна й пишна врода» і поготів «постійно
й широко використовується в літературі». Але у
чоловіків цей ореол витонченості все ж не такий
сильний. Добре сказав Цзя Баоюй: чоловічі кістки
– з глини, жіночі – з води. Чи ж це не веління Неба?
А може то – людські стосунки? Досі ще я не ладен знати того, тому приймаю як даність, та й
усе. Ось погляньте лишень, хто з теперішніх художників, вправляючись у «малюванні людського
тіла», не використовував жінок за моделі? Чи
ж це не через те, що гнучкі жіночі форми більш
привабливі? Ми кажемо, що, відколи існує історія,
жінка була більш витончена, ніж чоловік; гадаю, я
не помилюся, кажучи так? Тому кажу: витончена
жінка. Так звана витончена жінка може означати
три різні речі: найвитонченіша серед жінок; лише
один аспект жіночої витонченості; погляд на
жінку очима митця. Мої слова, що жінка більш витончена, ніж чоловік – це звичайний вислів; кажучи про найвитонченішу серед усіх жінок, йдеться цілком про інше. Саме ж поняття «художньої
витонченості», вжите мною у своєму вузькому
значенні, вказує лише на естетику погляду, очей
і може стати поряд з поняттям образотворчого мистецтва, карбуванням і різьбленням, танцями. Витончена жінка – то жінка з прекрасним
кольором шкіри, формами тіла, рухами; то є жінка, обличчя, грація, тіло якої при погляді на неї
примушує відчувати її «досконалість». Тут пролягає природна межа, бо йшлося лише про незаміжніх дівчат; молодиці, жінки середнього віку,
ті матрони, над якими роки розпочали руйнівну
діяльність, вже ступили на шлях одквітання і в’янення, відтак – безнадійно відстали. Досконалий
вигляд жінки є лише однією з «багатьох іпостасей людини» вона може мати великий талант,
велику мудрість, велику людяність, велику мужність, великі чесноти тощо, проте все воно ніяк
не впливає на це її самовираження. Розмаїтість
іпостасей може лиш допомогти цьому виявові досягти ще більшої повноти. Вияв цей також може
стати у пригоді іпостасям, розподіляючи між
ними свою досконалість і часом приховуючи їхні
вади. Коли жінка, на яку ми дивимося, полонить
нас своєю досконалістю, тоді забуваєш самого
себе, геть забуваєш навіть про неї… залишається
лиш захват; захват цей миттєвий, безтурботний і оточений мовчанням.
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Дивлячись на жінку, ми можемо вподобати її, та
в жодному разі не закохуємося. Кохання – всеохоплююче, вподобання – часткове. Кохання – це гармонійне поєднання цілого «себе» з іншим цілим
«собою»: сплав цей є міцним і тривким. У вподобанні ж два «его» зливаються лиш фрагментарно, тому суміш ця є нетривкою й рухомою. Обидва
вони здатні пробудити смак до життя, обидва
є виявами життя. Проте, говорячи про вподобання, маємо на увазі стосунки людини з певним
об‘єктом. Окрім того, ще ж існує й «любов», тобто почуття братерства людей і народів. Нарешті, ще глибше – «співіснування Неба, Землі й мого
Я, велике єднання мого Я зі світом», то вже «свята любов», або «велика любов». Не торкатимуся
цієї любові, де нема поділу на «мене» і «світ». Але
тут потрібно знов поставити межувальний камінь: будь-який величний і значний образ, чи то
людини, чи то чогось іншого, здатного полонити
серце, має належати цьому типу любові; явища
усього прекрасного, чарівного, звабного беруть
свій початок у сфері «вподобання». Що ж стосується кохання, сутність якого полягає у властивості людської особи приваблювати до себе,
то тут значну роль відіграє принцип володіння і
привласнення, чим і різниться від двох попередніх.
Один добродій N просто порівну розподілив вподобання і кохання між людьми та усім іншим:
мовляв, матеріальному світові властиве лише
почуття естетичної «насолоди», «кохання» ж
– привілей лише людини; вживання ж до людини
поняття «подобатись» значить приниження її
людської гідності. Зараз багато хто також вважає, що порівнюючи жінку з квіткою, пташкою,
ягням, ми тим самим глумимося над нею; оспівування краси жіночого тіла теж є образливим для
неї. То що ж виходить? Зневажливе ставлення до
жіноцтва! Проте, мені здається, якщо ми не зможемо спотворити поняття «тілесної вроди» за
межі людської гідності, нам усе ж поволі-поволі, а
доведеться вимовити ці слова! Якщо ж врода має
якусь цінність, і якщо людська гідність збудована
на фундаменті цінностей, то як нам позбутися
«тілесної вроди»? Саме тому вважаю, що один
аспект жіночої витонченості можна виділити у
окремий тип мистецтва і насолоджуватися ним,
як насолоджуємося іншими проявами прекрасної природи; мистецтво і природа – «деперсоніфіковані», а отже, про якесь там «зневажливе
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ставлення» не може йтися. Виходячи з позицій
уподібнення людини речам навколишнього світу,
вподобання і захоплення відстоять на сто вісім
тисяч лі від традиційного глузливого ставлення
і не можуть бути розцінені як гріх перед Піднебесною. Лише дивлячись на жінку як на «іграшку»,
виказуємо до неї зневагу, навіть коли йдеться про
так зване «кохання». Витончена жінка, так-так,
саме витончена жінка! Мусимо дивитись на неї
зачудованим поглядом, бо то є диво!
Спостерігаючи жінок вже понад 16 років, я помітив одну річ: оцінюючи жінку як витвір мистецтва, нізащо не можна давати їй про це знати,
ні геть чужим, ані знайомим. Це може викликати
властиву жіночій статі реакцію самозахисту, наприклад, сором’язливість, або якусь гидливість,
що значно притуплює й послаблює смак витонченості жінки; ми ж, стурбовані її сором'язливістю або гидливістю, теж нездатні з користю
для себе спокійно спостерігати. Тому вести спостереження краще таємно; виявляється, мистецтво є таємним, виявляється, творіння природи
є втаємниченими! Та, врешті-решт, що ж то за
витончені жінки, які мені так до вподоби? – запитаєте ви. Дозвольте сказати вам: бачив я європейок, бачив і японок, і жінок з обох «жіночих
міст» на сході й заході від Янцзи. Слава йде про
жінок зі сходу й заходу Чжецзяну. Та коло мого зору
занадто вже вузьке, витончених жінок я зустрів
не більше півдюжини! Більш того, серед них була
лише одна європейка і жодної японки! Та європейська дівчина зустрілася мені на розі якогось маленького провулку околиці містечка Y. Немов злякана лебідка, лиш зирнула – і промайнула повз. Ще
двох я зустрічав у різних потягах, за однією стежив півдня, за іншою – два дні; а ще одна трапилася у моєму рідному селі, і втішався я повних три
місяці. Найпершою відзнакою витонченої жінки
я вважаю притаманну їй атмосферу ніжності,
що породжує відчуття плавної гармонії флейти,
тонкого аромату троянди, затишної перини з
лебединого пуху. Вона огортає нас щільно, мов
вода, нечутно, наче марево, як тут не відчуєш
захоплення й насолоди? Це передається її рухами:
кожен крок, зроблений нею, кожен вигин талії,
порух волосся, постріл очей, нахил голови, навіть
ледь помітне колихання її одягу, легке хвилюван-
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ня спідниці, ніби розлитий бурштиновий мед, невагомий подих вітру – чи ж можна не захоплюватися, не насолоджуватися? І найбільш милим оку
є той пружний стан; здавна люди порівнюють
його з вербою, що гнеться по вітру, у «Сні в Червоному Теремі» згадано про «зміїний стан» Цін Вен
– йдеться саме про тонку гнучку талію. Проте, як
на мене, найвродливіший стан має бути цілковито схожим на сучжоуські цукерки «теляча шкіра»:
солодкі на язиці, м’які на зубах. З таким гнучким
станом, у руках і ногах теж виникає настрій особливої невимушеності. Погляньте-но, які пружні у неї литки! Донизу від колінних чашечок вони
поступово наливаються й заокруглюються, наче
щойно випечені хлібці; далі потроху, поволі звужуються. Чи ж ці ніжки прикриті шовковими блакитно-зеленими панчішками? Чи, може, білими?
Туго стягнуті – ані зморщечки! – їхні пружні плавні
лінії здаються ще більш гнучкими й м‘якими; а у
відблисках загадкового ніжного проміння, здається, відбиваються людські тіні. Переводиш погляд
вище: до чого ж рівні й стрункі її плечі! Наче новонароджені ягнята, немов нефритові скелі: тендітні, мов осінні гори, гладенькі, ніби вода восени.
А понад плечима сягаємо вже самого "обличчя",
оспіваного й уславленого стількома простими
людьми! Найбільш незабутніми для мене лишаються ті пари очей-голубок, таких жвавих, що,
здавалося, ось-ось заговорять. Коли ж, ледь стомлені, вкриті сонним мереживом, ще милішими видаються мені, бо саме схожі на двійко поснулих сизих голуб’ят. Поряд з вологими рожевими щічками,
що палають, мов рум’яні яблука, вони тонко відтіняють одне інше, зовсім як досвітнє проміння з
присмерковим сонцем. Оздобивши все це пасмами
густого волосся, схожого на пустотливі небесні
хмарки, пасмами, що вільно спадають, весь вигляд
набуває нового присмаку чарівності. А що то за
дивовижа – її солодко-медвяна усмішка! Усмішка
– напіврозтулена квітка, в лоні якої переливаються вірші, картини, нечутна музика... Гаразд,
я сказав досить, нема необхідності розповідати
окремо про кожну жінку, що траплялася мені на
очі. Я лише, звівши все докупи, зліпив на ваш суд
такий собі нарис. Саме це і є моя чудернацька форма, саме такий вигляд має моя, так звана, витончена жінка. Але що не кажи, коло мого зору є збіса
вузьким, занадто вузьким!
У місцях, де збираються жінки, часом теж виникає
тепла атмосфера приємності. Проте, атмосфера ця надто розпливчаста, без чітко виробленої
програми. Отже, лише спостерігаючи здалеку,
можна оцінити ситуацію й отримати насолоду,
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хоч дехто з цим не згоден; коли ж спостерігаєш
зблизька, ця непевна атмосфера може розвіятися. 3аторкнувши ці “збори витончених жінок”, я
чомусь згадав одну історію, що сталася кілька
років тому: досаду й розчарування в мені викликав лише швидкий перебіг подій. Якось у неділю
вранці вирушив я на ранкову молитву до одного з
найбільших храмів містечка Р; чув я, що там буває
чимало жіноцтва, а саме жінкам ішов я помолитися. У тій церкві чоловіки й жінки розсідались окремо. Коли я туди дістався, жіночі місця були вільні,
здавалося, вже довгий час і моя багата уява негайно заходилася заповнювати кожне місце. Раптом немов усе попливло перед очима: розливаючи
тонкий аромат, з віддаленого входу увійшов мовчазний гурт жінок, вдягнутих у білі накидки, чорні
сорочки, чорні спідниці. Зроду не доводилось мені
бачити Бога, проте цього разу споглядав янголів
небесних! Іншого разу під вечір на озері, коли густий туман скупчувався довкола, я угледів цяцькований дрібним червоним квітом човен для прогулянок, у якому сиділо восьмеро-дев‘ятеро дівчат
у сліпучо-білосніжних сукнях. Вітер над озером
грайливо витанцьовував, ворушачи їхнє вбрання і
здіймаючи суцільний білий вир. Мені вони здалися
озерними богинями, що завели чудернацьке хоро,
розцвівши серед людей миттєвою вродою. Третього разу, на містку через озеро, у світлі блідого
місяця, сповитого легким серпанком, трапилися
мені, мабуть, удесятьох: теж дівчата, ледь помітні в мороці, біліли лиш місяць і вони. У тремтливих звуках пісні угледів я перевтілення Місячної
Діви! І це була ще одна так звана “форма”, яку мені
вдалося вхопити.
Авжеж, витончена жінка – то справді є диво!..”
Озеро Білого Лошака.
15 лютого 1925 р.

СПИНА
З батьком ми не бачилися вже років зо два, і несила мені забути його спину. Тої зими померла бабуся, батько втратив місце на службі: кажуть же
– «біда сама не ходить». Я хутенько приїхав із Пекіну до Сюйчжоу, аби разом з батьком чимхутчіше
рушити додому справляти поминки. А зустрівшися з ним у Сюйчжоу, побачивши повний розгардіяш
на дворищі, згадав бабусю і з очей мимоволі заструменіли сльози. Батько мовив: «Вже що сталось – те сталось, годі побиватися; хай хоч там
як, а Небо не дасть людині зайти у безвихідь!».
Прибувши додому, щось продали, дещо заклали,
аби батько розрахувався з боргами; однак, на
тризну довелося-таки позичати грошей. Тими
днями домівка мала вигляд журний і пригнічений,
частково через жалобу, але значною мірою й че74
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рез батькову відставку. Владнавши усі справи, він
наладнався до Нанкіна шукати заробітку, я мусив
вертати до навчання у Пекін, і нам саме було по
дорозі.
У Нанкіні один знайомий запросив нас на прогулянку розвіятися, тож довелося лишитись на ніч;
наступного ранку я мав дістатися гирла ріки,
щоб надвечір вирушити потягом на північ. Батько саме мав нагальні справи, тому вирішив не проводжати мене, домовившися натомість у готелі
зі знайомим портьє, аби той супроводив мене до
станції. Він кільканадцять разів давав тому якнайдокладніші настанови, але так, зрештою, й
не зміг заспокоїтися, борючись із сумнівами і все
побоюючися, що той не владнає усе належним
чином. Мені ж на той час було вже 20 років, та й
до Пекіна їхав не вперше, отже, не було жодних
підстав хвилюватись. А батько, хвильку повагавшись, таки вирішив провести мене сам. Я разів зо
три спробував його відрадити, та він кинув лиш:
«Пусте, поїду сам; з ними каші не звариш!».
Перебралися ми на той берег, зайшли до станції.
Поки я купував квитка, батько клопотався біля
речей; позаяк було їх чимало, ще й довелося платити носію, щоб якось усе те перетягти. Батько
знов заходився з ними торгуватися. Я вже тоді
був розумник хоч куди, батькові слова все видавалися мені якимись незугарними, і все кортіло самому встромити носа у розмову. Та ось він домовився
про ціну, і ми подалися до потягу. Батько вибрав
мені місце біля самих дверей; я одразу постелив
на лаву справлене батьком пальто з фіолетової
повсті. А він знай наказував, аби я був обережним
у дорозі, вночі не втрачав пильності, не застудився. І знов прохав портьє, щоб той попіклувався про мене. Я ж у душі підсміювався з його наївної
простоти: вони визнають лише гроші, щось їм
доручати – марно час гаяти! До того ж я, доросла людина, невже не втямлю сам за себе подбати?
Еге, тепер як подумаю – збіса ж розумне було!
Кажу йому: «Тату, ти вже, мабуть, іди». Він виглянув з вагону, роззирнувся й одказує: «Куплю тобі
трохи мандаринів. А ти сиди й не виходь». Я побачив ген на протилежній платформі, поряд з парапетом, кількох торгівців, що саме чигали на покупця. Щоб потрапити на той бік, необхідно було
перетнути колію, сплигнути додолу, а затим
здертися знов нагору. Батько був нівроку огрядний і для нього то мало стати випробуванням.
Я хотів було піти сам, та він не погодився, довелося лишитися. Проводив очима його постать у
ВИБРАНІ ЛІТЕРАТУРНІ ТВОРИ ЧЖУ ЦЗИЦІНА

куцому чорному капелюсі, чорній просторій жакетці та темно-сірому бавовняному халаті, яка
трохи незграбно дочалапала до колії, нахилилася й поволі злізла донизу, – ще наче й нічого. Але,
перейшовши полотно, він зіткнувся з нелегким
завданням піднятися нагору. Батько почав підважуватись на обох руках, підігнувши ноги; його
огрядне тіло похилилось ледь уліво, виказуючи неабияке зусилля. Тоді я угледів його спину – очі мимоволі налилися сльозами. Квапно витер очі, боячись, щоб не помітив батько або які чужі люди.
Коли я знов поглянув у той бік, він уже квапився
назад з повною пазухою червонющих мандаринів.
Наблизившися до колії, він спершу переклав мандарини на землю, помалу спустився, згріб їх в оберемок і рушив далі. Вже біля цього краю я кинувся
йому допомагати. Удвох дійшли до вагону, разом
висипали мандарини на застелене пальто. Потім
батько струсив глину й порохи з одежини, аж ніби
з якоюсь полегкістю, за хвильку мовив: «То я піду;
доїдеш – напиши!». І вийшов. За кілька кроків він
озирнувся, побачив мене: «Заходь усередину, там
геть порожньо». Його спина змішалася зі сновигаючим натовпом і зникла з очей, а я зайшов до
вагону, вже не в змозі стримати сліз.
Останніми роками батькові, так само як і мені,
ніяк не щастило закріпитися на одному місці,
справи в сім’ї йшли дедалі гірше. Ще хлопчиськом він полишив домівку, рушивши на заробітки;
спираючись лише на власні сили, зробив чимало
значних справ. Де ж було знати, що на старість
випаде така скрута! Кожен погляд довкола боляче ранив його, і батькові, природно, було тяжко
володіти собою. Коли в душі оселяється смуток,
він неминуче виривається назовні; тому навіть
повсякденні родинні дрібниці нерідко спричиняли
батьків гнів. Його ставлення до мене поступово
зробилося геть не таким, як колись. Та за останні
два роки розлуки він, здається, забув усі мої вади
і знай непокоївся за мене, знай клопотався про
моїх синів. Після мого від’їзду на північ Китаю від
нього був лист. Батько писав: «Здоров’я моє нівроку, от тільки біль у плечі жити не дає: хоч тримаю палички, а хоч беру пензля – усе не до ладу.
Видно, не за горами вже день Великої Подорожі».
Дочитавши до цього місця, я крізь кришталевий
відблиск сліз знов угледів ту огрядну, вбрану в
темно-сірий бавовняний халат та чорну жакетку, батькову спину. Ех, не знаю, коли ще зможу побачитися із ним знову!...
1925 р.

100 РОКІВ РУХУ 4 ТРАВНЯ

РОЗДУМИ, КОЛИ НЕМА ЧОГО СКАЗАТИ
Десять років тому я писав вірші; потім облишив
поезію, почав писати прозу, а коли прийшла зрілість, щось і проза вже не дуже пишеться: зараз
навіть «прозаїчнішим» від прози є відчуття, коли
нема чого сказати! Чимало людей страждає, не
тямлячи висловити того, що накипіло на серці,
решта мордується, коли є що сказати, та нема
кому. Причина їхніх страждань лежить у межах
мовлення, а оте моє «нема чого сказати» – геть
поза всіляким мовленням. За цієї Великої Доби я
почуваюся всушеним листком, клаптем пошматованого паперу…
Я вже якось згадував, що «дорога моєї пам’яті
рівна, як добрий точильний камінь і пряма, немов
стріла». У житті я зроду не знав карколомних, хвилюючих митей, навіть у той час юності, котрий
деякі вважають найяскравішим, найвиразнішим.
Моєю барвою завжди була сіра; моїм фахом є викладання трьох предметів; моїх друзів так завше
й буде кілька; дружина моя повік так і залишиться та сама. Для декого життя справді є надто
розмаїтим, доста складним, так що можна забути й себе самого, будучи не в змозі чітко розгледіти себе ж. Я кожної миті ясно усвідомлюю і пам'ятаю, якою простою до нецікавого людиною я є.
Чом же мені, однак, вдавалося писати якусь прозу,
вірші? Хоч і було те все лиш нікчемною балаканиною. Причиною тому – Епоха. Десять років тому у
країні саме розгорнувся Рух 4 травня, усе довкола
полум’яніло натхненним духом боротьби, примушуючи і спонукаючи мене, молодого студента, до
дії. Саме тоді я, слідом за іншими, теревенив про
якусь природу, якесь людське життя, але то були
лиш зовнішні форми, не більше. Людина я досить
ледача, крім того, якщо тверезо розсудити, ніколи не зазнавав якихось фатальних втрат, ні над
чим глибоко не замислюючись, нічого не шукаючи, та й не маючи якихось особистих переживань.
А форма все одно лишається лише формою, понад цим тільки дешевенька, мов розлите у нову
пляшку старе вино, сентиментальність. За того
часу дрібниці з макове зерня здавалися вартими
найпильнішої уваги; споглядаючи це зараз, лишається одне – гірко посміхатися.
Попередники вчили нас казати «від себе». На біду
це «своє» часто-густо виявляється зовсім прісним, хоч так кажи, хоч сяк, а виходить на одне й
те саме; наприкінці обридає говорити, та й слухати теж. Я є одним з таких. Цим людям справді
нема чого сказати свого, від себе, тому й заводять
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мову якщо не про те, що вчили колись великі світу
сього, так про те, що ще має сказати наступне
молоде покоління. Тих же, хто може казати сам і
про своє, насправді не так багато, тому, що зовсім мало є тих, хто дійсно вміє жити і водночас
смакувати життя, оспівуючи його. Звичайні люди
лише живуть, ведуть життя на різних рівнях за
звичними правилами. Ці прості істини я зрозумів
аж у зрілому віці; у роки парубоцтва все робилося
з якимось запалом, і ніколи було замислюватись
над цим. А зрілість, попри усі її недоліки, дає змогу
ясно бачити речі, розуміти їх, і це є дійсно цінним
надбанням. У цьому віці очі не застелені туманом,
чоло не захмарене, лишається тільки свій шлях.
Такі люди, несучи на плечах тягар досвіду, крок
за кроком просуваються цим безкінечним, проте
реальним шляхом. Вони озираються на пристрасті палкої юності, відчуваючи при цьому присмак
легкої невимушеності. Вони з насолодою аналізують набутий досвід, і не лише з часів молодості;
вони не прагнуть осягнути далекі горизонти, а
хочуть ретельно й уважно попорпатися у тому,
що вже мають. Вони розуміють, що, коли вони
додлубаються до основи, в них не буде вже снаги
на пустощі й розваги; та їм байдуже, бо знають:
в розсудливості знайдуть потрібне. Тепер, коли
вони інколи щось і кажуть, то це не має нічого
спільного з сентиментами і враженнями: вони
розповідають, як йти власним шляхом і до чого
там можна докопатися.
Але люди зрілі геть несміливі. Поступово зростає
їхній запас почутого від інших, і вони не кажуть
вже того, що хтось колись казав, попри те, що
сказано це було добре. Тому, зрештою, часто
трапляється так, що просто нема чого сказати, особливо таким звичайнісіньким людям, як я.
Та для людей простих мовчання – річ нестерпна,
от і виходить так, як я вже згадував: причина
страждань лежить поза межами мовлення.
Коли зрілі люди все ще намагаються зберегти
юнацьку заповзятість, безвідносно до її вад і переваг – що ж, чом би й ні? От тільки вони вважають це чимось надзвичайним, ба навіть видатним. Аби написати щось, від чого б пашіло
жаром, або від чого в читача з очей струменіли
б сльози, їм потрібно покласти безліч зусиль;
людині чутливій дуже нелегко це витримати,
бодай у собі, або й в інших. Складається щось
на кшталт літніх панянок, які вийшли на люди
похизуватись собою, знехтувавши білилами й
рум’янами, а таке вже ні до чого.
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Кажучи відверто, усе це пусті теревені, варто
лиш замислитися над часом, у який живемо. Нашій добі потрібні «глашатаї», що промовляли б
за неї. Але ж за «глашатаїв» тепер у неї всі, хто
взагалі щось говорить, де вже тут взятись словам, так би мовити, «своїх, від себе»? Так, скажімо, мої однолітки колись могли б полегшити тягар одвічного гріха бундючної гордині, а от тепер
і поготів не мають чого сказати.
Втім, нещодавно у перекладному виданні пана
Дая «Літературної критики історичного матеріалізму» я звернув увагу, що французькою мовою
приказка «нема чого сказати», як це не дивно, має
значення «усе чудово»! Ох-хоо-ох, як же багато ми
втратили у цих словах – я і уся моя Епоха!
1931 р.

ВЕСНА
Чекаймо, сподіваймося, ось налетів вітер зі сходу,
все ближче кроки весни.
Усе довкола немовби тільки-но прокинулося від
сну, радісно порозплющувало очиці. Гори налились
дзвінкою вологою, наповнились води, розчервонілось обличчя сонечка.
Дрібна травиця нишком прокльовується з-під
ґрунту, ніжна, зеленава. У садках, на диких луках –
роззирнися лишень: клаптиками, клинцями – вже
вона повсюди. Сядьмо, чи й приляжемо, поборюкаємось трохи, поганяємо в м’яча, позмагаємося
наввипередки, пограємо в піжмурки. Вітерець такий таємниче-ніжний, травиця така м’якенька.
Персики, абрикоси, груші, не поступаючись ані
на йоту, мерщій одне поперед одного зарясніли
цвітом. Червоний, мов полум’я, рожевий, мов зоряниця, білий, мов сніг. Квіти усі повиті солодкими пахощами, заплющиш очі – неначе вже на
віттях тісно від персиків, абрикосів, груш. Під
суцвіттями юрмляться, гудучи, сотні, тисячі
бджіл, пурхають туди-сюди малі і великі метелики. Дикими квітами встелена земля, чого тут
тільки нема! – з назвами, без назв, розпорошені
серед багатоцвіття, наче очиці, наче зіроньки,
ще й підморгують тобі.
«Вітер тополь і верб, що не холодить обличчя»,
– так і є, ніби мамині руки пестять тебе. Вітер

ЗАПИСКИ ПРО МЕНЦЗИ
У Менцзи я провів п’ять місяців, родина моя
мешкала тут місяців зо два. Тепер я часто згадую це місце, надто ж коли захлинаюся у вирі
клопотів і турбот.

приніс на собі подих свіжозораної ниви, змішаний
із запахом отави, пахощами всіляких квітів, виплеканих у ледь зволоженому повітрі. Птаство,
влаштувавши гнізда серед буйного цвіту та ніжного листя, стрепенулося радісно, скликаючи
друзів, ваблячи коханих, хизується дзвінкими горлянками, виспівує переливчасті трелі, вторуючи
легкому вітерцю й водяним потокам. Тоді можна
також цілоденно чути лункі звуки малої флейти
вівчарика верхи на воловій спині.
Дощ у цей час найбільш звичний: як запустить
– то днів на два, а то й три. Та годі гніватися.
Поглянь: наче воляча шерсть, ніби голочки квітів, немов навскіс спадаюча щільна пелена тонкотканого шовку, дахи людських осель повсюди
оповиті прозорим маревом. Листя ж на деревах
аж сяє зеленню, молода травичка заворожує очі
кольором рути. Надвечір, коли засвітять вогні,
жовтаво-запаморочливі цятки промінців саме
відтінять затишний і спокійний нічний простір. Подайся-но лишень до села: по стежинах,
повз кам’яний міст, чимчикує сила-силенна людей з розкритими парасолями – це селяни, котрі
працюють на полі, нап’явши солом’яні плащі та
брилі. Їх криті травою хижі принишкли, загубившися серед дощу.
У небі все більше з’являється зміїв, дітлашні на
землі теж дедалі більшає. В містах, у селах, по всіх
дворах і сім’ях, старі і малеча, кожне наввипередки
квапиться надвір. Розправити-розім’яти кістки,
підбадьоритись духом, і – кожне подалося у власних справах, адже «рік планується навесні»; підведеш голову – вдосталь часу, чимало сподівань.
Весна схожа на щойно народжене немовля, нова з
голови до ніг, вона росте.
Весна схожа на юну дівчину в пишному вбранні,
вона проходить повз, усміхнена.

Менцзи приваблює своїми крихітними розмірами
і нечисленним населенням. Людям, що звикли до
великих міст, клаптичок Менцзи неодмінно видається ніби іграшковим: точнісінько як люди, які
звикли їздити звичним потягом, вперше ступивши до маленького блакитного вагончика, відчувають його іграшковість. Проте, якщо оселитися
тут тут, поволі все довкола цікавішає. В усьому
місті – лише одна велика вулиця, пройдешся разів зо стільки і, вважай, вже звик. Двері книжкової та каліграфічної крамниць, лавки солодощів
та магазину ліхтарів знайдеш, здається, навіть
із заплющеними очима. Серед цікавинок передмістя – Південне Озеро, Високий Острів на тому ж
озері, Солдатський пагорб, парк Трьох Гір, – усе це
можна обійти пішки за півдня й не заморитися.
Коли чимчикуєш вулицею, хоч за містом, а хоч і
у самому місті, не зустрінеш, бува, жодної душі.
Тоді здається, що увесь світ належить тобі: твоє
"я" розкривається у безмежну далечінь, росте у
безкраю височінь. Це пробуджує в мені спогади
про Дайчжоу і Озеро Білого Лошака: життя там
несло той самий присмак затишку.
На головній вулиці є шинок, у якому подають солодку кашу зі смаженими млинцями. Усе тут напрочуд чисте, від лав і столів до чашок з ложками, і до того ж дешево, тож ми, викладачі та
учні об'єднаного університету, вчащали сюди.
Господарював тут сивий як молоко сичуанець на
прізвище Лей. На обличчі у нього постійно блукала усмішка, але не улеслива, якою принаджують
відвідувачів. Він полюбляв різні старовинні речі:
добра половина бамбукового та порцелянового
посуду, розставлена на столиках, була саме такою; за цими столами саме й їли кашу з млинцями. Вдома у нього, окрім того, зберігалося чимало
«шедеврів», і коли господар був у доброму гуморі,
то неодмінно виносив дещо гостям повтішатися. У старого була своя старенька, та ще хлопчина-служка, так і жили, і була в тому якась тиха
радість. Ми охрестили цей шинок «Юшкарня
Лея», так само кликали й господаря, з ним у нас
завжди були чудові стосунки.

Весна схожа на ставного юнака, з руками і станом, мов викутими із заліза, він веде нас уперед!
1933 р.
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Є в місті дещо, справді варте уваги – парні вислови на воротах кожної господи. Чимало висловів
складено за прізвищами самих мешканців. Звісно,
в інших місцях таке траплялося теж, але далебі
не так багацько, як тут. Гуляєш, бува, вулицею,
читаєш і одразу намагаєшся відгадати – от де
цікаво! Але найбільше тут парних висловів, пов'язаних з Війною Опору. Не бракує їх і у Куньміні, та
у пропорції все ж не так багато, як у Менцзи. А
кількість здатна створити особливу атмосферу,
що не дозволяє перехожим забути цю країну у цій
епосі. Можна вважати, що у такий старовинний
спосіб пропагували визвольну війну й відбудову
держави, а це – справа, гідна усіляких заохочень.
Незабаром Новий рік, і слід повсюди поширювати
ті воєнні «весняні вітання».
Що ж до роботи з офіційної агітації, яку вели у
Менцзи, то, опріч лозунгів партійного комітету,
варто відзначити й зусилля працівників відділу
освіти. Старий театральний кін вони переробили у трибуну і кожного дня розклеювали свіжонадруковані радіоповідомлення. Усе то робиться
з користю для народу. Коштів при цьому витрачають небагато, і хотілося б сподіватися, що в
них вистачить снаги продовжувати цю роботу.
Знов-таки, вони допомогли студентам Пекінського університету відкрити народну вечірню
школу. Від бажаючих записатися не було відбою,
але, взявши до уваги ситуацію з викладачами та
місцями в аудиторіях, зарахували лише двісті
осіб. Вечірня школа діяла місяців зо два-три, і учні,
завдяки сумлінності й наполегливості, виказували помітні успіхи. Але згодом об’єднаний університет з Менцзи мали переводити до Куньміна, то
заняття довелось припинити. Завідувач відділу
освіти сказав, що він дуже шкодує, і вираз його
обличчя засвідчував щирість цих слів. Населення
Менцзи з великою радістю сприймало агітацію.
Якось студенти розпочали кампанію зі знищення
мух. У квітні-травні мух тут аж занадто багато:
один мій товариш якось на вулиці просто всміхнувся, ледь розтуливши рота, так туди миттю
залетіла муха. Після «антимушиної» кампанії
в багатьох вуличних продовольчих крамничках
з’явилися марлеві сітки: хоч і примітивно, але у
тому є незаперечний прогрес. Господарі крамничок частенько нам казали: «Усе це й з’явилося лиш
після вашого приїзду». Очевидно, що у цих словах
прозирала їхня природна скромність.
У Менцзи є таке собі Свято Смолоскипів: у навколишніх селах його відзначають надвечір 24-го числа 6-го місяця за місячним календарем, а у самому
місті – ввечері 25-го числа. У цей вечір жителі мі-
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ста, кожен біля дверей своєї оселі, палять очерет
та сухе гілля; розкладені повсюди снопи буркотливого полум’я оточують чоловіків і жінок, старих і малих. Дітлахи носять у руках палаючі кулі
з просякнутого смолою ганчір'я, на всі боки вимахуючи ними, стрибаючи й галасуючи. Тихе місто
раптом сповнюється гамором і веселощами. Вогонь – то є світло, жар, сила, то є юність. У селах
простору більше, то невеличкі дерева спалюють
цілком. Уявіть лишень: серед неоглядної, безмежної темряви б’ють полум’ям вогненні стовпи –
ото величне видовище! Особливо радісним це свято є для нетутешніх, які мешкають у чотирьох
сусідніх селах: вони мусять ще несамовитіше вистрибувати й галасувати. Можливо, це і є святом
Очищення – з особливим наголосом на величі сили
життя – надзвичайно глибока й змістовна традиція! Зараз, коли Війна Опору триває, коли конче
потрібно підносити бойовий дух, зміст цієї традиції поглиблюється.
Взимку й навесні у Південному Озері води майже не
лишається, добряча його половина висихає геть
до останньої краплини. Та тільки-но надходить
літо, як озеро наливається щедро, пишно, немов
юність, що вертається, женучи підступну старість. На озерній дамбі рядочком висаджено евкаліпти; височезні стрункі стовбури зі статурою,
без перебільшення гідною "небосягів", а вузьке й
довгасте листя схоже дещо на листочки похилених до води плакучих верб. Коли сходжу на дамбу,
то за кожним разом мимоволі згадую пекінський
парк Шишахай. Додати до цього килимом вислане
лотосове листя з ніжною грацією самих лотосів,
що на острові Сундао, і відчуття схожості потроюється. Сундао – чудова місцина, але, як на
мене, то парк Трьох Гір є набагато таємничішим
і затишним. Тут маємо лише зо три земляних пагорби і декілька простеньких альтанок. Та поміж
ними в'ються змійками алеї, що котяться знизу
догори і знов стікають додолу, а у тіні дерев, то
там, то тут, примостилися кам'яні столики з
кам'яними ж ослінцями; хочеш – просто дивишся,
а хочеш – пройдешся, поблукаєш, і на серці завше лишається присмак чогось незбагненно приємного, присмак, що його волів би скуштувати
знову. За це ми не можемо не бути вдячні генералові Лі Суну. Дороги навколо Південного Озера
прокладено його солдатами, він же наново відбудував острів Сундао й Солдатський пагорб; але
саме у цьому крихітному парку найбільш вдало
втілено його майстерність. Чимало тут і підписаних його рукою меморіальних дошок. Звісно ж,
каліграфом він не був, але цей пружно-жорсткий
стиль письма красномовно свідчить про браву
молодечість автора.
Об’єднаний університет орендував старе приміщення митниці та Східного валютного банку –
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найкращі місця в цілому Менцзи. На подвір’ї митниці увесь настрій задають гіганти-евкаліпти з
латками м’якої зеленавої травички поміж ними:
лиш ступиш у ворота, як усе твоє єство ніби
розкривається назовні, а тіло сповнюється животворною вологою. У кронах дерев зграями розсілися білі чаплі, близькі родичі «сірих журавлів» з
пекінського імператорського Храму Предків, яких
на півночі кличуть «чекаю повсякчас». Білосніжним пір’ям та аристократичною їхньою поставою можна милуватися без кінця, надто ж коли
угледиш їх рано на світанку. В одному закутку серед густого зеленого чагарнику вимощено кам’яну стежину, і коли вночі крізь шпарки між листям,
мов крізь сито, струменіє місячне сяйво, тут має
бути надзвичайно втішно. Інший куток засаджений деревами манго та папаї; на жаль, тут їм
бракує сонця, тому плоди визрівають не надто
соковиті, але люди радіють бодай запаху тропічного лісу. А на подвір’ї банку – квітник, земля повсюди вкрита латками різнотрав’я, тут ніколи не
почуваєшся сумно. Найпринаднішими є, здається,
«квіти-листочки»: саме суцвіття – густий соковитий фіолет, і кожну прожилку видко чітко, мов
на свіжому листі. Кущаться, стеляться килимом,
подекуди й справді утворюючи «непрозірну гущавину». Розкритими квіти стоять незвично довго:
ми прибули сюди у квітні, то вони саме порозпускалися, а коли, вже у серпні, виїздили, то ще не
пов’яли, не опали.
30 квітня 1939 р.
РОЗДУМИ ПРО СУВОРІСТЬ
На початку нового літературного руху серед суперників у борні головною була давньокитайська
мова «гувень», далі – «суботні новели» або стиль
«качечок і метеликів», ще далі – стара п’єса й
сучасна п’єса. Стверджують, що гувень померла.
Стара п’єса віджила своє, простувата, інфантильна, гамірна й нечітка, – бойові сцени й поготів є лише виставою на торжищі, та ніяк не драмою. Новели «качечок і метеликів» тяжіють до
розважання читача «після чаю й вина» – де вже їм
бути серйозними? Сучасна п’єса, тим паче, попри
все, саме й прагне задовольнити найбільш ниці
смаки. Розмовна мова «байхуа» вже ніби повалила
гувень, хоч до остаточної чистки ще буде шмат
роботи; драма повалила сучасну п’єсу, але стара п’єса так і стоїть, випроставшися на повен
зріст, а нова опера перебуває ще у стані тяжких
пологів. Стиль «качечок і метеликів», здається,
теж повалено, проте з’явився так званий «новий
стиль качечок і метеликів». Ця проблема серйозності й розваги є досить складною, тому хотілося б її виокремити й обговорити.
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Згідно традиційних поглядів, література, по
суті, є ремеслом, власне, «малим Дао». Сунські
конфуціанці навіть вважали, що «літературна
творчість нівечить Дао». Новий літературний
рух зазнав західного/заокеанського впливу; крім
літератури Визволення, де гувень поступилася
байхуа, запекла боротьба точилася саме за літературну концепцію або за статус літератури.
Були намагання, поваливши те «Дао», здобути
для літератури незалежність, через це принцип
«Призначення літератури – у перенесенні Дао»
зазнавав безперервних і нещадних нападів. «Переносити Дао» звучить трохи м’якше, ніж «нівечити Дао», проте література усе ще лишається
додатком Дао. А твори, що не несуть у собі Дао, є
«втіха речами на шкоду волі». Втішатися речами,
шкодячи волі – це розвага, переносити Дао – це
суворість. Розважальна література є ремеслом
без визначеного статусу; література, що несе
в собі Дао, має певний статус, який, утім, належить Дао, а не літературі. Що ж до власне літератури, то вона так і лишається лише ремеслом,
лише малим Дао. Новий літературний рух силкувався довести, що література – то є література, і Дао тут ні до чого; вона є мистецтвом, а не
ремеслом, і має усі підстави існувати незалежно.
У китайській літературній традиції, новели та
мелодії ци (включаючи оперні вистави) тим паче
є малим Дао малого Дао, через свою розважальність, не-суворість. Не-суворий – значить недоброчесний; новели часто кличуть «легковажним
читанням», книгами, позбавленими чеснот. Вірші
ци є «залишком ши», мелодії – «залишком ци», а
те, що нарекли «залишком», природно, є позбавленим чеснот. Сенс новел «качечок і метеликів» – у наданні людям пообідньої розваги, проте
вони є ортодоксальним жанром китайської белетристики. Новела Китаю завжди мала за основу
«записи про чудернацьке», «перекази про дивовижне». «Чудернацьке» і «дивовижне» не є чимось
доброчесним. В укладеному за Мінської династії
повній збірці новел містилися так звані «Три слова, два виляски». «Два виляски» – то двічі «ляснути по столу з подиву»: наголос вочевидь припадає на «подив». «Три слова» – то є «Ясне слово
тлумачення світу», «Втямливе слово застереження світу», «Вічне слово пробудження світу»:
тут хоч і підкреслене «напучення нешляхетним»,
проте, спершу слід неодмінно здивувати читача,
лиш тоді «напучення нешляхетним» буде плідним; саме тому згодом знайшовся дехто, відібравши з «Трьох слів, двох вилясків» певні твори,
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уклав іншу збірку під назвою «Дивовижні випадки сьогодення і давнини», повернувшися-таки до
«дивовижного». Це «дивовижне» якраз і слугує для
створення пообідньої розваги.
Мінська й Цінська новели беруть початок від Сунської «оповідки», а коріння «оповідки» губиться
в народі. Мелодія ци (включаючи оперну виставу) первісно теж виникла серед народу. Народна
література була проблиском веселощів у вирі
гіркого життя гноблених, виразником таємного дозвілля під час праці, тому сюди частенько
залучали роль блазня, який, глузуючи з себе, або
вихваляючи себе, створював атмосферу комізму,
гротеску, що вже не є доброчесним. У межах власної традиції китайської літератури лише поезія
ши (у тому числі фу – наспіви) претендувала на
доброчесність, суворість, хоча з позицій неоконфуціанства теж вважалася малим Дао. Лице поезії
ци, зазнавши ретельного і майстерного вдосконалення, особливо завдяки зусиллям літераторів
напрямку Чанчжоу, за династії Цін, здається, нарешті набуло дещо доброчесного виразу; роман
же й мелодія (у тому числі оперна вистава) напередодні нового літературного руху усе ще містили ролі блазнів, посідаючи геть непоказне місце.
Певна річ, у романах здавна підіймалися теми
напучування на добро і покарання злого, це особливо підкреслювалося і виділялося у так званих
«Тлумаченнях світу» та в інших творах мінської
епохи. Помітною тут стає спроба «перенесення
Дао», однак «дивовижне» переважило «серйозне»,
тому спроба виявилася невдалою. Представники
мінського напрямку Гунань бралися порівнювати
«Річкові заплави» з «Історичними записками», підійшовши з позицій «дивовижних змін» структури тексту; але структура тексту в неоконфуціанській традиції не несла жодного принципового
навантаження, то де вже «дивовижним змінам»
діп’ятися до «доброчесності»? Проте погляди,
усе-таки, дещо змінилися. В останні роки цінського правління пан Лян Цічао вказав на «зв’язок між
новелістикою і колективним управлінням», закликаючи втілити на практиці свої теоретичні
розробки. Тут тим паче є очевидною кровна спорідненість із Новим літературним рухом.
Новий літературний рух виник у формі боротьби
і є неодмінно суворим. За мету поставлено вибороти для літератури на байхуа право на ортодоксію, а для літератури взагалі – незалежність.
Пан Лу Сінь, у своєму першому романі «Записки божевільного» на весь голос проволавши про «людоїдську мораль» та про «порятунок дітей»,
розгорнув антифеодальну агітацію. Його твір
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"Занотовані почуття" їдкою сатирою торкнув
саме коріння численних хвороб старого Китаю.
Водночас широке висвітлення в літературі знаходять також гуманістичні ідеї. Література приймає нове призначення; йдучи пліч-о-пліч з Рухом
4 травня, вона одразу посіла керівне місце, хоч і
не єдине наявне. Отже, література здобула виправдання для власного незалежного існування,
а разом з тим і новий концепт. За цих обставин
жанр мелодії ци сягнув щаблю поезії, новела й
оперна вистава теж діп’ялися рівня літератури. Природно, вони зазнали «іноземного впливу»,
однак взялися і за «перенесення Дао»; от тільки
переносять вони вже нове Дао, до того ж, зливаючись із цим новим Дао воєдино, без поділу на головне й другорядне. Тому, з точки зору традиції,
тут також присутня кровна спорідненість. З одного боку – напади на принцип «призначення літератури – у перенесенні Дао», з іншого – власне
перенесення іншого Дао, – оце і є якраз взаємовідтворення протилежностей, так званий антагоністичний розвиток.
В процесі антифеодальної діяльності домагання
спілки «Творчість», з її романтизмом та сентименталізмом, розкріпачення особистості, є цілком природною тенденцією. Особливо наголошуючи на «дусі руху», підкреслюючи «конфлікт
між душею і плоттю», вони дивилися на людське
життя так само суворо і прямо. Між тим, конфуціанська мораль зазнавала поступової руйнації, а значення особистості серед тимчасового
пожвавлення, занесеного до Китаю Першою світовою війною, дедалі зростало; інтелігенція
почала приділяти помітну увагу життєвим інтересам, персональним успіхам і невдачам, меркантильним дрібницям, – і от на літературній
сцені з’являється «Напрямок висловлення високих жадань», насправді ж – легковажності. Дедалі посилювався інтерес до гумору, гумору заради
гумору, гумору беззмістовного. Гумор підмінив
суворість, і літературна сцена спустошилась.
Водночас здійняла голову еротична творчість,
яка, посилаючись на ідею «розкріпачення», переступила межі «здорового», а відтак і «суворого».
Але спустошеність ця є тимчасовою, як тимчасовим є оте пожвавлення. Події 30-го травня
здійняли велетенську антиімперіалістичну хвилю, на епоху знов навалився тягар.
Далі – громадянська революція, ще далі – наруга
зусибіч; епоха вимагає боротьби, тож сибаритству і заспокоєності лишилося принишкнути й
зачаїтися. Саме у цей час пан Лу Сінь оприлюднив
свій вислів: «З одного боку – суворість і робота, з
іншого – розпуста і безсоромність». Це був голос
епохи. Але сама суворість стала ще більш сувоВИБРАНІ ЛІТЕРАТУРНІ ТВОРИ ЧЖУ ЦЗИЦІНА

рою; суворості ставлення і суворості мистецтва
було вже не досить, потрібна була спільність із
працею, з реальною діяльністю. І саме у сей момент виникає назва «новий напрямок качечок
та метеликів», єднаючи авторів, які усіляко і
всебічно смакували ідею особистості. Самі вони
не вважали це за розвагу, на відміну від старого
напрямку «качечок та метеликів». Ще більше відрізнялися епохи: власне, епоха і вкоротила мірило
«суворості». Над цим мірилом саме точились запеклі суперечки, коли зненацька вибухнула Війна
Опору; війна заполонила усе. Природно, війна є
гранично суворою. Та вісім років війни опору виявилися надто тяжкими, не без того, щоб десь
перевести подих і передихом тим трохи розтягти мірило; певна присутність розважального
фактору в літературі, здається, теж необхідна.
Перемога прийшла несподівано, проте тягар
епохи лише поважчав. Посилене наголошення на
«народності» знов чимало відтяло від мірила
«суворості». «Народність» є також і своєрідним
Дао. Зараз хочуть, щоб література взялась переносити це Дао… Що ж, «серед обставин є обов’язкові, серед принципів є непорушні». Однак, надто
вкоротивши те мірило, чи не ризикуємо ми припуститися помилки Сунських конфуціанців з їх висловом «літературна творчість нівечить Дао»?
Теперішній бурхливий розвиток жовтого й рожевого читання є, безсумнівно, занепадницькою
тенденцією часів анархії й безладу; одначе, якщо
доброчесна література буде піклуватися лише
про доброчесність, якщо дбатиме лише про народність і нехтуватиме художністю, а черствий
і бездушний вираз обличчя буде відлякувати, то,
напевно, чимдалі більше читачів ухилятимуться
в бік того читання. Тож, перш ніж звертатися до
мірила «суворості», усе це слід спокійно й помірковано виважити.
1947 р.
РОЗДУМИ ПРО ЧЕСТЬ
Честь споконвіку є морально-етичною нормою
Китаю, посилаються на неї ще й нині, оцінюючи людські вчинки, переважно принципи соціально-побутових відносин так званого вченого люду,
або ж службовців. Але справджується це, здається, лише для людей середнього віку, молоде покоління на сей традиційний еталон не дуже зважає,
керуючись новими, ще не до кінця сформованими
нормами, чи, як їх ще кличуть – «новим мірилом».
Старше покоління, як правило, приймає цю традицію, молодше ж – нехтує нею; подібне явище порушення єдності є досить типовим для часів змін
100 РОКІВ РУХУ 4 ТРАВНЯ

або періодів анархії. Саме тому воно й не викликало дискусій. Лише в останні роки шановний Фен
Сюефен, нарешті сформулювавши проблеми цих
норм і традицій, здійснив їхній критичний аналіз,
що увійшов до збірки його статей «Сільські звичаї й міські звичаї».
Пан Сюефен вказав на дві класичні форми «чиновної честі»: відданий сановник і муж високих
прагнень. На його думку, останній часто, втративши зв’язок з реальністю, перетворюється
на нігіліста з принципом «честі заради честі»,
що нерідко закінчується зрадою честі. Проте
він же у «чиновній честі» вбачає певну стійку
позицію стосовно людського життя, а також і
вияв незалежної волі індивіду. У такому разі результатом може виявитися наближений до народу зрадник, або ж революціонер; однак, виникнення чи формування такого типу людей стало
можливим лише за пізніших епох, подібних нашій.
Загалом, можна погодитися з аналізом, наведеним шановним Фен Сюефеном: останнім часом
і самому також довелося часто замислюватися над цими питаннями, і зараз хочу висловити
деякі свої думки, аби, за можливості, доповнити
дещо, не сказане паном Феном.
Нам бачиться, що дух (ці) й моральність (цзє)
первісно існували як два незалежних поняття. У
«Життєписі Цзо» є вислів «одним ударом в барабан підняти дух», коли йдеться про битву. Пізніше згадуваний «мужній дух» якраз і є цим самим
духом, або ж «войовничим запалом»; «муж» тут
означає «воїн». «Величний дух», якого плекав
Менцзи, дещо трансформував і збагатив поняття того-таки духу. «Набувати величі й сили»,
«виховувати відвагу» – від цих слів його віє войовничістю. «Величний дух» є «породженням
згуртованої справедливості»; «справедливість»
– то є «правота» або «правда». Далі, так зване
«благородство» мало вже дещо вужче значення;
його вважали, одначе, відгалуженням «величного
духу». Поширений нині вислів «почуття громадської справедливості» хоч і робить особливий
наголос на реальності, здається, таки може претендувати на зв’язок із «величним духом». А вже
«правий дух», оспіваний Вень Тяньсяном, і поготів
є кровно спорідненим з «величним духом». Проте,
на нашу думку, згадані два поняття не є цілком
ідентичними; Вень, схоже, більше виділяє пасивну
моральність.
Концепція моральності з’явилася ще у доціньські
часи, свідченням чого є вислів з «Життєпису Цзо»:
«Святий сягає (вершин) моральності, простий
зберігає моральність, низький втрачає мораль-
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ність». Древні приділяли особливу увагу ритуалу
(лі) й музиці (юе); сутністю музики є «гармонія
(хе)», сутністю ритуалу є «моральність (цзє)».
Ритуал і музика були способом, ба навіть метою
життя аристократів. Вони прагнули встановити ієрархію, запровадити чітке розмежування, їм
потрібен був непорушний соціальний устрій, відтак виникала потреба у «моральності»; але вони
жадали правити, хотіли, щоб низами керували
верхи, а тому потребували також і «гармонії».
В основі ритуалу покладено «моральність», але
вона неодмінно узгоджується з гармонією; в основі музики покладено «гармонію», але й вона неодмінно узгоджується з «моральністю». Моральність і гармонія являють собою взаємопороджені
протилежності. Збагнувши цю істину, можемо
стверджувати, що розглянута у ряді «святий
сягає моральності» і таке інше, «моральність»,
розвинувшися з глибин ритуалу й музики, сама
стала еталоном людських вчинків, або нормою
соціальної поведінки; фактично, моральність якраз і є традиційною «золотою серединою». Дехто
відносить і «гармонію» також до золотої середини, відмінність же їхня полягає в тому, що «гармонія» наголошує на єдності, а «моральність» – на
розмежуванні; розмежування, у свою чергу, роблячи наголос на не-зловмисництві, не-бунтарстві,
обумовлює пасивний характер моральності.
В усі часи, дискутуючи над питаннями честі, схоже, завше починають з епохи «громадського лихоліття» наприкінці династії Східна Хань. Ведеться
про так звані періоди «непокори вченого люду»,
коли служиві чиновники з опозиції починав дедалі
частіше критикувати й піддавати нападам корумповану політику євнушого правління; центр
боротьби гуртувався навколо академій. Ця вчена
опозиція, не складаючи жодного організованого
угрупування, усе ж об’єдналася, до того ж маючи
прихильність народу. Переполошені євнухи негайно схопили й ув’язнили лідерів руху. Називали це
«арештом громади», або «налигання громади»,
де «налигання» означає «зв’язання докупи». З двох
згаданих назв вже можна зробити висновок щодо
масового характеру цієї сили. На той час кожна
родина воліла дати притулок членам громади,
які рятувалися від погибелі: з виразу «лишатися,
зайшовши до першої-ліпшої хати» ясно бачимо
позицію народу: люди шанобливо називали їх мужами честі. Дух вказував на сміливість і рішучість
дій, а моральність – на певну відсутність дії, тобто, на відсутність взаємодії. Основою сміливості
й рішучості дій є згуртованість сил, на відміну
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від «величного духу» Менцзи й повсякденного поняття «благородства», у яких основний наголос
робили лише на особі лідера. Пізніше, в епоху Сун,
коли кілька тисяч студентів висунули петицію
про усунення міністрів-злочинців з посад, або боротьба Громади Східного Гаю з євнухами також
є прикладами колективних дій і проявами честі.
Однак у цих проявах активний «дух» вочевидь переважає пасивну «моральність».
Під тиском низки соціальних обставин за часів
самодержавства, колективним діям було не так
просто знайти свій прояв, тому суспільно-побутова активність служилого люду викривлялася у
бік еталону «моральності». Ті, хто перебував на
державній службі, намагалися ставати відданими сановниками. Честь відданого сановника часом виявлялася у зазіханні на гідність правителя
шляхом прямих і відвертих докорів, за що самі сановники інколи платили життям; часом же вона
виявлялася у відмові служити новому режимові,
ба, навіть у покладанні життя за вітчизну. Відданість, що вела до загибелі, була вже не просто
відданістю, але й подвигом. Члени опозиції прагнули стати мужами високих прагнень; виказуючи
небажання співпраці з правлячим двором, вони
намагались звільнитися від дійсності; деякі взагалі тікали у гори й ліси, стаючи самітниками.
Ці два види честі, відданих сановників і мужів високих прагнень, є виявом пасивного в особистості. Честь відданих сановників спромоглася лише
породити декілька безталанних героїв; честь
мужів високих прагнень дала світу лише купку
розсудливо-обачних самодоскональців, навіть
нігілістів. За своєю сутністю дух є рухомим, він
може змінюватися. Ми часто говоримо про волю;
воля є спрямуванням серця, вона може перебувати повсюди, вона може простягатися на тисячу
лі; воля перебуває в узгодженні з духом. А от моральність є врівноваженою, незмінною; тому слід
«зберігати моральність», слід «не втрачати моральність». Часом трапляється, що моральність
відмирає, тоді мертва моральність руйнує ланку
свого зв’язку з живою дійсністю, і моральність
тих, хто вибрав шлях мужа високих прагнень, як
наслідок зазнає змін; наочним прикладом може
слугувати згадуваний паном Фен Сюефеном Чжоу
Цзожень. Дивлячись з позицій правлячого класу,
«щирі слова хоч і ріжуть слух, та сприятливо
впливають на вчинки»: віддані сановники усе-таки оберігають їхній клас, а мужі високих прагнень,
знешкоджуючи й поглинаючи бунтарів, діють на
користь їхньому-таки класу. Тому в Сунському суспільстві казали, що «померти з голоду – пусте,
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втратити моральність – страшне»; спершу це
стосувалося лише жіноцтва, згодом так почали казати і про служилий люд; хоч тут і чутно
манеру глашатаїв правлячого класу, але це свідчить також про тогочасне підвищення статусу
чиновництва і посилення його відповідальності.
«Службовець», або назвіть його «вчений муж», був
одиницею найнижчого ступеню в ієрархії правлячого класу, але ніяк не «захребетником». Вони переживали ті самі успіхи й невдачі, що й правителі
з міністрами; так було при дворі, не інакше складалось і серед опозиції. Звісно, перебуваючи в опозиції, можна не нести тягаря виконання наказів
правителя й сановників, можна, «не служачи князю й намісникам, облагороджувати своє служіння». Проте, їм потрібно було якось харчуватися,
і той харч можливо дістати не інакше, як віддаючись на милість селянина-орача, що діставався
їм, певно, від вельможних предків. «Власноручно
орати» частенько сходить на красне слівце; попри інколи й трапляються винятки, як от Тао
Юаньмін, проте за духом, чи формою свідомості,
вони залишаються чиновниками, на яких звалено
відповідальність за розквіт або за занепад Піднебесної. Вірш Тао «Слово про вино» та інші поезії є
тому доказом. Вочевидь, коли вчений люд часом
і виявляє непокору, то є не що інше, як сімейна
сварка й бійка, адже в основі їхнього повсякденного існування лежить праця тих-таки селян, в
цьому вони нічим не різняться з державними урядовцями, до того ж звична й домінуюча форма свідомості у них єдина.
Але, зрештою, стан служилого люду виродився,
що стало особливо помітним по проголошенні
Народної Держави. В навчальних закладах, що їх
відкривали наприкінці Цінської епохи, кількість
викладачів і студентів чимдалі зростала, ті й
інші поступово формували окремі гурти; чимало
з них взяли участь у реформаторських та революційних рухах, а переважна більшість просто
схилялася у певний бік. Дух почав переважати
моральність. Після утворення Народної Держави
господарем теоретично став народ, фактично
ж боротьба за владу точилась між військовими
блоками. На цей час викладачі й студентство
усвідомили свій статус господарів і відокремилися від правлячої верхівки мілітаристів. Перейшовши в опозицію, вони, одначе, завдяки тотальній корумпованості військового управління,
поступово захопили лідерство. Вони, хоча й не
вміли поки що об’єднатися з народними масами,
але вже дещо до них наблизилися. Рух 4 травня
прокреслив межу нової епохи. На ґрунті вільних
професій і суспільного розподілу праці було збудовано лібералізм. Викладачі належали до вільних
професій, не до чиновництва, ані до кандидатів у
чиновники. Студенти теж могли вибирати з ці100 РОКІВ РУХУ 4 ТРАВНЯ

лого ряду професій замість єдиного колись шляху
державної служби. Вони здобули незалежність від
правлячого класу, перестали бути «служилим»,
або так званим «вченим», людом, перетворившись на «людей розумової праці», а разом сформувавши «клас інтелігенції». Природно, пережитки
«служилого», або «вченого», люду ще існували поряд, проте лише як залишки. Це виродження було
черговим етапом процесу модернізації Китаю, в
якому китайська інтелігенція сповна виконала,
у прагненні продовжувати виконувати далі, свій
обов’язок, подібно тогочасній інтелігенції з інших куточків світу, розділивши, знов-таки, їхню
долю. Якщо дати цьому оцінку, посилаючись на
норми честі, то для тих «людей розумової праці», або й для цілого класу інтелігенції, на початку дух переважав моральність, а потім, здається,
моральність переважила дух.
Від самого початку клас інтелігенції, спираючись на силу згуртованості, відважно й рішуче
простував уперед, одну за одною ламаючи традиції – тоді ними володів дух зухвалої сміливості.
Але гурт той не відзначався розмірами, надто
ж у Китаї; снага їх не була безмежною, а поєднатися воєдино з народом теж виявилось нелегко,
тож, зіткнувшися з впорядкованою військовою
міццю, та ще й підсиленою тиском ззовні, вони
не встояли. Водночас здійняв голову й народ, вимагаючи хліба, і вони виявилися неспроможними
задовольнити голодний люд. Вони втратили позиції лідерства; залишаючись у шпарці, почали
потроху відчувати свою власну несвободу, як ті
«чотири небесні князі, висячи у повітрі, дриґали
вісьмома ногами». Їм лишилось лише пильнувати
самих себе, що теж можна розцінювати як моральність; хотілося їм також неквапно зринути
на землю, та не ставало духу, то й мусили чекати: там, мовляв, побачимо. Однак, усе це справджується лише для старшого покоління, молода
інтелігенція вже не була такою, вона не зважає
на традиційну «честь», надто ж на ту пасивну
«моральність», запровадивши натомість «почуття громадської справедливості», за яким вже
йде «дія». Насправді ж, «почуття громадської
справедливості» є поєднанням «духу» з «моральністю», а «дія» є тим-таки «духом». Оце і є їх нове
мірило соціальної поведінки. Чи ж не станеться,
бува, так, що, коли це мірило перетвориться на
еталон, клас інтелігенції знову виродиться?…
1947 р.
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РОЗДУМИ ПРО «СПІЛЬНУ НАСОЛОДУ
ДЛЯ ШЛЯХЕТНИХ І НЕ-ШЛЯХЕТНИХ»
У поезіях Тао Юаньміна зустрінемо такі рядки:
«Дивовижні писання разом смакуймо, непевності
й сумнів гуртом розвіймо». Для декотрих «щирих
серцем людей» то є звичною розвагою: «щирі
серцем люди» – то не хто інший, як шляхетне
панство, вчені державні мужі. Із тих двох рядків
з часом викристалізувався вислів «насолоджуватися дивовижним, розбирати сумнівне», така
собі приказка. «Насолоджуватися дивовижним,
розбирати сумнівне» є справою шляхетною, сірому люду – міщанському сину, а чи братчику-селянину – не до шмиги. Проте ось знайшлася інша
приказка: «спільна насолода для шляхетних і
не-шляхетних». «Спільна насолода», очевидно, є
спрощенням від «разом смакуймо», але шляхетний люд з не-шляхетним, або не-шляхетний зі
шляхетним смакують це вкупі, то й смакуватимуть вони вже, певно, не «дивовижні писання».
Хтозна відкіля бере початок сей вислів, але,
судячи з манери, шляхетство вже більш-менш
зважало на, чи, пак, навіть підлагоджувалося
під смаки простого люду: напевно, вкажемо на
Сунську епоху, або й пізніше.
Насправді, ще заколот Аньши за династії Тан
став, так би мовити, вододілом змін у китайському суспільстві. Відтоді система «родової
знатності» зазнала стрімкого занепаду, щаблі
соціальної ієрархії втратили колишню непорушність, межа між «служилим людом» та «народом»
вже не була, як колись, чіткою й суворою: представники обох верств змішувалися, переходячи з
одного рівня на інший. Причому кількість тих, що
видиралися нагору, переважала тих, що скочувалися додолу: служилих людей, які перейшли у народ, було обмаль, а от простолюдинів, які вливалися у чиновний вир, ставало дедалі більше. Князі,
вельможі, полководці та міністри втратили своє
«зерня» вже давно, тепер же і вчені мужі позбулися родовитості; аби лиш родина мала змогу хоч
якось тебе забезпечити копійчиною, і сам би був
бодай трохи тямущий та працьовитий – ось вам
і «вчене зерня». Далі береш участь у публічних
іспитах: поталанить – отримаєш добрий чин,
щонайменше станеш можним паном. Усі ці процеси прискорилися у період тривалого суспільного
хаосу за Пізньої Тан та П’яти Династій, за Сунів
же, завдяки розвиненості друкарства, кількість
навчальних закладів зросла, відтак збільшилася
і громада вчених мужів, їхні позиції зміцніли, зріс
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і тягар відповідальності. Ці вчені переважною
більшістю були новими вихідцями з народу, тому
значною мірою зберегли спосіб життя та світогляд «низів». З одного боку, вони вивчали вишукане й насолоджувались ним, з іншого – ніяк не
могли позбутися «вульгарного» або ж якось його
видозмінити. А позаяк було їх чимало, й усі однакові, то ніхто й не вважав це вадою. Не лише не
вважали, а ще й заповзялися утнути переоцінку
цінностей, щонайменше – підправити старі взірці та мірила. «Спільна насолода для шляхетних
і не-шляхетних», здається, саме й з‘явилася як
нове мірило, або ж еталон, не руйнуючи, проте,
старої мірки, а лише вимагаючи від шляхетного
панства, щоб ті бодай помітили, чи й перейняли
сей не-шляхетний смак, звівши у такий спосіб усіх
докупи. Звичайно, тенденції щодо «висувати» й
«вимагати» суть є несвідомим, але на вигляд цілком природним явищем.
У період Середньої Тан, трохи раніше за заколот
Аньши, чань-буддійські монахи почали занотовувати проповіді Вчителів у розмовному варіанті. Розмовна мова вживалася через прагнення
реалістичності й загальнодоступності, а робити доступним – значить, домагатися прихильності народних мас. Після заколоту Аньши
нотатки розмовною мовою набули ще більшого
поширення, далі з’явилася назва «записи», що
знаменувало утворення ще одного літературного жанру. В епоху Сун лекції вчених-даосів повсюди полишили такі записи у великій кількості; до
жанру записів вони вдавалися, знов-таки, через
прагнення реалістичності й загальнодоступності, аби домогтися прихильності народних мас.
«Реалістичність» у щойно згаданому «прагненні
реалістичності», з одного боку, має значення достеменності й безпосередності. У школі чань вважали, що найперше значення змісту не може бути
словом мовленим, мовлення чи письмо неспроможні явити ту безмежну можливість, тому все
то є безпідставна балаканина. Проте насправді
мовлення й письмо усе-таки є тими «зручностями», вживання яких ніяк не уникнути, тож, природно, що ближче була мова записів до реального,
безпосереднього мовлення, то ліпше. З іншого ж
боку ця «реалістичність» означає природність,
що є ближчим, а тому ефективнішим у досягненні
загальнодоступності, дієвішим у завоюванні прихильності широких верств населення. Даоська
традиція переважно спирається на ортодоксальні китайські ідеї, і вибір вченими-даосами «записів» як свого знаряддя значно зміцнив позиції цього нового літературного жанру, записи відтак
утворили власну традицію. Трохи згодом після
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жанру записів з’явилося іще дещо, назване в Сунську епоху «нотатками». Цей тип твору нотував
найрізноманітніші цікавинки у дуже широких межах. Одним з планів було висловлення особистої
думки автора, так би мовити, судження або критики, то критика ця нерідко теж була досить цікавою. Літератор, пишучи таку книгу, бачив у ній
лиш невимушену бесіду із співрозмовником, геть
нічого серйозного. І хоч за основу брали веньянь,
проте дуже наближений до мовлення. Усе це теж
призначалося широкому колові читачів як «тема
для бесід», аби зробити їх цікавішими. Найвищого розвитку «нотатки» досягли за Сунської доби;
надзвичайно популярні у свій час, багато з них передавалися і поширювалися далі. Бібліографи зводили ці нотатки у загальний розділ «новели», а в
сучасних видавництвах вони й поготів виходили
прямо під назвою «новелістичних нотаток»; так
звана «новела» давнього Китаю саме й була розважальним твором, у якому нотувалися різноманітні бувальщини.
Мусимо ще особливо відзначити танську «розповідь про дивовижне». Подейкують, «розповіді
про дивовижне» давали змогу побачити «обізнаність з історією, поезією, стиль і вміння виносити судження» автора; їх танські студенти
перед іспитом на цзіньши розсилали впливовим
особам і викладачам, аби дати про себе знати і з
проханням замовити за них слівце. Серед творів
тих не бракувало оповідок про нечисть, любовні
утіхи та звитяжних лицарів, а завданням їх було
створювати «теми для бесід», підсилюючи їхню
цікавість. Тут вживай хоч традиційні, хоч сучасні
поняття, а «розповідь про дивовижне», безсумнівно, є новелою, причому у творчому вираженні
вона має багато спільного з написанням «нотаток». На думку шановного Чень Іньке, цей жанр
«розповіді», напевно, зародився серед народу, літератори займалися лиш наслідуванням, причому
твори їх рясніли письмовими стилізаціями усного
мовлення. На додачу, шановний Чень стверджує,
що «Рух за стародавню мову гувень» під час Танського правління бере початок саме звідси. Він
відзначає, що один з творів лідера «Руху» Хань
Юя – «Життєпис Мао Їн» – створений за зразком «розповіді про дивовижне». Нам видається,
що теорія «Сильного духу і влучного слова» того
ж Хань Юя, разом з несиметричною строкатістю його текстів, саме й спирається більшою чи
меншою мірою на стилізацію під усне мовлення.
Здається, обидві групи його учнів – «Прихильники Складного» і «Прихильники Простого» спершу
теж чимало експериментували з усними стиліза-

100 РОКІВ РУХУ 4 ТРАВНЯ

ціями. Але «Прихильники Складного» надміру намагалися підкреслити свою особистість, надто
прагнули досягти успіху завдяки незвичному, не
беручи до уваги рівень сприйняття й естетичні
запити простого люду. Врешті-решт, вони здобули славу «лукавих» та «химерних» і зазнали
поразки. Перегодом, в епоху Сун, Оу Янсю підхопив
зусилля «Прихильників Простого», зміцнивши підвалини гувень. Усе викладене вище впродовж кількасот років після заколоту Аньши складало цілком природну тенденцію до створення спільної
насолоди для шляхетних і не-шляхетних.
За династії Сун не лише гувень ступила на стежку
«спільної насолоди для шляхетних і не-шляхетних», поезія теж пішла цим шляхом. Пан Ху Шичжи
вбачав надбання Сунської поезії у тому, що «вірш
творився, мов розмова велась», влучно визначивши вибраний напрямок. Природно, на стежині
цій траплялося чимало вивертів та роздоріжжя,
проте навіть важкозрозумілий Хуан Шаньгу, і той
виголошував ідею «з не-шляхетного робити шляхетне», до того ж переродивши безліч просторічних виразів та приказок у віршовані рядки. Але
не він, насправді, розпочав «з не-шляхетного робити шляхетне», до нього великими майстрами
були вже і Мей Шен’юй, і Су Дунпо, надто ж останній. Коли вірити записам, то обидва вони – Мей
і Су – вживали вираз «з не-шляхетного робити
шляхетне», та великої певності у тому немає. А
от Хуан Шаньгу у «Вступі» до поезії «Знов звертаючись до рим Ян Міншу» зробив вагомий наголос на «перетворенні не-шляхетного у шляхетне, переведенні колишнього у нове», що, за його
словами, давало змогу «обравши одне суттєве,
розкрити 10 тисяч очей». Він виносить «перетворення...» на перше місце, тому що це справді
було звичною манерою написання Сунських віршів, і якраз шляхом «спільної насолоди для шляхетних і не-шляхетних». Проте, додавши сюди
«переведення колишнього у нове», цей шлях починає викривлятись: то є вже насолодою виключно
для шляхетного панства, саме тому Хуан Шаньгу
такий важкий для розуміння. І усе-таки, хоч твори його й нелегко втямити, а Сунська поезія кінець-кінцем повернула на шлях «створення віршу,
мов ведення розмови». Оце «мов ведення розмови» є далебі значним досягненням.
Вишуканій поезії «ши» нічого не лишалося, як повертати до загальнодоступності; на той час поезія «ци», яка щойно знайшлася із простонароддя, була, безперечно, «спільною насолодою для
шляхетних і не-шляхетних». Попри те, що зміст
частини поезій Хуан Шаньгу годі второпати, деУКРАЇНА-КИТАЙ
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котрі його коротенькі «ци» є досить «вульгарними». Лю Ціцін і поготів був популярним поетом.
Хоча перегодом поезія «ци» і почала поступово
«ошляхетнюватися», або «окультурюватися»,
але так і не досягла рівня вишуканості «ши»: як
не крути, а довелось вдовольнитися місцем «залишку ши». «Ци» трансформувалися у «мелодії»,
але не в руках літераторів, а серед народу; «мелодії» виявилися ще більш позбавленими шляхетності, ніж «ци», і хоч вони теж зазнали «ошляхетнення» та «окультурення», але так само не
спромоглися досягти рівня вишуканості поезії
«ци», їх називали «залишком ци». Таким чином,
Сунські «розмови», вони ж «перекази», що постали із простеньких оповідок монахів пізньої Тан, з
ними повісті й класичний роман, змішана драма
й театралізована вистава епохи Юань, успішно
видозмінена з Сунської змішаної драми, палацових
мотивів та іншого, а також ще пізніші розповіді
про дивовижне й опера піхуан, тим паче переважно становить «не гідну вишуканої шляхетності»
«вульгарну літературу». Усім їм, за винятком
Юаньської змішаної драми й пізніх розповідей
про дивовижне, що також вважалися «придатками ци», в тогочасній літературній традиції
просто не знайшлося місця; тобто більшість
жанрів новелістики й драматургії лишилася
позбавленою статусу. Деяким жанрам, щоправда, вдавалося просунутись трохи поближче, але
таких було обмаль.
Щодо мелодій ци, які, можна вважати, вийшли з
вульгарного середовища, то основне навантаження тут припадає на музику, літературні тексти не відіграють жодної значної ролі: функція
«спільної насолоди для шляхетних і не-шляхетних» реально припадає на музику. Згодом вчені
мужі взялися за ошляхетнення текстів, проте,
через значну залежність від музики, ошляхетнення так і не вдалося завершити, мелодіям ци так
і не судилося зрівнятись із поезією ши. А вже мелодії, оскільки лишалися нерозривно пов'язаними
з музикою, іще важче підлягали ошляхетненню,
отже, займаючи щабель, ще на порядок нижчий
від віршів ци. Одначе, коли мелодія ци підійшла
до моменту ошляхетнення, виявилось, що серед
людей, які «отримують спільну насолоду», шляхетних більше, ніж не-шляхетних. Справжньою
ж «спільною насолодою для шляхетних і не-шляхетних» була поезія ци епох Тан, П’яти Династій,
Північної Сун, юаньська вільна мелодія та змішана драма, ще – повість із класичним романом, опера піхуан тощо. В основі опери піхуан теж лежала
музика, ще й нині сила людей подекуди підмугикують ті грубувато-простенькі лібрето, тому
ошляхетненню було годі й поткнутися, хоч впродовж останніх 10-20 років вже мали місце спроби
розпочати оте ошляхетнення. Повість і роман
взагалі не були представлені у традиції, ошля86
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хетненню бракувало гідного взірця і здійснити
його видавалося справою нелегкою. Роман «Три
царства» творився хоч і веньянем, проте спрощеним, наближеним до мовлення; пізніші «Річкові
заплави», «Подорож на Захід», «Сон у Червоному
Теремі» тощо, теж не посіли належного місця у
цьому ряду. Однак, бодай і не-шляхетне, але ж
«не-шляхетне не зашкодить шляхетному»; бодай і без належного місця, але ж таки лишається
предметом «спільної насолоди для шляхетних і
не-шляхетних».
У «спільній насолоді для шляхетних і не-шляхетних» шляхетність виступає як головне; з виразу
«ставитись до не-шляхетного як до шляхетного», або більш поширеного – «не-шляхетне не
зашкодить шляхетному», що належать людям
епохи Сун, ще виразніше простежується цей поділ
на головне й другорядне. Початок напливу юрми
простого люду, звичайно, змусив колишніх шляхетних мужів мимохіть зважати на, ба навіть
пристосовуватись до їхніх смаків, а от прості
люди мусили відмовлятися від значно більшого.
Навчаючись, пізнаючи нові утіхи, вони тим часом
і перероджувалися, у такий спосіб потроху звикаючи до шляхетних традицій; перегодом, нове
й старе спарувалися в одне, а традиція, зазнавши більших чи менших якісних трансформацій,
продовжувала існувати. Усі згадані вище зміни
у літературних жанрах і поетичних напрямках
є процесом взаємної регуляції нового й старого,
внаслідок чого пристосування потроху перестало сприйматись як таке, навчання теж помалу
стало звичним, природним – традиція і справді
дещо якісно змінилася, проте, лишивши за основу веньянь, або шляхетну мову, у той же час, із
початком вживання байхуа, трохи наблизившися і до народних мас. Для творів, що не підлягали
цілковитому ошляхетненню, у високій традиції
не могло бути місця, певніше – гідного місця. Глибина ошляхетнення визначала рівень, або взагалі
– наявність того місця. З іншого боку – визначала
межі «спільної насолоді для шляхетних і не-шляхетних»: що глибше ошляхетнення, то менше
людей отримує «спільну насолоду», а поверховіше – відповідно, навпаки. Говорячи «менше-більше», маємо на увазі простий люд – міщанського
сина, або навченого грамоті братчика-селянина.
Ті твори, які посідають у традиції незначне місце, або й зовсім його позбавлені, лишаються ніби
забавкою; проте,лиш вони спроможні дійти збли-

ження з народом, а зближення те саме й навчає
«спільної насолоди для шляхетних і не-шляхетних»: шляхетне й не-шляхетне, зрештою, виявляються взаємопроникними, а не просто порізно
вбитими пакільцями.
Розмірковуючи про згадувану вже забавку, «спільна насолода для шляхетних і не-шляхетних», хоч
і має за основу еталон шляхетності, однак, основна маса тих, хто отримує «спільну насолоду»
– простий люд. Звичайно, це стає можливим, коли
сторона шляхетних спускається трохи додолу, а
сторона не-шляхетних здіймається трохи догори, коли «не-шляхетне не шкодить шляхетному»;
те, що для шляхетної сторони видається надто
вульгарним, навіть «нестерпно вульгарним», не
може бути предметом «спільної насолоди». Але
за яких же, все-таки, умов можливо дати простому людові відчути «насолоду», щоб «спільну
насолоду» отримали й шляхетні мужі? Згадаймо
лишень вислів «маючи очі, отримуєш спільну насолоду». Менцзи казав: «Той, хто не помічає краси
Цзи Ду – безокий»; «мати очі» несе посилання на
зворотний зміст, а «спільно насолоджуватись»
пішло від того-таки рядка «разом смакуймо»
з поезії Тао Юаньміна. Красу Цзи Ду могли легко відзначити усі, хто мав очі, і, природно, вони
могли отримувати «спільну насолоду». Менцзи
веде далі: «Вуста – для смаків, є <люди>, яким <до
вподоби> куштувати однакове; вуха – для звуків,
є <люди>, яким <до вподоби> слухати однакове;
очі – для барв, є <люди>, яким <до вподоби> милуватись однаковим». Йдеться про загальні людські почуття, тобто про те, що відчуття людей,
так би мовити, не відстоять далеко. Проте, «не
відстояти далеко», здається, обмежується певними конкретними, звичними, реальними речами
й утіхами. Ось, наприклад, у Бейпіні палац Гугун і
парк Іхеюань, включаючи будівлі, краєвиди й виставлені витвори мистецтва, начебто становлять «спільну насолоду для шляхетних і не-шляхетних», а от Небесний міст, з погляду людей
шляхетних, видається занадто вульгарним. Що
стосується літератури, то простий люд тільки
й має змогу «насолоджуватися» звичним, реальним. Ван Чун епохи Пізня Хань походив з простого
роду, то й говорив він здебільшого від імені людей
простих, виступаючи проти тяжких для розуміння або позбавлених реалістичності строф фу,
вихваляючи натомість витвори вправних канцеляристів. Ділові папери, пов’язані з реальною
вигодою як шляхетних, так і не-шляхетних, так

ніяк і не змогли пройти цілковите ошляхетнення. Далі згадаймо новели й драму: деякі шляхетні мужі вважають, що «Західний флігель» вчить
розпусти, «Річкові заплави» вчать розбою, і то
є «висока критика». Насправді ж, хоч ця драма,
а хоч роман, є творами «спільної насолоди для
шляхетних і не-шляхетних». «Західний флігель»
зневажив традиційну мораль, «Річкові заплави»
зневажили традиційний кодекс честі, але ж зв’язок «чоловік-жінка» є одним з «великих людських
потягів». «Коли чиновник коїть неподобства,
народ повстає» також є звичайною для людей
ситуацією, а герой Лян Шаньбо є таким жаданим
для гнобленого народу. Простий люд плекає ті ж
почуття, та й частина людей шляхетних відстоїть від народу ще не так далеко, то чом би
й їм не тішитися книгами, які висловили невисловлене бажання кожного з них? То, поза сумнівом, є певною радістю, певною втіхою, але не
плебейською втіхою; між цим існує певний зв’язок, але й деякі обмеження. А вигуки «вчить розпусти!», «вчить розбою!» лиш репрезентують
інтереси можновладців.
Перехрестя ХІХ і ХХ століть стало новою епохою, яка принесла нам нову культуру, породила
клас інтелігенції. Ця інтелігенція дещо різнилася від споконвічного вченого люду, увібравши
ще більше вихідців з народу; вони потроху відокремилися від можновладців, рушивши «в маси».
Потім з’явилася ортодоксальна література на
байхуа, мелодії ци й новела з драмою отримали
належний статус. Виникло також чимало форм
європеїзованого мистецтва. Але навіть звичайні
міщани не могли отримати «спільної насолоди»
від цих літератури та мистецтв, не кажучи вже
про масу селян і робітників. Згодом дехто відзначив, що європеїзація є привілеєм нового панства,
тобто нових шляхетних мужів, які не зважають
на те, чи в змозі буде простий люд його збагнути й дістати насолоду. Мав широку підтримку
рух за «всенародну мову». Та позаяк слушна нагода ще не назріла, то й плоди виявилися жалюгідними. Після початку Війни Опору знов виник рух
за «популяризацію», який вже почав завертати
у бік всенародності. «Популяризація» ще проводить межу між шляхетним та не-шляхетним, ще
йде шляхом «спільної насолоди для шляхетних і
не-шляхетних»; а от ідея всенародності просунулася іще на крок уперед у намаганні стерти цю
межу, залишивши лише елемент «спільної насолоди». Це, мабуть, також може стати так званим
«переходом кількості у якість».
1948 р.

Пер. з кит. В. І. Гамяніна
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Дослідження КИТАЮ
та викладання
китайської мови
в Київському комерційному
інституті (1913 – 1918)1
В. О. Кіктенко
д. ф. н., старший науковий
співробітник, завідувач відділом Азіатсько-Тихоокеанського
регіону Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН
України, президент Української
асоціації китаєзнавців, співзасновник і головний редактор
журналу «Україна - Китай»

Наприкінці ХІХ – на початку XX ст. Російська імперія проводила активну політику засвоєння земель Далекого Сходу із
залученням значних капіталовкладень. Україна як найбільш
промислово та аграрно розвинена частина Російської імперії
у різний спосіб брала участь у реалізації цих планів2. Одним
з прикладів цього є формування в цей час в Україні центру
практичного сходознавства, де було представлене й вивчення Китаю. У 1906 р. у Києві були організовані приватні комерційні курси, які швидко перетворився на вищий навчальний
заклад – Київський комерційний інститут, підпорядкований
Міністерству торгівлі та промисловості.

«Історія торгівлі й економічна географія будуть поставлені відповідно до завдань вищої освіти.
При цьому щодо економічної географії, то передбачається особливо детально знайомити студентів з економічним боком місцевого краю, крім того, до неї ж запропоновано ввести відділ етнографії російських інородців Передньої та Середньої Азії. На етнографію як допоміжну науку для
комерції до цього часу у Росії не звертають жодної уваги. Щодо цього Англія, особливо Німеччина
і навіть Австро-Угорщина значно випередили нас. Засновникам курсів хотілося б ввести до обігу
комерсантів думку про доцільність знайомства із зовнішнім побутом малокультурних народів
для успіхів вітчизняної торгівлі й промисловості»3.
З 1910 р. ці завдання почали реалізовувати вже в
новому інституті у формі практичного сходознавства. Міністр торгівлі та промисловості І. С. Тімашев у 1911 р. організовував спеціальну експедицію
для вивчення російських торговельних відносин зі
Сходом. 21* січня 1912 р.4. М. В. Довнар-Запольський
надсилає лист І. С. Тімашеву з проханням прикомандирувати до експедиції студентів Київського
комерційного інституту. Професор Довнар-Запольський пише міністру, що студенти інституту відві-

дують та вивчають Передню Азію, Персію та Японію. До того ж у листі йдеться про те, що професор
К. Г. Воблий на своєму Семінарі економічних наук
приділяє особливу увагу східній торгівлі, а студент С. С. Остапенко надрукував цілу низку робіт
у «Віснику фінансів», присвячених дослідженню
російського імпорту до Персії на основі вивчення
матеріалів персидських митниць того часу5. Отже,
в інституті йшов процес посилення вивчення та
викладання економік країн Азії.

Цей інститут став одним з провідних на території України центрів з підготовки економістів, які відіграли вагому роль у розвитку зовнішньоекономічних зв’язків Російської імперії.
Біля витоків інституту стояв та був його директором до березня 1917 р. М. В. ДовнарЗапольський (1867 – 1934), видатний історик, учень В. Б. Антоновича (1834 – 1908).

Рис. 2. Приміщення Київського комерційного інституту
на Бібіковському бульварі 22/246. Фото 1908 р.7

Цікавим фактом є те, що в Київському комерційному інституті нетривалий час викладав Віктор
Моріцович Штейн (1890 – 1964), уродженець Миколаїва, видатний радянський економіст та китаєзнавець, фінансовий радник Національного уряду Китаю (1926 – 1927), декан східного факультету
Ленінградського державного університету (1946 –
1949), керівник Далекосхідного кабінету Інституту
сходознавства АН СРСР (1956 – 1962), автор близько
130 праць з економічної та політичної географії,
економіки та історії країн Азії, здійснив переклад
і дослідження економічних глав давньокитайської
пам’ятки «Гуань-цзи» (
). 25 вересня 1918 р.
В. М. Штейн був обраний на посаду викладача
предмету «Банки, кредит, гроші» за рекомендацією декана економічного факультету, професора
К. Г. Воблого, який був добре обізнаний із працями
молодого вченого та знав його особисто.

Рис. 1. М. В. Довнар-Запольський –
директор Київського комерційного інституту. Світлина 1907 – 1912 рр.

У пояснювальній записці 1906 р. до Міністерства торгівлі та
промисловості щодо створення комерційних курсів у Києві М. В. Довнар-Запольський звертає увагу на необхідність
вивчення країн Азії:
88
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У Київському комерційному інституті програми підготовки фахівців зі східних ринків передбачали
й вивчення арабської, турецької, китайської та японської мов. Звернення до далекосхідної тематики розпочалося 1911 р., коли студент С. І. Новаковський вирушив у своє перше відрядження до Японії. Результатом його другої поїздки стала підготовка ним проекту довідкового видання «Вся Японія» під загальним керівництвом М. В. Довнар-Запольського та за участі професора Імператорського
Санкт-Петербурзького Університету О. І. Іванова (1878 – 1937), видатного російського китаєзнавця.
Через відсутність коштів книгу не було надруковано, проте праця була виконана на високому фаховому рівні. Крім того, С. І. Новаковський прочитав цикл лекцій з етнографії та географії Японії й розпочав пошуки викладача китайської та японської мови для Київського комерційного інституту. Під
час відрядження до Японії він познайомився з Накаямою Іцудзо10, який у Токіо викладав японську мову
російським студентам. Після повернення до Києва С. І. Новаковський11 запропонував Накаяму Іцудзо
керівництву інституту для викладання китайської та японської мови, але ця пропозиція була відхилена12, бо 8* 1913 р. на цю посаду було обрано Миколу Йосиповича Конрада (1891 – 1970).

в Університеті, Д. М. Позднєєв16, викладач японської мови в Академії, обидва віце-голови Російсько- японського товариства, колишній міністр
торгівлі та промисловості І. П. Шишков, і голова
правління Китайської східної залізниці О. М. Вентцель17). Дотепер я не маю від Вас жодної відповіді,
так само як і професор Іванов, який послав Вам
16 березня телеграму з проханням повідомити
про результат мого клопотання. Зважаючи на
це, дозволю собі знову звернутися до Вашої Екселенції з проханням поставити мене так чи інакше до відома, якого роду відповідь можу чекати я
на мою пропозицію; чи можу я вважати питання
вирішеним про її прийняття до числа викладачів

Інституту принципово вирішеним в позитивному сенсі або ж ні. Знати це мені вкрай важливо для
того, щоб мати свободу дій в Петербурзі, бо поки
не отримаю тієї чи іншої відповіді від Інституту,
я не можу погодитися на ті пропозиції, які мені
роблять від інших установ. Тому ще раз уклінно
прошу сповістити мене, якщо можливо, телеграмою на адресу: Санкт-Петербург, Василевський
острів, 16 лінія будинок 16, кв. 33 Миколі Йосиповичу Конраду, бо до середи наступного тижня мені
треба буде розв’язати питання про заняття посади в іншому місці. Маю честь перебувати покірним слугою Вашої Екселенції. М. Конрад»18.

Наступний лист від 5* квітня 1913 р. із Риги:
«Ваша Екселенція Митрофане Вікторовичу. У вівторок 2-го цього квітня проф. О. І. Іванов
повідомив мене про отримання ним від Вас повідомлення, в якому Ви вказуєте, що питання про заміщення кафедри східних мов в Інституті вирішуватиметься в травні поточного
року, причому Ви згадуєте, що донині Інститут не отримував від мене ніяких заяв. У своєму
листі від 29 Березня я дозволив собі вказати Вам, що така заява була зроблена мною у вигляді приватного листа на Ваше ім’я майже місяць тому. Так радив мені поступити проф.
О. І. Іванов, який порекомендував заздалегідь дізнатися Вашої думки з приводу моєї кандидатури, а також подробиці заміщення посади. Очевидно усі непорозуміння сталися внаслідок
того, що мій лист загубився в дорозі. Нині одночасно із цим листом відправляю на Ваше
ім’я своє прохання і curriculum vitae19, причому знову таки дозволяю собі уклінно просити Вас
не відмовити повідомити мені деякі подробиці, що стосуються винагород, викладання та
служби, так само як тих документів, які мені необхідно надати, якщо питання про мій вступ
до числа викладачів Інституту можна вважати принципово вирішеним в позитивному сенсі.
Останнє для мене особливо важливо, тому що Факультет східних мов має намір залишити мене для підготовки до професорського звання і я повинен в разі свого переходу в Київ
зробити відповідну заяву. Отже маю честь залишатися слугою Вашої Екселенції. М. Конрад.
Адреса: м. Рига, Зассенгорф, Маргаритенська вул. № 17»²⁰.
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Рис. 4. О. І. Іванов13

Рис. 5. М. Й. Конрад. Фото 1931 р.14

Обставини обрання М. Й. Конрада на посаду викладача китайської та японської мови цілком з’ясувати не вдалося. Проте очевидно, що найбільшу
роль у цьому відіграли дружні стосунки М. В. Довнар-Запольського та О. І. Іванова, учнем якого був
М. Й. Конрад. На той час у Київському комерційному
інституті поглиблюється далекосхідний напрямок у
дослідженнях країн Азії. Це збіглося з пошуками посади М. Й. Конрадом, випускником Імператорського
Санкт-Петербурзького Університету за кафедрою
китайської словесності та випускником Практичної академії. Про появу в Києві вакансії викладача
китайської та японської мов М. Й. Конрад дізнається від свого вчителя О. І. Іванова, який проводить
підготовчі перемовини щодо його кандидатури.
Про це свідчить його телеграма на ім’я М. В. Довнар-Запольського15 та відповідь із проханням нада-

ти докладнішу інформацію. М. Й. Конрад за порадою професора Іванова сам пише листа професору
Довнар-Запольському, проте його перший лист не
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дійшов до адресата, а тому листування розпочинається з другого: «С.Пб., 29-го березня 1913

року. Ваша Екселенція Митрофане Вікторовичу.
Кілька днів тому я звертався до Вас з листом, в
якому вказував, що мені б хотілося зайняти вакансію, як я чув, посаду викладача китайської та
японської мов в Київському комерційному інституті, при чому поставляю Вас до відома, що у мене
є освітній ценз (диплом 1-го ступеня Факультету
східних мов за відділенням китайсько-японської
словесності і закінчення Практичної східної академії), а також щодо тих осіб, які могли б, у разі
необхідності, дати про мене відповідний відзив
(професор Іванов, мій викладач китайської мови
В. О. КІКТЕНКО

Слідом за клопотанням М. Й. Конрада про зарахування його викладачем у Київський комерційний
інститут надходить також рекомендація його вчителя – професора О. І. Іванова, в якій Конрад охарактеризований як «самостійний дослідник», повідомлено про два його відрядження до Японії у 1911
та 1913 рр., й дана висока оцінка його теоретичній
та практичній підготовці у володінні китайською
мовою21. Як наслідок, згідно рішення Навчального
Комітету Київського комерційного інституту від 8*
травня 1913 р. й розпорядження Навчального відділу Міністерства торгівлі та промисловості від 28*
серпня 1913 р. М. Й. Конрад стає тимчасовим штатним

викладачем китайської та японської мови. Остаточно на посаді штатного викладача М. Й. Конрада було
затверджено розпорядженням канцелярії Міністерства торгівлі та промисловості від 2* травня 1914 р.22.
Документ від 17* травня 1913 р. доводив до відома
М. Й. Конрада рішення про затвердження його на
посаді з винагородою 1500 карбованців на рік, його
курс складав 12 годин викладання щотижня, два дні
з яких мали були бути лекційними та присвячені
Далекому Сходу23. А. Є. Глускіна вказує назву цього
лекційного курсу – «Етнографія Далекого Сходу»24,
який на сьогодні не знайдено.

Ще один лист М. Й. Конрада до М. В. Довнар-Запольського з Риги
від 25* травня 1913 р. вже не містить у собі переживань та сумнівів – у ньому завзяття
починання і радісні клопоти з організації викладання свого предмета:
«Ваша Екселенція. Вважаю за необхідне поставити Вас до відома, що документи мої про
освіту будуть надіслані лише 29-го травня 1913 року, бо мені вдасться отримати їх в Канцелярії Попечителя С. Петербурзького Навчального округу не раніше вівторка 28-го травня. Потім я маю просити Навчальний комітет Інституту повідомити мені свої пропозиції
ІСТОРІЯ

УКРАЇНА-КИТАЙ

№2 (16)

2019

91

щодо програми викладання, щоб я міг погодитися з ними при складанні програми, до якої
маю намір приступити найближчим часом. При цьому дозволю собі зауважити, що я особисто вважав би для себе найзручнішим представити Інституту свою програму на початку
серпня цього року, бо в цей термін я маю намір бути вже в Києві і тоді ж вести переговори
щодо придбання бібліотекою Інституту відповідних посібників. З найглибшою пошаною,
М. Конрад. Адреса: м. Рига, Зассенгорф, Маргаритенська 17, Конраду»²⁵.

Згідно з умовами прийому на роботу відповідно до ст. 16 Статуту Київського комерційного інституту
М. Й. Конрад надав документи про свою освіту26. Оригінали його диплома про закінчення Імператорського
Санкт-Петербурзького Університету27 та метричного свідоцтва так й залишилися у Києві та зберігаються
зараз в Державному архіві м. Києва28. Так починається нетривалий київський період М. Й. Конрада. Він жив
у центрі Києва на вул. Велика Житомирська, буд. 6-а, кв. 10, поблизу від Київського комерційного інституту.

ЗБЕРІГЛАСЯ ПРОГРАМА З КИТАЙСЬКОЇ МОВИ М. Й. КОНРАДА:
«Перший рік вивчення мови. 4 години щотижня. Вивчення зразків сучасного розмовного стилю
китайської мови в мандаринському діалекті.
ОСНОВИ ГРАМАТИЧНОЇ БУДОВИ ТА ФРАЗЕОЛОГІЇ.
[ПЕРШИЙ СЕМЕСТР]
1. Стислий лінгвістичний вступ до вивчення
китайської мови.
а) Положення китайської мови в морфологічній
та генетичній класифікації мов.
б) Діалекти.
в) Фонетичні особливості.
г) Тони.
2. Ієрогліфічна писемність.
а) Питання про походження
ієрогліфічної писемності та її розвиток.
б) Категорії ієрогліфів.
в) Так звані «Ключі».
г) Системи словників.
д) Транскрипція китайських слів.
3. Структура китайської фрази. Читання
найпростіших зразків різного змісту.
4. Практичні вправи в досліджуваних формах,
що виражаються в усній бесіді з викладачем.
5. Основи китайської каліграфії. Вправи
в правильному написанні ієрогліфів звичайного
накреслення. Посібники. Загальні: словники –
Арх. Паладій, П. Попов. Китайсько-російський
словник, Д. Пещуров.

ДРУГИЙ РІК ВИВЧЕННЯ МОВИ.
3 години щотижня.
Вивчення зразків сучасного літературного стилю.
ТРЕТІЙ СЕМЕСТР.
1. Відношення форм літературного стилю
до форм розмовної мови. Фразеологічні, граматичні та ієрогліфічні особливості першого.
2. Читання і тлумачення зв’язного тексту
оповідально-описового характеру.

Рис. 6. Диплом М. Й. Конрада
про закінчення Імператорського
Санкт-Петербурзького Університету
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3. Усні та письмові переклади з літературного
у розмовний стиль. Посібники. Загальні – див.
зазначені вище. Тексти: статті зі спеціальних
хрестоматій, виданих у Китаї або Японії для
вивчення китайської мови.

В. О. КІКТЕНКО

ІСТОРІЯ

Китайсько-російський словник, складений Пекінською духовною місією, за ред. єп. Інокентія.
Тексти: “Хуа-юй-гу-цзі-ду-бень” 29,
вид. О. І. Івановим.
ДРУГИЙ СЕМЕСТР.
1. Читання складніших зразків усного мовлення,
відповідно до викладу основних засад китайської
граматики. Так звані «допоміжні дієслова».
2. Читання зв’язного тексту, написаного або
відпрацьованого в розмовному стилі. Граматичне, фразеологічне та ієрогліфічне тлумачення
тексту. Передача змісту прочитаного у відповідях на питання викладача, а також самостійно.
3. Переклад китайською мовою найпростіших
російських фраз з метою встановлення граматичних і фразеологічних відповідностей форм
російської та китайської розмовної мови.
Виконання частини таких перекладів письмово
з метою:
а) вправляння у правильному письмі ієрогліфів і
б) полегшення їх запам’ятовування. Посібники.
Загальні: граматики – Попов П. С. Стислий вступ
у вивчення китайської мови, Шмідт П. Досвід
мандаринський граматики. Тексти: одна з повістей
збірки “Цзінь-гу-ці-гуань”30.

ЧЕТВЕРТИЙ СЕМЕСТР.
1. Ознайомлення з мовою сучасної китайської
періодичної преси. Читання статей найрізноманітнішого змісту, взятих за можливості з усіх
найголовніших газет і журналів, що видаються
в цей час у Китаї.
2. Вправи в розмовній мові, що виражаються
в бесіді з викладачем на теми прочитаного
матеріалу. Усна самостійна передача китайською змісту статей.
3. Письмовий виклад уривків з прочитаного
і прокоментованого. Посібники. Загальні – див.
вказане вище. Тексти: по можливості останні
номери найголовніших газет та журналів.
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ПРОГРАМА ВИПУСКНОГО ІСПИТУ
З КИТАЙСЬКОЇ МОВИ.
А. Для слухачів, які не були
у навчальному відрядженні у Китаї.
1. Пропонується стаття з будь-якої газети,
за змістом і викладом близька до вивчених зразків. Необхідно без дослівного перекладу детально викласти її зміст російською. Допускається
користування ієрогліфічним словником під час
підготовки.
2. Точний переклад однієї зі статей, прочитаних
на лекціях, та відповіді китайською на питання
викладача щодо її змісту.

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ
ДОДАТКОВОГО КУРСУ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ.
Третій рік вивчення мови.
2 години щодня
1. Зразки офіційного стилю китайської мови.
Читання та тлумачення офіційних документів
і паперів. Офіційне листування.
2. Приватне листування. Читання зразків
кореспонденції приватного характеру.
3. Складання зразкових листів.
4. Основи скорописного написання ієрогліфів.

3. Написання під диктовку викладача невеликого
уривку та демонстрація знань основних ієрогліфів, що постійно зустрічаються, та правил
китайської каліграфії.
Б. Для слухачів, які побували
в навчальному відрядженні в Китаї.
1. Див. першу вимогу вище.
2. Для точного перекладу пропонується одна
з прочитаних на лекціях журнальна стаття,
причому її зміст необхідно передати докладно
китайською, користуючись у міру можливостей
тільки розмовними формами.
3. Див. третя вимога вище.

Вправи в написанні зразкових листів скорописом.
Посібники: статті з офіційних газет, напр.
“Пекінський Вісник”, доповіді, донесення та ін.;
тексти договорів та ін.; зразки приватних листів.
ШОСТИЙ СЕМЕСТР
1. Комерційна кореспонденція. Вивчення різних
зразків комерційних документів.
2. Листування.
3. Вправи в читанні та письмі китайського
скоропису. Посібники»³¹.

9* березня 1914 р. М. Й. Конрад отримує розпорядження від виконуючого обов’язки управителя справами
Київського комерційного інституту виробити програму випускних іспитів з китайської та японської
мови та надати її для розгляду Навчальному комітету 32. М. Й. Конраду вдалось за короткий термін
налагодити викладання китайської та японської мови і вже після першого року навчання прийняти
«випускні іспити». Поєднання ґрунтовної теоретичної підготовки в економічній науці з оволодінням
китайською мовою на заняттях М. Й. Конрада призвело до появи цілої низки студентів, спроможних
займатися дослідницькою роботою безпосередньо в Китаї. Збереглись деякі дослідницькі матеріали
студентів першого й єдиного випуску М. Й. Конрада, які й сьогодні вражають своїм рівнем.
На жаль, надалі викладацька діяльність М. Й. Конрада не була пов’язана з Україною. 19* березня 1914 р.
М. Й. Конрад рапортом повідомляє директора Київського комерційного інституту про надання йому
Російсько-японським товариством відрядження
для наукових занять у Японії33. 27* березня 1914 р.
дирекція інституту подає відповідне клопотання
про надання відрядження. Проте як наслідок було
прийняте рішення про залишення М. Й. Конрада
стипендіатом Імператорського Петроградського
університету на кафедрі китайської словесності зі
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спеціалізацією «кореєзнавство» терміном на один
рік з 1* вересня 1914 р. по 1* вересня 1915 р. Про
це 26* серпня 1914 р. було проінформовано Київський комерційний інститут, керівництво якого
просило петроградський університет все ж залишити М. Й. Конрада штатним викладачем в Києві34.
Хоча відповідь була негативною35, проте певний
час М. Й. Конрад «належав» одночасно двом освітнім інституціям – у Києві та Петрограді. Щодо продовження відрядження 1* жовтня 1914 р. він звертається, як і раніше, до Київського комерційного
В. О. КІКТЕНКО

інституту: «Позбавлений можливості повернутися.
Відряджений Академією наук до Кореї. Прошу продовжити, якщо можливо, відпустку до січня. М. Конрад» (телеграма із Владивостока)36. Скоріш за все,
М. Й. Конраду доти не було повідомлено про рішення залишити його стипендіатом у Петрограді, або
де-юре він ще був підпорядкований Київському комерційному інституту до свого повернення з відрядження. 19* листопада 1914 р. директор київського
інституту надсилає до Управління Учбовим відділом
Міністерства торгівлі та промисловості клопотання про продовження відпустки М. Й. Конраду, яке
було задовільнене37. Проте й після продовження
відпуски М. Й. Конрад не повернувся до Росії. Цим
станом справ були стурбовані у Києві, бо курси
китайської та японської мови не були прочитані у

першому півріччі 1914/1915 навчального року, про
що докладалося у Рапорті тому ж Учбовому відділу38. М. Й. Конрад так і не повернувся до Київського
комерційного інституту, де розпочалась його педагогічна діяльність впродовж 1913/1914 навчального
року. Варто відзначити, що його навчальні групи
були досить значними: китайську мову вивчало 22
студенти, а японську – 5439. За цей короткий період
вивчення Китаю та Японії у Київському комерційному інституті отримало значний імпульс, завдяки
саме діяльності М. Й. Конрада: з’явилися студенти,
які мали бажання та виявилися спроможними вивчати ці далекосхідні країни. Після М. Й. Конрада в
Київському комерційному інституті китайську мову
не викладали, а японську мову у 1916/17 навчальному році викладав Міцідзо Тачібано40.

«У Пекіні студенти-кияни новина. Тут знають
лише Владивосток та Петербург. Ставляться до
нас з великим інтересом і детально розпитують,
звідки в Києві сходознавці, що це за Комерційний Інститут, чи давно введені східні мови, хто перебуває
директором, коли інститут заснований і ким»41.
Це рядки з листа студента А. В. Артамонова, надісланого ним 10* квітня 1914 р. директору М. В. Довнар-Запольському з Пекіна. Введення викладання китайської мови призвело до появи молодих
українських китаєзнавців, що стало цілковитою
несподіванкою для працівників російського представництва у Пекіні. Студенти Київського комерційного інституту ретельно готувалися до наукового відрядження, бо часто мали були виконувати
складні науково-практичні завдання. Кожен з них
отримував пакет рекомендаційних листів до різних посадових осіб згідно маршруту. Відбувалися ці
поїздки під час літніх вакацій. «Впродовж останніх років Київський комерційний інститут де-

кілька разів відрядив своїх слухачів до Китаю та
Японії; результатом відряджень було ознайомлення з мовою та економічним ладом країни»42.
Такими словами у березні 1915 р. звітував інститут
перед Правлінням Китайсько-Східної залізниці, яке
надавало безкоштовні квітки відрядженим студентам до Китаю, Маньчжурії, Монголії та Японії. А в
рекомендаційному листі на студента А. В. Артамонова до архімандрита Інокентія (Фігуровського) (1863
– 1931), начальника XVIII Російської духовної місії у
Пекіні (1896 – 1931), є рядки, що розкривають мету
розвитку практичного китаєзнавства у Київському комерційному інституті – сприяння зближенню
народів Росії та Китаю взагалі та розширенню торговельних зв’язків між ними зокрема; надання російському суспільству вірних даних про різні боки
економічного та промислового життя Китаю43. Отже,
цілком зрозуміло, чому Китай входив до пріоритетних країн для закордонних відряджень студентів
Київського комерційного інституту44.

Першим до Китаю та Монголії в 1913 р. вирушив слухач економічного відділення Київського комерційного інституту С. Я. Лайнер, який з часом у своїй подальшій науковій роботі зосередився на монгольській тематиці45. Пізніше, у 1915 р., для інститутського збірника він мав написати підрозділ
«Вивчення східних мов і Далекого Сходу в Київському Комерційному Інституті», проте на сьогодні
немає відомостей щодо реалізації цього проекту.

Аркадій Васильович Артамонов, слухач економічного відділення та учень М. Й. Конрада. Народився він 24*
січня 1894 р. у родині селянина у м. Любавича Оршанського повіту Могильовської губернії46. Під час першого відрядження влітку 1914 р. А. В. Артамонов досліджував «Ввезення опіуму до Китаю та його споживання»,
а також практично вивчав китайську мову47. Разом з ним у відрядженні перебував для практичного вивчення китайської мови також слухач економічного відділення Микола Мартинович Козловський, 3* листопада
1887 р. народження, киянин, з міщан48. Через рік відбулося друге відрядження студента Артамонова, мета
якого полягала у дослідженні сільського господарства Китаю та поглиблені знань з китайської мови49. У
справі зберігся безкоштовний квиток «Добровільного флоту» від Шанхаю до Нагасакі на ім’я А. В. Артамонова, що свідчить про його перебування ще й в Японії. Взагалі, слід звернути увагу на широчінь географії
другої поїздки – від північної Маньчжурії до південного Шанхаю, й далі до Японії.
ІСТОРІЯ
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За планом праці А. В. Артамонова «Чайна культура в Китаї» можна відтворити економічну науково-теоретичну базу та ґрунтовність китаєзнавчих досліджень у Київському комерційному інституті. Праця складається з 12 розділів, за якими визначаються «загальна картина чайної культури
(умови розведення та поширення чайного куща в Китаї); обробка та збирання чаю та його приготування на фабриках; зміни в чайній культурі, що відбулися останнім часом; розподіл чаю за сортами; Ханькоуські чаї; занепад вищих сортів чаю в Китаї; приблизні розміри чайної промисловості;
розвиток та розміри чайного виробництва в Китаї; розвиток та розміри споживання чаю взагалі
і зокрема в Росії; внутрішні чайні ринки Китаю; експортна чайна торгівля; напрямки експорту
чаю (морські та караванні шляхи); російські чайні фірми в Китаї»50. Підґрунтям цього дослідження
стали польові дослідження, що потребувало фахового рівня володіння китайською мовою. А. В.
Артамонов проводив анкетування задля визначення назви, розташування та площини плантації;
кількості чайних кущів; приблизного розміру першого, другого та третього врожаїв; кількості
робітників (чоловіків, жінок та дітей); тривалості робочого дня; заробітної платні робітників;
обігу у китайських доларах; ринків збуту. Ця праця була повністю виконана51.
Студент Олександр Андронікович Квашинський ще
до навчання у Києві п’ятнадцять років прожив у
Маньчжурії, тому був достатньо обізнаним з місцевими особливостями. В нього була велика кількість
предметів маньчжурського та китайського побуту,
частину якої він передав до Музеї товарознавства
Київського комерційного інституту. Одним з завдань
відрядження О. А. Квашинського було поповнення
китайського, маньчжурського та японського відділу
цього музею. Доля цих придбань невідома, проте
автору вдалось знайти у Відділі Сходу Київського
музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків
відбиток печатки Музею Київського комерційного інституту за № 987 на китайському новорічному
лубку (НММ, 271 гр./в)52. Це засвідчує, з одного боку,
одне з джерел формування колекційного фонду
цього музею, а, з іншого, дає можливість припустити, що це речі, привезені О. А. Квашинським з наукового відрядження. На аркушах 2-3 є великий перелік
речей (здебільшого це предмети побуту), які студент передав до інститутського музею. Ще студент
О.А. Квашинський мав дослідити питання «Про роль
Маньчжурії в торгових відносинах Росії та Китаю».
Рекомендаційні листи до китайського губернатора
міста Хайлор, російського генерального консула

у Харбіні53, китайського губернатора міста Цицикар54, китайського губернатора міста Мукден55 точно показують маршрут відрядження. Скоріше за
все, завдання виконувалося досить вдало, оскільки
О. А. Квашинський надсилає з Мяньдухе телеграму
директорові інституту з проханням виділити йому
додаткове асигнування для розширення географії
збирання матеріалу та предметів побуту. На жаль,
23* червня 1914 р. студент отримує негативну відповідь з цього питання56. Пізніше О. А. Квашинський
входив у правління товариства Китайсько-Східної
залізниці57. Необхідно додати, що в цей період все
більше речей потрапляє з Китаю до різних збірок
в Україні. Наприклад, Харківський університет в
1910 р. придбав далекосхідну етнографічну колекцію Гогунцова58, який певний час служив у Сибірі та
на Далекому Сході. Серед експонатів колекції були
буддійські культові речі з Китаю та Японії, даоські
та конфуціанські ритуальні предмети, одяг селян
та предмети селянського побуту Північного Китаю,
предмети побуту заможних верств – повний шовковий костюм китайського бюрократа, символи судової влади, учбові прилади китайського студента тих
часів. Проте, як зазначає А. Ковалівський, майже вся
експозиція загинула під час Другої світової війни59.

Рис. 7. В. В. Поносов61

Таким чином, завдяки роботі Київського комерційного інституту
на початку ХХ ст. відбулося становлення київської школи практичного китаєзнавства, але цей процес був загальмований через
революційні зміни, що відбулися в Російській імперії в 1917 р. Проте
подальший розвиток українського радянського китаєзнавства у
1920 – 1930 рр. був під значним впливом саме практичного напрямку.

Вперше було надруковано як розділ монографії: Кіктенко В. О. Історія українського
китаєзнавства (XVIII – початок XXI століття). – Київ, 2018. – С. 88-106.
1

Чорномаз В. Українці на Далекому Сході (1883 – 1922) // Східний світ. – 1993. – № 2. –
С. 101-113.
2

Записка о Киевском Коммерческом Институте, состоявшем в ведении Министерства Торговли и Промышленности // Известия Киевского Коммерческого Института. – 1909. – Кн. 1. – Киев: Типография И. И. Чоколова, 1909. – С. 3.
3

4

Циркулярные постановления учебного комитета; переписка директора с почетным попечителем института Бобринским об утверждении устава института; с Министерством Торговли и Промышленности об участии института в экспедиции по
изучению русских торговых сношений с Востоком. Киевский коммерческий институт. Учебный комитет: ДАК. – Ф. 153. – Оп. 8. – Од. зб. 12. – Арк. 96.

27* листопада 1916 р. студент економічного відділення Олексій Олександрович Лушніков звертається до директора з проханням про надання йому відрядження до Монголії та до ближнього Китаю (слобода
Кяхта-Маймачен) з метою вивчення розвитку торгівлі між Росією та
Китаєм60. Достеменно невідомо, відбулося це відрядження чи ні. Необхідно додати, що певна кількість випускників Київського комерційного
інституту потрапила до Китаю. Так, наприклад, Володимир Васильович Поносов (1899 – 1975), який навчався на економічному факультеті,
жив з 1922 р. в Маньчжурії, де займався історичними та етнологічними
дослідженнями. У 1961 р. він емігрував до Австралії й там брав участь в
польових археологічних дослідженнях Квінслендського університету та
був куратором антропологічного відділу цього навчального закладу.
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Український керуючий
Китайсько-Східною
залізницею (до 160-річчя
від дня народження
Дмитра Леонідовича
Хорвата)

О. Шевченко
канд. філол. наук

У місті Кременчук Полтавської області на вулиці Сердюка (колишня
Жовтнева) розташований Кременчуцький краєзнавчий музей, у
якому представлені, серед інших музейних експонатів, розповіді
про знаменитих, відомих вихідців з цього міста: про адмірала
Миколу Спиридоновича Мілонаса (1812–1890), плита з могили
якого збереглася на одному зі старих міських цвинтарів; про Івана
Павловича Мірошниченка – Йону Київського (1802–1902); про купця
першої гільдії Андрія Яковича Ізюмова (1855 – ?) та ін.

Фото
«Довідкової книжки
з особового складу
службовців
Китайсько-Східної
залізниці станом на
1 січня 1917 року»

На жаль, серед видатних особистостей, народжених у Кременчуці, немає згадки про Дмитра
Леонідовича Хорвата, який очолював Китайсько-Східну залізницю (далі – КСЗ) впродовж вісімнадцяти років. Китайсько-Східну залізницю було збудовано Російською імперією на території
Маньчжурії у 1898-1903 рр. на умовах концесії. Всю цю велику територію протяжністю у дві з
половиною тисячі кілометрів зі столицею у місті Харбіні, де жили понад тридцять тисяч осіб,
половина з яких була українцями, називали «щасливою Хорватією», за прізвищем керівника КСЗ.
Мета цієї публікації – у рік 160-річчя від дня народження Д.Л. Хорвата нагадати про цю видатну
постать українського походження, сприяти тому, щоб вона посіла гідне місце не лише серед знаменитих уродженців Кременчука, а й в історії України в цілому.
Дмитро Леонідович Хорват народився 25 липня 1859 року у Кременчуці, який тоді входив до Херсонської губернії, в заможній дворянській сім’ї. Дитинство та юність Дмитра Хорвата минули у батьківських маєтках в українському селі.
Датою народження Д.Л. Хорвата багато джерел,
включаючи Вікіпедію, помилково називають 1858
рік. Працюючи над цією статтею, вдалося отримати достовірну інформацію, а саме копію «Довідкової книжки з особового складу службовців
Китайсько-Східної залізниці станом на 1 січня
1917 року», видану друкарнею тієї ж КСЗ у 1917
році. Першим у розділі «Керівництво залізниці»

зазначено: «Керуючий дорогою, закріплений за
інженерними військами, Генерал-Лейтенант
Дмитро Леонідович Хорват, православний,
1859 року народження». Можна бути певним, що
цей довідник, опублікований за життя Д.Л. Хорвата, копія якого отримана за сприяння Харбінсько-Китайського історичного товариства (Сідней, Австралія), містить найточніші дані.

1 Назва історичного регіону у Східній Азії. Маньчжурія розташована в районі сучасних китайських провінцій Хейлунцзян, Цзілінь, Ляонін,
сходу Внутрішньої Монголії, півночі Хебею, а також південних районів російського Приморського краю та східних районів Монголії.
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Предки Д. Л. Хорвата були власниками великих земель у Херсонській губернії. Батько – Леонід Миколайович Хорват (1838 – ?), мати – баронеса Марія Карлівна Пілар фон Пільхау (1838 – 1922). Родина Хорватів мешкала в Одесі; у 1866 р. Леонід Миколайович Хорват був гласним губернських земських зборів. У
фонді Земського банку Херсонської губернії зазначено про втрачені справи «про заставу маєтку землевласника Єлисаветградського повіту, поручика Л.М. Хорвата у селах Антонівка та Ревівка». Правнук
Л.М. Хорвата Олександр Леонідович фон Ден згадував:

«Мій прадід Леонід Хорват,
який одружився з моєю прабабусею
Марією Пілар фон Пільхау, вів легковажний спосіб життя і розтратив
все своє майно, внаслідок чого сім’ю
було зруйновано, а коли він помер
у Лондоні, Англії, його вдова залишилася без грошей з п’ятьма дітьми,
яким допомагали інші члени сім’ї…» [1].
З цього видно, що дитинство Дмитра Леонідовича,
як і його брата Володимира і трьох сестер – Любові, Катерини і Ольги, не було безхмарним. Проте
належність до знаменитого роду передбачала для
молодого Дмитра кар’єру військового, і 1 вересня
1875 р. він вступив до Миколаївського інженерного
училища у Санкт-Петербурзі, куди був зарахований
юнкером. Після закінчення трирічного курсу учили-

ща Дмитро Хорват розпочав службу в лейб-гвардії
саперного батальйону у Санкт-Петербурзі. Через
місяць молодого офіцера відправили у похід для
участі у війні з Туреччиною. У 1881 р. Д.Л. Хорват,
склавши вступні іспити, вступив до Миколаївської
інженерної академії, яка готувала елітні кадри керівників інженерних військ.
Усе подальше життя Д.Л. Хорвата було пов’язане із
залізницями: спочатку із Закаспійською військовою,
а згодом – з Уссурійською, після завершення будівництва якої у 1899 р. Д.Л. Хорвата знову було переведено до Центральної Азії для роботи над проектом
Закаспійської залізниці. Саме тут відбулася знаменна подія у житті 40-річного Хорвата – одруження з
Каміллою Альбертівною Бенуа, донькою відомого
художника-аквареліста Альберта Бенуа. Як згадували згодом, ця жінка була обдарована видатними
здібностями в музиці й живописі. Камілла Альбертівна завжди була найближчою помічницею свого
чоловіка у його різнобічних і складних справах.

2 За архівними даними родини Хорватів, Дмитро Леонідович – внучатий племінник М. І. Кутузова.
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За сприяння, зокрема, Д.Л. Хорвата, було побудовано Український дім – 3-поверхову будівлю із
флігелями та надвірними будівлями. В Українському домі розмістилися, окрім семикласної Української гімназії, також Український клуб, бібліотека, театр, а також, впродовж певного часу,
й Покровська церква. Саме з ініціативи Хорвата очолюване ним Управління КСЗ продало Українському клубові на пільгових умовах ділянку землі під будівництво на Новоторговій вулиці у
м. Харбін. Причому генерал-лейтенант Д.Л. Хорват особисто взяв участь у виборі місця. Тоді,
жартома, він і виголосив: «Що ж ви хочете? Адже моя матір – українка!»…

Д. Хорват
з дружиною у колі
іноземних гостей
(з музею державного
музейю провінції
Хейлунцзян, КНР)

В Українському клубі Харбіна не лише проводили
освітню діяльність, але й займалися видавничою
справою. Так, у 1919 р. було видано низку підручників для української школи, зокрема, «Коротку історію
України», дві хрестоматії «Перша читанка» та «Рідні
зерна», а також «Букварець для початкових шкiл».
Крім того, були видані ноти національного гімну
«Ще не вмерла Украіiна», а також великий портрет
Т.Г. Шевченка. Виходили газета «Вісті Українського

Клюбу», щотижневий журнал «Поступ», щомісячник
«Вимоги життя», а згодом розпочали видавати також літературно-політичний та економічний тижневик «Засів», де друкували відомості з історії України,
життя її людей, діяльності українських організацій
Далекого Сходу. Метою нового видання було оголошено: «спільними зусиллями послужити на користь
нашої матері – Україні»; редактором журналу був відомий у Харбіні український діяч С. Кукурудза.

1 липня 1989 р. полковник Хорват отримав найголовніше

у своєму житті призначення на посаду керуючого
Китайсько-Східно залізницею, якій присвятив 18 років життя.
Забезпечення належного функціонування величезного залізничного
підприємства у складних політичних та побутових умовах
Північної Маньчжурії вимагало від його керівника прояви
надзвичайних здібностей, досвіду й виняткового такту.
Хорват цілком вдало впорався із дорученим йому завданням.
В руках генерал-лейтенанта Хорвата зосередилося не лише управління Китайсько-Східної залізницею як технічним підприємством, а й творча
праця зі створення і розвитку поселень вихідців
з Російської імперії, серед них – і українців. Прикладів особливого ставлення Д.Л. Хорвата до земляків-українців є безліч. Це було зумовлене не
лише його незаперечним патріотизмом, а й тим,
що вихідці з України становили значну частину будівельників КСЗ. За даними перепису українського
населення в Маньчжурії, проведеного наприкінці
1917 р. українськими організаціями, там налічува-

лося 22 тис. українців, які мешкали у Харбіні та на
станціях КСЗ. Переважна кількість з них переїжджали з російського Далекого Сходу (Амурська область
та Приморський край), де переселенці – вихідці з
українських губерній становили значну частину
сільського населення т. зв. «Зеленого клину». Частина українців прибула до Китаю за Д.Л. Хорватом після закінчення його праці на Закаспійській
залізниці. Праця на будівництві КСЗ забезпечувала
зайнятість і гарний як на ті часи заробіток, що було
актуальним як українського селянства, так і для інтелігенції – діячів культури, лікарів, вчителів.
Виставка українських видань у Харбіні, 1918 р.

Купюра
Русько-Азіатського Банку
з підписом
Керівника КСЗ
Д. Хорвата
(з музею
державного
музейю провінції
Хейлунцзян, КНР)

Допомога Д.Л. Хорвата українцям не обмежувалася розв’язанням організаційних, господарських
питань, культурно-просвітницькою діяльністю
тощо. Проголошення у листопаді 1917 р. Центральною Радою Української Народної Республіки (УНР)
мало відгук українців Харбіна і Маньчжурії. Так, у
квітні 1918 р. до Києва було направлено делегацію Маньчжурської Української Окружної Ради на
чолі з поручиком П.Ф. Твердовським. Прибувши
наприкінці травня 1918 до Києва, П.Ф. Твердовський зустрівся з Міністром закордонних справ

українського уряду Дмитром Дорошенком, якому
доповів про стан справ на Далекому Сході, а також
вручив меморандум Маньчжурської Української
Окружної Ради. У доповіді, зокрема, містилася
пропозиція «призначити у Харбін, як міжнародне
місто, українського консула..». Важливим є те, що
генерал-лейтенант Д.Л. Хорват напередодні відрядження до української столиці просив П.Ф. Твердовського передати українському урядові, що він
буде, «скільки вистачить сил», працювати за його
(уряду УНР) вказівками.

3 Детальну інформацію можна знайти у статті «Український Харбін» у № 3(9) журналу «Україна-Китай» за 2017 рік.
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Незважаючи на всі драматичні катаклізми у колишній Російській імперії, Дмитро Леонідович Хорват незмінно виявляв властиві йому від природи
толерантність і скромність. Для нього як керуючого КСЗ був побудований розкішний двоповерховий будинок на вулиці Головній, що виходила до
головного приміщення Управління КСЗ, однак він
одразу ж переїхав до скромної садиби, розташованої у старій частині міста. У будинку Д.Л. Хорвата
часто влаштовували обіди, бали й урочисті вечори,
ініціатором яких була дружина генерала, невтомна благодійниця – Камілла Альбертівна. Важливо
зазначити, що саме дружина Д. Хорвата очолювала усі найбільші благодійні ініціативи у Харбіні та
уздовж усієї КСЗ. Вона була прекрасною художницею, письменницею (авторкою роману «Торжество
любові», Шанхай, 1937), надзвичайно доброю і
чуйною людиною. Під час заходів у будинку Хорватів співали, влаштовували театральні виступи
й концерти, грали на різноманітних музичних інструментах, танцювали, а кожна відома особа, яка
Портрет П.Ф. Твердовського,
приїжджала до Харбіна на гастролі, один з вечорів
люб’язно наданий В. Чорномазом
обов’язково проводила у Хорватів.
Взимку у дворі садиби влаштовували катання на ковзанах та на санях, яке полюбляв Дмитро Леонідович. Незрідка можна було бачити, як на спині генерала Хорвата, що мчав на санчатах з крижаної гори,
сиділи діти, роззявивши роти від реготу.
Привітність, м’яке і справедливе ставлення до підлеглих, твердий і спокійний характер, повна відсутність зарозумілості, постійна готовність піти назустріч усім нужденним, відсутність сліпих націоналістичних переконань і в той же час непохитна віра у високі національні ідеали – таким запам’ятали Д.Хорвата ті, кого він зустрічав на власному життєвому шляху. Лицарське ставлення Дмитра
Леонідовича до своїх товаришів по службі, поряд з його простотою, гідністю і вмінням з розумінням
ставитися до інтересів інших, здобули йому щиру любов і відданість з боку усіх підлеглих.

«Я завжди ставився суворо до самого себе і поблажливо до інших»,
– промовляв він, пояснюючи своє ставлення до підлеглих, що завинили
під час виконання службових обов’язків [2].

Сім’я Д.Л.Хорвата
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Маючи феноменальну здатність піклуватися про інтереси співвітчизників,
він погоджував їх також з інтересами місцевого китайського населення.
Це мистецтво створювати умови для
мирного співжиття представників різних країн було гідно оцінене китайцями, які за життя Д.Л. Хорвата (у жовтні
1915 р.) збудували на честь керівника
КСЗ пам’ятник-обеліск на території
парку навпроти будівлі Залізничних
зборів. Пам’ятна споруда заввишки
понад 2 м і шириною 1,7 м складалася із п’єдесталу та основної частини.
Обеліск вінчали два дракони. З одного
боку – на східній стороні – був напис
китайською мовою, а з протилежного
– російською, який закінчувався словами: «Цей пам’ятник на честь генерала Хорвата, щоб добра пам’ять про
нього жила вічно серед китайського
населення і щоб пам’ять про нього передавалася з покоління в покоління».
О. ШЕВЧЕНКО

Про те, хто саме зображений на цій фотографії, розповіла онука
Д.Л. Хорвата – Світлана Дмитрівна, яка зараз мешкає у Ванкувері
(Канада). «Зліва направо, починаючи з наймолодшого: Дмитро, мій
тато, Леонід, Михайло, Анна (яку упродовж всього життя називали
Ніною), Євдокія (відома як Дуся), Марія (жартома називали Меме).
Ну і, звичайно, у другому ряду бабуся Камілла – хрещена Євгенією,
яку ми називали Батя, і дідусь генерал Хорват.
From the youngest, left to right if you are looking straight at the photo
is: Dimitri – My Papa, Leonid, Mihail, Anna – known to me as Nina all
my life, Yevdakia – known as Duca, Maria – known as Meme. And then
of course, in the background, my Grandmother Camille – Christened
Evgenia – known by us as Batia, and Grandfather General Horvath.
Після падіння режиму Колчака у січні 1920 р., Д.Л. Хорват не визнав
нового революційного уряду Приморського краю і 16 березня 1920 р.
пішов у відставку з посади Голови Правління КСЗ. Китайський уряд,
цінуючи заслуги генерала Хорвата, запропонував йому переїхати до
Пекіна, при цьому номінально залишаючись на чолі Китайсько-Східної залізниці. З 6 листопада 1920 р. Д. Хорват отримав посаду «високого радника Правління Товариства КСЗ», а з 1 грудня того ж року
– ще й «почесного віце-Голови Особливої комітету у справах КСЗ».
По суті, це був почесний «полон» мудрого генерала,
адже він не мав дозволу виїжджати за межі Пекіна.
Крах кар’єри супроводжували й значна матеріальна скрута. Революція позбавила сім’ю Хорвата його
солідного майна у колишній Російській імперії, насамперед, родових маєтків у Херсонській губернії. Від
КСЗ Хорват не отримав ані платні, ані заслуженої допомоги після звільнення. Останні роки життя минули
у Пекіні у великій скруті: Хорват жив зі своєї маленької молочної ферми і від уроків, які давала його дружина. Тут у пригоді стали його навички господарю-

Сучасний вигляд відреставрованої
могильної плити Д.Л. Хорвата у Пекіні, КНР

Онука Світлана (Лана) Хорват

вання: очолюючи правління КСЗ, Д.Л. Хорват тримав
під Харбіном зразкову молочну ферму і був членом
маньчжурського сільськогосподарського товариства.
Гідно витримавши усі «дрібниці побуту», він до
скону днів своїх залишався бадьорим фізично
і духовно. Помер 16 травня 1937 р. на 78-му році
життя. Був похований поруч із храмом Усіх Святих мучеників, на території тодішньої Російської духовної місії у Китаї (РДМК) у Пекіні. Але
цей храм було зруйновано 1956 р. після передачі
майна РДМК владі СРСР.

Повертаючись до початку цієї статті, хочеться ще
раз висловити надію, що в рік 160-річчя від дня народження Д.Л. Хорвата він зможе посісти гідне місце
не лише серед видатних вихідців з Кременчука, представлених у міському історико-краєзнавчому музеї, а
й в українській історії загалом. Варто згадати слова, викарбувані в 1915 р. китайцями на прижиттєвому пам'ятнику-обеліску Д.Л. Хорвату в Харбіні: «Цей
пам'ятник поставлений генералу Хорвату, щоб добра
пам'ять про нього жила вічно серед китайського населення і щоб пам'ять про нього передавалася з покоління в покоління». Можна лише додати: і щоб пам'ятали
про «Хорватію» на його рідній землі – в Україні.
ЛІТЕРАТУРА:

1. Решетов С. Потомки и родственники М.И. Голенищева-Кутузова и Наполеона Бонапарта в Одессе. Часть 1 // Дерибасовская-Ришельевская. Альманах. – 2012. – № 51. – С. 55 / Всемирный клуб одесситов [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://www.odessitclub.org/publications/almanac/alm_51/alm_51-43-60.PDF (02.07.2019).
2. Бузуев О. А. Харбин и Китай (1918-1945) // Литературоведческий журнал. Институт научной информации по общественным наукам РАН (Москва). – 2001. – № 15. – С. 380-409.

4 На нашу думку, через те, що 80-річна онука майже забула рідну мову, ймовірно, помилково назвала бабусю «батя».
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ВІКТОР КІКТЕНКО,
президент Української асоціації китаєзнавців:

«Нам важливо мати свою думку
про Китай, а не те, що скаже
Брюссель чи Вашингтон»

КИТАЙ — ЄДИНА ДАВНЯ ЦИВІЛІЗАЦІЯ,
ЯКА РОЗВИВАЄТЬСЯ БЕЗПЕРЕРВНО
– Пане Вікторе, на ваше захоплення Китаєм більше вплинула історична освіта чи філософська?
– З історичної розпочиналося. Під час навчання на
історичному факультеті в Сумському педагогічному
інституті ім. А. С. Макаренка я написав студентські
праці, присвячені Китаю, та успішно захистив дипломну роботу, в якій вивчав формування інститутів імперської влади у період династій Цінь та Хань.
Проте задля повного розуміння цього процесу необхідно було долучати вивчення ідей давньокитайських філософських шкіл, що сформували базові
концепти державотворення цієї країни.
– Вивчення Китаю впродовж багатьох років змінювало вас як особистість? Ви бачите відбиток
Китаю на власному характері, на власному світобаченні, на власному побуті? Наприклад, ви більше стратег чи тактик? Вам властиво поспішати
чи неквапливо споглядати?
– Якщо серйозно, то я все ж дотримуюся думки, що
дослідник має тримати дистанцію від об’єкту свого
дослідження. Якщо ця дистанція зникає, то тоді ти
вже не можеш навіть сподіватися на об’єктивність.
При цьому, звичайно, щось впливає на тебе – культура, дискусії, спосіб спілкування з людьми, але
дистанція потрібна, щоб не стати в цьому разі «китайцем». Особисто знаю людей, які так захоплювалися Китаєм, що через певний час перетворювалися на носіїв цієї культури та втрачали можливість
критичного сприйняття. Впевнений, що це хибний
шлях для китаєзнавця.

– Ви тривалий час займалися цією країною, вивчали її історію, потім філософію, і от, коли вперше
потрапили до Китаю, якими були ваші емоції?
– Я дуже добре пам’ятаю свої перші враження – відчуття великої різниці між теорією і реальним життям. Для того, щоб справді зрозуміти будь-яку країну, потрібно бувати там постійно і мати справу з
живою культурою.
– У якому році ви вперше відвідали Китай?
– Перший раз – у 2004 році, досить пізно. Я навчався
в 1990-х роках в аспірантурі, коли ще було складно
потрапити до Китаю. І взагалі, в той час ми дивилися на людину, яка працювала або, тим більше, навчалася в Китаї, як на «божество». Людей, які знали китайську мову, були в Україні одиниці. Сьогодні
вже все інакше. На щастя, вже є сотні українців, які
навчалися в китайських університетах та володіють
китайською мовою на високому професійному рівні. Дуже добре, що вони вивчають країну не лише
через книги, а й безпосередньо в самому Китаї, унікальній країні-цивілізації, що є єдиною давньою цивілізацією, яка розвивається безперервно.
– Ви споглядаєте Китай у поїздках 15 років. Для
Китаю як би ви їх охарактеризували?
– Швидкі темпи зростання. Зміни, які можна побачити не лише за 15 років, а навіть щопівроку. Будь-яка
людина, яка часто відвідує Китай, це може підтвердити. Досить сказати, що Китай здійснив найшвидшу
науково-технічну революцію в історії людства.

БУДУЮТЬ СОЦІАЛІЗМ
З КИТАЙСЬКОЮ СПЕЦИФІКОЮ

Робочий стіл ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ КИТАЄЗНАВЦІВ,
РЕДАКТОРА ЖУРНАЛУ «УКРАЇНА-КИТАЙ» ВІКТОРА КІКТЕНКА свідчить про
свого власника досить красномовно.
Ми бачимо тут декілька випусків журналів «Україна – Китай» (чудова поліграфія, до речі). Тут і
книжка про відомого британського дослідника Китаю Джозефа Нідема, який змінив погляд на те,
як розвивалася людська цивілізація, і довів, що існує окрема, відмінна від європейської, китайська наука, і який цікавився навіть даоською алхімією, зокрема, методами безсмертя. І збірка досліджень про Піднебесну київського професора Бориса Курца, який був репресований у 1934 році.
Віктор Кіктенко показує нам монографії Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, в якому він працює завідувачем відділу Азіатсько-Тихоокеанського регіону, та каже, що днями ця бібліотека поповниться ще однією книгою його авторства з історії українського китаєзнавства – від XVIII століття й до сучасності.

Наша розмова – про феномен швидкого зростання Китаю,
про зовнішньополітичні ініціативи Піднебесної і про можливості,
які відкриваються для України.
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ВІКТОР КІКТЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ КИТАЄЗНАВЦІВ

– Упродовж трьох десятиліть Китай демонструє
10-річний приріст ВВП. Власне, ще у 2007 році він
перегнав Японію і став другою економікою світу,
і вже за кілька років його економіка перевищувала
японську у 2,5 рази. Які основні чинники цього успіху, такого потужного поступу?
– Це стосується не лише Китаю, а взагалі країн Східної та Південно-Східної Азії, де відбулися всі економічні дива другої половини ХХ – початку ХХІ століть.
Йдеться про так званий конфуціансько-даосько-буддійський регіон, цивілізаційні цінності якого визначили успіх модернізації та соціально-економічних
перетворень. Тобто не лише дешева робоча сила,
а й держава-родина, прагматизм, меркантилізм,
колективна відповідальність та дисциплінованість.
Китай – це один з найяскравіших прикладів щодо

досягнень в торгівлі, комунікаціях, зростанні ще
від давніх часів в історії людства. Наприклад, саме
Китай дав світу паперові гроші. Тобто, сучасні досягнення Китаю – це розвиток притаманних цій цивілізації рис на новому історичному етапі. Окремо
необхідно відзначити, що, якщо в центрі всесвіту
західної цивілізації є людина, її особистість, звідки
й походять права людини, то у китайській культурі
особистість можлива лише у взаємовідносинах з іншими. На мою думку, саме така побудова суспільства
дала країнам конфуціансько-даосько-буддійського
регіону можливість досягти високої ефективності
праці на сучасному етапі розвитку.
– Але «родинний» принцип, мабуть, не єдиний...
– Ні-ні, тут потрібно згадати, що на це вперше звернув увагу відомий німецький соціолог Макс Вебер,

1 Вперше опубліковано на сайті Укрінформ 13 травня 2019 р.:
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2698768-viktor-kiktenko-prezident-ukrainskoi-asociacii-kitaeznavciv.htm
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коли він порівнював протестантизм і конфуціанство – і це правильно. Чому? Тому що вони дуже
подібні у цих світоглядних орієнтирах, прагматизмі, прагненні до успіху, до накопичення багатства.
Все це «світоглядно» збіглося, можна сказати так, з
капіталістичним підходом, який існує на сьогодні у
світі. Чому цей успіх неможливий, наприклад, в Індії
чи арабських країнах? Тому що просто немає цього збігу... І потрібно нагадати, що колись марксизм
так і не розв’язав питання так званого азіатського
способу виробництва. Відбулися дві великі дискусії
– в 20-30-х роках і потім – у 70-х роках XX століття, які мали відповісти, як функціонують економіки
азіатських країн, але відповіді до сьогодні немає.
Маркс виокремив цей спосіб виробництва, але не
зміг дати дефініції, і до сьогодні точного визначення, що таке економіка Китаю, не існує. Ми лише можемо констатувати наявність комбінування вільного ринку та жорсткого контролю з боку держави та
партії, що є певним балансом між західною наукою,
підходами до планування і суто китайським метода-

ми управління. До речі, не випадково ми постійно
чуємо, що Китай будує соціалізм, але з китайською
специфікою. І ось ця «китайська специфіка» є центральною для розуміння будь-яких процесів, що
сьогодні відбуваються в Китаї. Тобто це складне поєднання традицій та модерну, бо нікуди не поділися
давні структурні компоненти китайської цивілізації,
які, щоправда, існують в зміненому вигляді.
– Я бачила під час поїздки до Китаю, як увечері на
сучасній пішохідній вулиці Пекіна з квітниками в
європейському стилі, з модерними інсталяціями,
китайці вмикають приймач і влаштовують колективні національні танці...

– Правильно, громада,
родинність, дисциплінованість –
ось це все те, що притаманне
цим суспільствам конфуціанськодаосько-буддистського регіону.

– Подивімося на світ і зрозуміймо, що Китай – це
фактично друга, а, за прогнозами Блумберга, до 30-х
років, скоріш за все, і перша економіка світу. Відповідно до цього статусу країна змінює власну пове-

дінку у зовнішній політиці. А після того, як Трамп
відмовився, а Сі Цзіньпін підтримав глобалізацію,
стало зрозумілим, що сьогодні саме Китай підтримує варіант розвитку світу як глобалізованого.

Тобто Китай – це країна-лідер, яка, звичайно, захищає та просуває
свої національні інтереси, але при цьому пропонує світові
не якісь китайські хитрощі або виключно китайську гру,
а власний варіант спільного світоустрою.
Зрозуміло, що Україна постійно буде перебувати
в асиметричних відносинах з цією країною-велетнем, проте цілком можливо побудувати таку
модель відносин, яка дозволить захистити наші
власні національні інтереси та досягти високого
рівня співпраці з КНР. Ще раз хотів би наголосити на тому, що Китай пропонує багатополярну
модель світу, де б не було одного лідера (США або
будь-яка інша країна), й виступає проти згортання глобалізації та продовжує розвивати інтеграційну ініціативу «Поясу та Шляху».

Що нас може тут лякати, не знаю... А будь-яка справа, будь-який бізнес, будь-які відносини можуть
бути й неправильно розвинуті, тому це питання до
уряду, до науковців, до експертів – як вибудовувати
ці відносини, щоб захистити власні інтереси. Проте
сама собою ініціатива «Поясу та Шляху» фактично
є новим етапом розвитку зовнішньої політики КНР,
відкритої та інклюзивної за своїми принципами.
– Які галузі української економіки найбільше б виграли від участі у цій ініціативі?

«ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» —
ЦЕ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ
– Ми маємо дуже багато Китаю навколо себе: майже вся побутова техніка, часто бирки на нашому
одязі – це «Made in China», навіть якщо це якісь
європейські бренди...
– Навіть, якщо це Apple...
– Але водночас, чому в Україні так мало Китаю
у зовнішній політиці, в економічній співпраці,
в культурі, а отже, і в інформаційній площині?
Орієнтація на Європу, вочевидь, не виключає
погляди на схід?
– Абсолютно точно. Вони мають доповнювати одні
одних. Проте, на жаль, це – суто українська проблема. Якщо казати про Китай, то він готовий співпрацювати з будь-якою країною світу, якщо вона цього
забажає. І це, до речі, дуже давній підхід зовнішньої
політики Китаю – рівновіддаленість від будь-кого. До
речі, Китай практично ніколи не входив до альянсів.
Це стосується й певних прогнозів щодо можливого
альянсу з Росією – цього просто не може бути! Китай
– країна-центр. Чжунго (самоназва країни) – чжун –
це «середина», го – це «»країна, тобто, «країна, яка
в центрі». На жаль, за всі 27 років Незалежності саме
наша країна не виробила тривалої програми відносин з КНР... А Китай – це країна-стратег, і вона не
розуміє, якщо постійно міняють правила гри, якщо
немає постійно діючої програми, а після зміни влади може кардинально змінюватися ставлення до цієї
країни. Саме тому ми і не бачимо вагомих результатів, які, наприклад, є у Польщі або в Білорусі.
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– Або в Грузії...
– Або в Грузії.
– Зрештою зараз є унікальний шанс виправити
ситуацію за допомогою ініціативи «Один пояс,
один шлях».
– Він інклюзивний, цей проект Китаю, який вони
називають ініціативою, тобто це не альянс, не
блок, не організація, а це можливість співпраці.
Якщо є бажання – нумо домовлятися, нумо співпрацювати, немає – ніхто не буде тиснути. Тому Китай, скажемо так, удосконалює підходи співпраці зі
світом, але, на жаль, ми не змінюємося, ми не маємо чіткої та сталої позиції. Ви зверніть увагу, що ми
зараз підписали на цьому форумі? Два роки тому
ми підписали меморандум про вступ, а сьогодні ми
підписали більш детальний меморандум про вступ.
І це вже навіть не смішно, правда – коли світ змінюється так швидко, так стрімко, а ми за два роки
тільки дійшли до того, що підписали більш детальний план?… Ну, я вітаю всіх нас з цим досягненням,
що у нас є більш детальний план!
– Власне, нам, журналістам, властивий більший
скептицизм і цинізм, може, ніж вам, науковцям...
Взагалі, чи можемо ми вірити, що ця ініціатива
– це реально політика відкритості, інвестицій,
допомоги тим країнам, які слабші в економічному плані? Чи може все-таки варто розглядати цю
ініціативу як експансію Китаю на захід?
ВІКТОР КІКТЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ КИТАЄЗНАВЦІВ

ІІНТЕРВ’Ю

УКРАЇНА-КИТАЙ

№2 (16)

2019

109

– Це вже давно відомі напрямки, про які ми постійно чуємо останні роки під час різних двосторонніх
зустрічей: аграрний сектор, енергетика та логістика.
Проте здійснених проектів саме в рамках цієї ініціативи ще не існує.
– Ви так однозначно позитивно сприймаєте
цю ініціативу, але чому ж тоді в Європі таке
різне ставлення до проекту? Наприклад, коли
Італія підписала меморандум і приєдналася
до ініціативи, вона отримала шквал критики
з боку Німеччини.
– Бо Німеччина найбільше з усіх європейських країн отримує інвестицій з Китаю... Це конкуренція…
Така сама, до речі, як конкуренція між Україною та
Польщею, бо ми маємо схожі можливості у розбудові відносин з КНР. До речі, на початку розвитку ініціативи «Пояс та Шлях» було цікаво споглядати, як
різні країни брали на себе велику місію містка між
Європою та Азією. Про це можна було почути й від
Україна, й від Угорщини, й від Білорусі та ін.
Багато хто хотів стати головним партнером у справі побудови цього Нового Шовкового шляху. Проте
Китай ніколи не надавав таких преференцій жодній
країні, а, навпаки, наполягав на однакових можливостях для будь-якого учасника. Показовим тут
є приклад створення формату співпраці Китаю із
східноєвропейськими країнами – «16+1». Польща
пропонувала своє неформальне лідерство у цьому
об’єднанні, проте Китай відмовився від такої пропозиції та показав таким чином, що кожна країна
цього формату є важливою для нього. Китай також
розуміє, що політичні питання – це межа, до якої не
потрібно підходити, бо в Європейському Союзі це
сприймається насторожено.
– Чому?
– Існують думки, що ініціативу «Пояс та Шлях» спрямовано на те, щоб зруйнувати Європейський Союз.
Я не думаю, що це правда. Кожна з європейських
країн страждає від чого? Від нестачі грошей. Бо без
інвестицій економіка не зростає. Тут логіка дуже
проста: Китай – це чи не єдина країна у світі, яка
сьогодні має необхідні кошти для того, щоб інвестувати в будь-яку іншу країну в світі.
– А чому єдина?
– А хто ще?

Більше того: КНР більше не регіональна країна,
хоча, за їхнім власним визначенням, це країна, що

Я згоден з тими науковцями та експертами, які кажуть про завершення епохи Ден Сяопіна, коли Китай займався виключно внутрішніми питаннями,
що насамперед стосувалося соціально-економічного розвитку. Сьогодні, після приходу до влади

Сі Цзіньпіна, відбувається формування нової зовнішньої політики КНР, до інтересів якої входять Європа, Близький Схід, Південна та Південно-Східна
Азія, Африка та Латинська Америка. Тобто Китай на
сьогодні вже є глобальним гравцем. До речі, не в
останню чергу це є наслідком колапсу Радянського
Союзу, а сьогодні на цей процес впливає згортання Сполученими Штатами своєї функції країни глобального рівня.

УКРАЇНА-КИТАЙ
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– Америка, наприклад.
– І де ці інвестиції? Яке там зростання економіки?
Чим займається Трамп? Й знову ж таки, там згортаються ідеї глобалізації, а тут навпаки – Китай бачить
«Пояс та Шлях» як продовження розвитку власної
економіки.
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розвивається, проте її розвиток має колосальний
вплив на світову економіку, на науково-технологічний розвиток та ін. Додам, що сьогодні ми бачимо й
потужне військово-політичне зростання Китаю.

– Виглядає так, що жодних ризиків від співпраці з Китаєм немає?

– Чи існують ризики? Існують.
Потрібно захищати власні національні інтереси? Потрібно.
Й немає значення, це маленька
країна чи велика.
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Проте, знову-таки,
сьогодні Китай – це великі
можливості. І для України сьогодні
важливо знайти взаємовигідну
модель відносин та дотримуватися її, вибудувати план співпраці
з китайською стороною
на десятиріччя вперед
і не змінювати правила гри.
Ось тоді все буде гаразд.

Сьогоднішній стан речей такий, що Китай не
дуже добре розуміє, як Україна ставиться до нього
і як вона буде далі розвиватися. Тому Китай буде
очікувати зрозумілих меседжів від нашого Президента та Уряду у вигляді конкретних планів.
Я часто спілкуюся з різними китайськими науковцями та експертами, які всі єдині в думці, що потрібна
зрозуміла програма відносин між нашими країнами,
якої сьогодні, на жаль, не існує. Хто у нас знає, що
була і вже завершилася «Програма розвитку відносин стратегічного партнерства на 2014-2018 рр.»?
Хтось її бачив? Що там виконано? Ми не знаємо. Чи є
якісь досягнення? Ми не знаємо.

ЗА ОСТАННІ 40 РОКІВ З БІДНОСТІ
ВИЙШЛО 600 МІЛЬЙОНІВ КИТАЙЦІВ
– Але поговорімо й про демократію. Зрозуміло, що
Китай – країна-велетень, друга економіка світу,
але у всіх, я думаю, є така певна тривога щодо
власних уявлень про нерозривність економічного
процвітання та демократії. А тут – навпаки. Шалені темпи зростання, і при цьому – відсутність
західних цінностей. Як мають почуватися українці та європейці, які за ці ідеали революції влаштовували, гинули?
– Ще раз повторюю, це суспільство, яке побудоване зовсім за іншими принципами. І навіть, якщо ми
беремо, наприклад, Японію, де є парламент, де є
конституція, свободи і таке інше, але все одно – це
країна, відмінна від західної цивілізації, вона, насамперед, азіатська. Українець або будь-яка західна
людина буде себе не дуже комфортно почувати в
цьому суспільстві – не як турист, а як частка цього суспільства. Тобто просто потрібно сприймати як
факт, що це ІНША країна.
Найбільша демократія у світі яка? – Індія. Але останній жарт від представника цієї країни, який
мені сподобався, що Індія – це найбільша демократія в світі у найтемнішій країні світу. І це обігравання смислів: не тільки темна через відсутність
освітлення, а й темна тому, що є проблеми з освітою і зі всім іншим... Тобто є питання до того, як
сприймати демократію в Індії.

Справжня демократія – це завжди
високий рівень розвитку
суспільства і науки. Саме зараз
Китай відзначає соту річницю
Руху 4 травня – це рух інтелігенції в 1919 році за оновлення Китаю,
який спирався саме на науку
та демократію. Проте цей
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розвиток мав свої особливості,
і цікаво, що в Китаї сьогодні
стверджують, що в країні будується демократія для всіх
китайців (суспільство сяо-кан),
на відміну від західних країн,
де демократія існує тільки
для багатих.
Й до того ж, скільки можна
навести прикладів повноцінних
демократій, до яких, наприклад,
не належать Сполучені Штати?
Їх дуже небагато у світі.
– Це стара Європа.
– Стара Європа, так. І не вся. Тому рух, який відбувається у Китаї, не спрямований на побудову західного суспільства, це потрібно розуміти. І це не погано і
не добре, це просто інше суспільство, яке по-іншому
розвивається. Це, можливо, складно сприйняти західній людині, але це так і є. Це справді інший світ,
нібито інша планета.
– Про науку і демократію, це актуально ж і для
України?
– Абсолютно точно.
– Тобто, ми і, зокрема, після останніх президентських виборів, можемо констатувати, що демократія вже склалася, а от з наукою…
– З наукою є проблеми, які, на жаль, існують всі роки
Незалежності – недофінансування, відтік молодих
кадрів до країн, де їм пропонують ширші можливості, – ці проблеми, на жаль, не розв’язані.
ВІКТОР КІКТЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ КИТАЄЗНАВЦІВ

– Буде прикро, якщо китайці з цього коридору
економічного оздоровлення увійдуть, зрештою,
до демократії, а ми з демократії так і не прийдемо до процвітання.

– На мою думку,
було б дуже цікаво,
якщо б математики та соціологи
дослідили можливості демократії
західного зразкового типу
для такої країни як Китай,
на такому рівні соціальноекономічного розвитку
і з населенням
у півтора мільярди осіб.

ІІНТЕРВ’Ю

Нам складно розв’язувати завдання для розвитку
країни із населенням близько 40 мільйонів, а це –
два великих міста у Китаї… Тобто, ви уявляєте, наскільки це різний рівень завдань у керуванні країною? При цьому китайський уряд ставить завдання
досягти якісно нового розвитку суспільства.
– Суспільство заможних.
– Так, щоб усі були однакові заможні. Тому одне з головних завдань китайського уряду – подолання бідності. За останні 40 років з бідності вийшло понад
700 мільйонів китайців. Ви можете собі це уявити?!
Країна пройшла за дуже короткий період часу шлях
від подолання бідності до значних досягнень не
лише в економіці, а й у розв’язанні таких складних
технологічних завдань як, наприклад, здійснення
космічної програми.
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ЗАХОПЛЕННЯ КИТАЙЦЯМИ
СИБІРУ — ЦЕ МІФ
– Ми бачимо у вас на столі журнали, присвячені
Китаю. 20 років виповнюється вашому дітищу, ви
є співзасновником і головним редактором журналу «Україна – Китай». Яка місія цього видання? І
чи вартує шкірка вичинки, тобто чи виправдані
пошук фінансування, час, вкладені зусилля?
– Звичайно! По-перше, це просвітництво. Знання
українського суспільства про Китай мізерно малі. І
я погоджуюся з вами, що в наших ЗМІ, на жаль, дуже
мало пишуть про Китай, мало експертних оцінок. А
нам потрібні оцінки і погляд саме українців, а не
лише повторення того, що кажуть у Вашингтоні чи
в Брюсселі, бо вони ж мають свої інтереси, і свої погляди. Нам важливо формувати власний погляд на
Китай і взагалі на світ.
Це питання більш складне, воно стосується не лише
Китаю. Мені здається, що нам не вистачає цього глобального погляду в сучасному глобальному світі.
Ми, на жаль, і це не лише пов’язане з останніми подіями, зосереджені на якійсь невеликій географії: є
Росія – ворог, це зрозуміло; є Європа, як мета. Тобто
мета абстрактна, ворог конкретний, але світ набагато більший. Мені здається, що перемога полягає в
тому, щоб вийти з цих меж і почати сприймати світ
максимально широко, оскільки це світ колосальних
можливостей. Китай – це одна з країн, яка такі можливості надає.
В свою чергу журнал «Україна – Китай» спрямований на розширення уявлень українців про Китай
та на промоцію взаємин наших країн. Тобто Китай має бути не формальним, а реальним стратегічним партнером України. Наприклад, існує
така думка, з якою я погоджуюся, що Китай міг
би допомогти реіндустріалізації України, що є однією зі складових для розв’язання проблем економічного розвитку нашої країни.

– Побутує думка, що Китай помалу чи то освоює,
чи то захоплює східні землі Росії, мовляв, китайці
самовільно заселяються там і відбувається повільна експансія.

це відбувається за умов домінування
марксистської філософії, на важливість
якої нещодавно звернув увагу Голова
КНР Сі Цзіньпін.

– Висновок соціологів і демографів
протилежний – жодного заселення китайцями Сибіру та Далекого
Сходу РФ не існує. Більше того
в останні роки спостерігаємо скорочення кількості китайців,
які постійно проживають в Росії,
бо вони сьогодні люди заможні
й шукають місця, де зручно жити
та вести бізнес. Росія до таких
країн не належить. Крім того,
немає значних китайських
інвестицій в російську економіку,
не реалізуються великі проекти,
окрім енергетичної сфери
(газ, нафта). В цілому Китай,
наскільки я можу дати оцінку,
дуже обережно ставиться
до розвитку відносин з Росією,
бо це може підсилювати Росію,
а в цьому китайська сторона
не зацікавлена. Тобто, ще раз:
захоплення китайцями Сибіру –
це міф. Китайці не прагнуть жити
в холоді та дискомфорті.

– Беруть найкраще не лише у філософії. Вони все вивчають задля своєї
вигоди, не можна не згадати в цьому
контексті і про історію з українським
авіаносцем «Варяг».

НЕ ІСНУЄ ІНШОЇ КРАЇНИ В СВІТІ,
ЯКА Б ТАК РЕТЕЛЬНО ВИВЧАЛА
ЗАХІДНУ ФІЛОСОФІЮ
– І не можемо в інтерв’ю оминути ще однієї вашої

– Це знов таки питання до нас, що за
ціною металобрухту. Правда, вони
його купили нібито для казино, а потім з нього зробили повноцінний перший на озброєнні авіаносний крейсер.
– Сьогодні у китайців є вже авіаносець власного виробництва. Китайці
дуже швидко навчаються. Ми, наприклад, пам’ятаємо перші китайські автомобілі або телефони, які були дуже
низької якості. Проте минуло небагато
часу, і сьогодні, наприклад, смартфони
компанії Huawei дуже вдало конкурують із відповідною продукцією Apple
та Samsung. Більше того, сучасні науково-технологічні досягнення Китаю
вийшли на рівень розвитку світової
науки, про що свідчать космічна програма, дослідження в галузі штучного
інтелекту, створення суперкомп’ютера
та багато іншого.
– Ви очолюєте Українську асоціацію китаєзнавців, і зрозумілим є ваше компліментарне ставлення
до цієї країни. Але чи в чомусь готові критикувати її?

– Насамперед, відзначу, що в самому Китаї офіційно визнають наявність різних складних проблем у розвитку країни. Цікаво, що колишній Голова КНР Цзян Цземінь дав визначення ролі Мао Цзедуна таким чином: це велика людина, у якої було 75% досягнень
і 25% помилок. Китай – це дуже різнобічна у своєму регіональному розвиткові країна, яка продовжує розв’язувати складні проблеми модернізації та здійснює Політику
реформ та відкритості у нову епоху. А перед українськими китаєзнавцями стоїть
завдання критичного вивчення цих складних процесів, що в результаті має дати не
лише правильне розуміння цієї країни, а й допомагати у підготовці ефективних рішень для подальшої розбудови українсько-китайських відносин, які сьогодні мають
формуватися в умовах ініціативи «Пояс та Шлях».

– Сьогодні філософія Китаю поєднує в собі дві течії. По-перше, відбувається справжнє відродження
традиційної китайської філософії, що, насамперед,
стосується конфуціанства – створюють академії,

товариства, проводять міжнародні наукові конференції. По-друге, без перебільшення можна сказати, що Китай є лідером серед не-західних країн у
вивченні західної філософії. В останні десятиріччя
китайською мовою перекладені повні збірки творів
видатних західних філософів (наприклад, Гуссерль,
Гайдеггер, Куайн та ін.) Сьогодні Китай ретельно
вчиться і бере все найкраще, що існує у західному
світі, що стосується й західної філософії. Проте все

Любов Жаловага, Лана Самохвалова. Київ.
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іпостасі — доктора філософських наук. Від Конфуція до комуніста-ринковика Сі Цзіньпіна, чим
дихає сьогодні філософія Китаю?
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А «Варяг» було продано за ціною металобрухту.
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П’ЯТЬ ВЕЛИЧНИХ ГІР:
стежками імператорів
П. Шевченко

Ранішніми туманами припорошені,
Священні гори невтомно стоять,
До їх відкриття сильні духом запрошені,
У Піднебесній їх велич та слава бринять.

Як ви вважаєте, чи є важливим знання історії та культури Піднебесної для розуміння цієї
могутньої цивілізації? Моя відповідь – так, адже усвідомлення мудрості, здобутої Китаєм
впродовж тисячоліть, дозволить нам відкривати нові обрії співпраці. Але вивчення культури
Піднебесної – як підйом на гору: підійматися вище вже складніше, а повертати назад немає
сенсу, і цікаво йти далі та дізнатися, що ж там на вершині.
Може, саме тому в культурі Китаю гори завжди
відігравали особливу роль? Сьогодні ми поринемо у
незабутню мандрівку визначними горами Китаю
та пізнаємо їх значення у Піднебесній.
Ви знаєте, що на території Китаю є безліч різноманітних гір: високі та потужні Гімалаї, мальовничі та
популярні гори «Аватару» Чжанцзяцзє (
), загадкові та нетуристичні висоти Великого Хінгану (

) на північному сході, та й багато інших. Але
історично особливий статус величних гір мають
п’ять вершин (
) - Суншань (
), Тайшань (泰山),
Хуашань (
), південна Хеншань (
) у провінції
Шаньсі та північна Хеншань (
) у провінції Хунань, які були священними у китайській міфології
з прадавніх часів, коли Піднебесну уявляли у формі квадрата. Вважалося, що божественний володар
п’яти піків мав владу над усіма людьми.

У китайській традиційній релігії п’ять гір відігравали космологічну та теологічну важливу роль, бо
представляли Землю та Світовий Порядок, якими
володарював Шанді (
) – верховне божество
Неба, тоді як самі гори пов’язані з п’ятьма:
1) верховними божествами (
)
традиційної релігії стародавнього Китаю;
2) напрямками світу;
3) планетами;
4) сузір’ями;
5) кольорами;
6) елементами;
7) фазами «постійного творіння»（
）;
8) тваринами;
9) порами року та з багатьма іншими поняттями
традиційної китайської космології та культури.
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Зверніть увагу, з чим саме асоціюються гори – східна Тайшань з весною, переродженням, Юпітером, деревом (
); південна Хеншань – з літом, Марсом, вогнем (
); західна
Хуашань – з осінню, Венерою, металом (
); північна Хеншань – з зимою, Меркурієм,
водою (
); центральна Суншань – з основою, Сатурном, землею (
).
Я думаю, що ви вже здогадалися, що п’ять величних
піків оповиті міфами та легендами, котрі яскраво
відображають космологію стародавніх мешканців
Піднебесної. Згідно даоських письменників, Земля
була створена першою живою істотою – велетнем
на ім’я Паньгу (
), який був творцем Усього. Коли
він помер, його тіло стало горами: голова – Тайшанем на сході, живіт – Суншанем у центрі тогочасної
Піднебесної, ліва рука – північним Хеншанем на
півночі, права рука – Хеншанем на півдні та його
стопи – Хуашанем на заході.
Ми фіксуємо культурне значення гір, але далі перейдемо до ролі, яку відігравали ці піки в китайській історії та… до відвідин них самих.
Чи чули ви про першого китайського імператора
Цінь Шихуанаді (
), який вперше об’єднав
розрізнені китайські держави до єдиної імперії?
Так, це саме він створив теракотову армію, а також
поклав початок імператорській традиції сходження
на п’ять величних піків Піднебесної, піднявшися на
Тайшань у 219 році до н. е. та здійснивши там ритуальну церемонію. А за деякими джерелами, сходження на гору з метою релігійного поклоніння та
пожертвувань божествам та духам розпочатися ще
3 тис. років тому! Після Цінь Шихуана кожен новий
імператор підтримував традицію – поспішав до гір
задля отримання благословення богів на правління Піднебесною. Так тривало аж до падіння династії
Цін у 1911 році, але навіть після цього воєначальник
Юань Шикай (
), прийнявши імператорський
титул у Пекіні, поїхав до північної Хеншань, аби зробити пожертви божествам.
За останні дві тисячі років п’ять величних гір набули
значної релігійної ваги, тому послідовники даосизму, буддизму та конфуціанства будували численні
святилища та храми як на самих піках, так і вздовж

П. ШЕВЧЕНКО

ДОРОЖНІ НОТАТКИ

доріг, які вели до вершин. На сьогодні значно активізувалося паломництво як китайських, так і іноземних туристів до п’яти священних піків – адже сходження на вершину гори – це не лише можливість
більше дізнатися про Китай та буквально «доторкнутися» до культури цієї країни, а й пройти шляхами
володарів Піднебесної, котрі втілювали історію та
підіймалися нагору впродовж тисячоліть.
Із п’яти піків найбільш священним вважають Тайшань. Згідно даоських міфів, легендарний Жовтий
імператор (
) саме на ній робив пожертвування, приїхавши на колісниці, запряженій шістьма драконами. Ця гора розташована на заході
провінції Шандун біля міста Тайан (
), а найвищий пік «Нефритового імператора» (
)
сягає 1545 м висоти. Аби дістатися на шлях до
вершини, туристам потрібно пройти через місто та вийти до «червоних воріт» (
), від яких
розпочинається стежка нагору.
Але перед тим, як розпочати сходження, варто
приділити увагу місту – обов’язково відвідати даоський храм Даймяо (
), який вважають однією
із чотирьох найбільших стародавніх архітектурних будівель поряд із, наприклад, Забороненим
містом. Храм був споруджений при династії Хань
(206 р. до н. е. – 220 н. е) для проведення церемонії пожертви божествам Неба, Землі та самої Тайшань, а імператор Хань Уді (
) власноруч посадив на території святилища п’ять кипарисів, які
можна побачити і сьогодні. У храмі та павільйонах,
прилеглих до нього, містяться сотні кам’яних стел
на честь китайських імператорів із стародавніми
написами, серед них особливо виділяється стела з
надписами Лі Си (
), який був головним радником першого імператора Цінь Шихуана 2 тис. років
тому. У храмі відчутно плин Часу.
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Як тільки ви дійдете до воріт, вам необхідно буде купити квиток (це можна
зробити цілодобово) та розпочати сходження Східним або Імператорським
маршрутом. Шлях нагору в основному
зроблений із кам’яних сходинок, кількість яких – десь біля 6 тис. Щоб дістатися вершини, знадобиться 4-5 годин,
якщо йти у середньому темпі. Ви будете
йти шляхом сімдесяти двох імператорів,
адже, згідно легенд, саме стільки володарів Піднебесної побували на горі.

Головна споруда храму – «зала Тянькуан» (

)

Стародавні кам’яні стели

Далі, прямуючи містом до «воріт» на гору
та до шляху на підйом, ви можете просто
поміж приватних будівель побачити давні
кам’яні брили із майже стертими написами,
які вже не дозволяють дізнатися, хто і чому
встановив ці стели.

Розібрати написи на ній вже неможливо

Вночі стежку не освітлюють – тому вам знадобиться ліхтарик. Обабіч стежки буде багато різних історичних артефактів династій Цінь, Хань, Тан та ін. –
кам’яних стел, а також даоських храмів.

Також біля шляху інколи будуть магазини та місця
для відпочинку поруч із ними. Щойно ви дістанетесь
воріт Чжунтяньмень (
), це означатиме, що половину шляху пройдено, але далі шлях буде крутішим, а сходинки здаватимуться нескінченними.

Статуя божества Цайшень, духа багатства, який дивиться
у чотири напрямки світу (
)

Невідома стела у приватному секторі –
біля неї місцеві спалюють сміття
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Після підйому на плато, прямуючи до вершини, ви
пройдете біля відомих написів на каменях (
), котрі почали наносити ще представники
першої династії, а потім доповнювали інші.
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Звідти ви легко дістанетеся до храму Юдімяо (
)
на самому піку – це висота 1545 м над рівнем моря,
його сучасну будівлу було споруджено в XVI ст. під
час правління династії Мін.
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Але навіть тут – на дорозі без храмів та
кам’яних стел, можливо відчути дотик
Історії. Наприклад, на скелі викарбувані
давні ієрогліфи, які знову ж таки неможливо розпізнати.

Сам храм

Це каміння – вершина гори, саме тут відбувалися ритуальні церемонії пожертв, які
здійснювали імператори, і в цьому місці, особливо до світанку, можливо відкрити в собі
дивне відчуття Часу. Він ніби стає… матеріальним. Адже таке враження, що час зупинився – мільйони різних людей впродовж
тисячоліть приходять і йдуть, а ця гора
впевненим монолітом височить над усім
світом і ніби свідчить: «Так буде завжди!».

Від неземної краси захоплює подих

Біля храму особливо виділяється «стела без слів»
(
), поставлена Хань Уді на знак того, що тут
відбулися богослужіння. Із вершини гори відкриваються неймовірні краєвиди, але, щоб побачити
ще більшу красу Тайшаню, потрібно спускатися іншим, Західним шляхом.

Інколи краєвиди Тайшаню нагадують кораблі прибульців, котрі знайшли тиху гавань
для своїх міжгалактичних крейсерів.

Наприкінці цієї подорожі, усвідомлюючи монументальність та енергію Тайшаню, стає зрозумілим,
чому ця гора так глибоко увійшла до китайської
культури, адже, окрім релігійного значення, ця
вершина фігурує в ідіомах та приказках китайської
мови. Наприклад, існують такі ідіоматичні вислови:
«тиснути на голову, як гора Тайшань» (
),
тобто створювати великий тиск для когось; «спокійний, як гора Тайшань» (
), зберігати спокій;
«гора Тайшань ось-ось має розсипатися» (
)

На цьому шляху можливо зазирнути
за «ширму» величавої вершини, адже
очі милує майже оголене кам’яне
тіло гори, лише де-не-де прикрите
рослинністю.

120

УКРАЇНА-КИТАЙ

№2 (16)

2019

П. ШЕВЧЕНКО

ДОРОЖНІ НОТАТКИ

– вираз великої скорботи через смерть визначної
людини своєї доби; і такі приказки: «коли люди
об’єднані – то можуть і Тайшань перемістити» (
), у єдності сила; «за одним листочком не
побачити Тайшань» (
), себто за
малим не розгледіти великого. Ця вершина надзвичайно важлива у китайській культурі, і діячі сучасного Китаю, як наприклад, Ден Сяопін, багато разів
згадували її у власних промовах; Тайшань почесно
посідає першість серед інших величних гір Китаю.
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Другою вершиною, яка уславлена як своєю красою, так і небезпечним підйомом, є гора Хуашань
у провінції Шеньсі висотою 2154 м над рівнем моря
– це висота її південного піку, яких загалом п’ять.
Сходження можливе вночі, більше того, є освітлення стежини, яка справді дуже крута – її сходинки
вирублено у скелі, а триматися потрібно за металеві ланцюги. Але все це не робить маршрут менш
мальовничим та захопливим.

Вид на південний пік

Чи готові ви дертися угору таким способом?
Історія гори також цікава, на її вершинах розміщено багато даоських храмів. Вже у другому
столітті до н. е. на цій вершині існувало даоське
святилище – згідно даоських вірувань, у горі
мешкає божество підземного царства, а також
гора вабить до себе шукачів безсмертя, які вірили, що інгредієнти для виготовлення еліксиру
ростуть саме тут.

З південного вершини відкривається мальовничий краєвид на Західну, де є канатна дорога, а також на місто поблизу гори

Після нічного сходження
можна насолодитися світанком
на східному піку Хуашану

Хуашань дуже крута та, можливо, сувора – найвища серед
інших величних гір Китаю,
вона ніби кидає виклик мандрівникам: «Чи вистачить
вам снаги пройти цей стрімкий шлях та зазирнути за
обрій?». Тому, можливо, недаремно елементом цієї вершини є саме метал.

А шляхом на південну вершину ви можете
побачити цей павільйон для гри у шахи. За
легендою саме тут даоський патріарх Чень
Туань (
) у десятому
столітті грав у шахи із
імператором і виграв.
Після цього військові
покинули гору і її було
передано монахам.

Третьою величною вершиною є Суншань – центральна вершина, яка розташована в провінції Хенань, із піком у 1491 м над рівнем моря, на який
можна дістатися з міста Денфен (
).
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ДОРОЖНІ НОТАТКИ

Ця гора є найдавнішим
місцем паломництва для
проведення богослужінь, а
на її схилах 2500 років тому
було засновано даоський
монастир Чжунюемяо (
). Окрім монастирів,
гора відома «лісом» пагод
– гробниць видатних настоятелів храмів.
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Світанок на Суншані. На горі шукав натхнення імператор Цяньлун (
), який
написав вірш під час своєї подорожі до
вершини. Також відомим є сходження у
695 р. першої китайської імператриці У
Цзетянь (
) задня здійснення ритуалу вшанування божеств Неба та Землі
(
). Тогочасні володарі Піднебесної усі
діставалися піку Цзюньцзі (
)

З гори відкриваються мальовничі краєвиди
Храм буквально побудований на скелі.
Може скластися враження, що він тримається дивом
завдяки дерев’яним підпоркам

Храм об’єднує три релігійні напрямки –
буддизм, даосизм та конфуціанство.

Скелястість гори влучно гармонує з суровою
величчю та витонченою красою. Біля Суншану розташовано Шаолінський храм (
) та
стародавню Академію Сун’ян (
). Вам
обов’язково слід відвідати ці пам’ятки, якщо
ви вже будете наживо вивчати Суншань. Адже
на цій горі можливо відчути жагу до навчання,
якій сприяє спокій цієї вершини.

Четвертою вершиною є
північна Хеншань у провінції Шаньсі, висотою 2017 м
над рівнем моря. Хоча гора
не має такого великого релігійного значення як інші,
на її території будували
храми за часів династії Хан,
які, однак, були пізніше
знищені. Але найвідомішим
храмом є Сюанькун (
)
або, як його ще називають,
«висячий храм», побудований 491 року.
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Вирізьблене з каменю зображення Будди

На жаль, автор цієї статті
ще не був на південній Хеншань, тому про цю вершину
нічого не буде сказано, але
те, що біля неї розташований
один з найбільших монастирів південного Китаю, вже дає
мотивацію їхати до цієї гори.

П. ШЕВЧЕНКО

ДОРОЖНІ НОТАТКИ

Всередині храму буквально немає вільного місця,
тому можна лише собі уявити, як в таких умовах жили
монахи. Гора Хеншань не є дуже популярним туристичним напрямком – у цьому її принада, тому вона
однозначно буде цікава на шляху пізнання культури
Китаю, адже шанси дізнатися щось нове зростають.

Отже, ми здійснили невелику подорож величними горами
Китаю: побачили створені природою дивовижні скелясті
краєвиди, заглибилися у історію та культуру Піднебесної
та пройшли шляхами імператорів; цими стежками володарі стародавнього Китаю ходили для здійснення церемонії пожертв Небові та Землі. Цей досвід дозволив нам глибше осягнути цю дивовижну країну та її фундаментальне
світобачення, яке розвивалося впродовж тисячоліть.
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У КИЄВІ пройшов
ВЕЧІР української
та китайської МУЗИКИ
з нагоди 70-річчя
заснування КНР

17 квітня 2019 року в Києві в будівлі Національної філармонії України

відбувся вечір української та китайської музики. Концерт був приурочений до
70-річчя заснування КНР, яке відзначається цього року. На заході виступили
студенти, випускники та викладачі Національної музичної академії України
(НМАУ) імені П.І. Чайковського та китайські артисти. Їм акомпанував Національний
академічний оркестр народних інструментів України. «Мені здається, що це дуже
велика подія для наших країн. Це міст дружби, міст мистецтва», - заявив ректор
НМАУ Максим Тимошенко, відкриваючи концерт. Справжньою зіркою вечора став
китайський диригент Дун Цзюньцзе, який працює в Тяньцзінському театрі опери і
балету /Північний Китай/. Під його управлінням було виконано кілька композицій,
в тому числі китайські народні пісні «Жасмин» і «Любовна мелодія Кандін».

Джерело: ІА «Сіньхуа»
http://russian.news.cn/2019-04/18/c_137986734.htm
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ТРЕТІЙ Українсько-китайський
ФОРУМ стратегічного партнерства
«ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»
23 травня 2019 р. у Великому конференц-залі Національної академії наук України

відбувся третій Українсько-китайський форум стратегічного партнерства «Один пояс,
один шлях», організований Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України,
Українською асоціацією китаєзнавців, ДВНЗ «Київський національний економічний
університет ім. В. Гетьмана». Високий рівень заходу було забезпечено підтримкою Ради
національної безпеки і оборони України та сприянням Посольства КНР в Україні.
«На цьому форумі вже традиційно відбувається
діалог між провідними експертами України і Китаю, що дає нам можливість краще зрозуміти
один одного і це в свою чергу має бути запорукою зміцнення відносин між нашими країнами»,
– заявив у своєму вітальному слові академік НАН
України, академік-секретар Відділення історії,
філософії та права НАН України, директор Інституту історії України НАН України, голова
оргкомітету В. А. Смолій.
Українську сторону представляли Рада національної безпеки і оборони України, Національний інститут стратегічних досліджень, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, ДУ «Інститут
економіки та прогнозування НАН України», Центр
міжнародних досліджень Дипломатичної академії
України імені Геннадія Удовенка при МЗС України,
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Українська асоціація китаєзнавців, Інститут стратегічних досліджень «Нова Україна», Інститут світової політики, Інститут глобальних трансформацій,
Український інститут майбутнього; Київський національний університет ім. Тараса Шевченко, ДВНЗ
«Київський національний економічний університет
ім. В. Гетьмана», НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, Сумський національний аграрний університет. Китайську сторону представляли Китайський інститут міжнародних досліджень; Інститут Росії, Східної Європи
та Центральної Азії Академії суспільних наук КНР;
Інститут міжнародних досліджень Фуданьського університету; Інститут народної дипломатії ШОС Шанхайського університету; Інститут Конфуція. В цілому
з доповідями на форумі виступили 26 посадових
осіб та науковців: політологів, істориків, економістів
і юристів з України та Китаю.

ТРЕТІЙ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ФОРУМ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»
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УКРПОШТА випустила
БЛОК поштових МАРОК,
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УКРПОШТА ВИПУСТИЛА ЮВІЛЕЙНИЙ БЛОК ПОШТОВИХ МАРОК

присвячений 20-річчю
журналу «УКРАЇНА – КИТАЙ»
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Створення Інституту досліджень
сучасного Китаю
імені БОРИСА КУРЦА в ДВНЗ
«Київський національний економічний
університет ім. В. Гетьмана»
У конференц-залі ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» (далі – КНЕУ) 2 квітня 2019 року
відбулася урочиста презентація Інституту досліджень сучасного Китаю
імені Бориса Курца, який було засновано рішенням Вченої ради КНЕУ
30 жовтня 2018 року і який є структурним підрозділом КНЕУ. Зокрема
презентація проходила в рамках однієї з ініціатив Інституту – проведення
науково-освітнього Форуму «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ».
На заході були присутні перший секретар, начальник відділу освіти Посольства КНР в Україні Ван Дацзюнь та другий секретар Посольства Лю Тай. Пан Ван Дацзюнь привітав учасників та зазначив, що у
різних освітніх закладах України нині навчаються 4 тис. студентів з Китаю, триває обмін викладачами та студентами, ефективно проводять спільні конференції, форуми.

«Сподіваюся, що проект буде креативним, отримає потужний імпульс для нових ідей. Адже Китай – країна з величезним людським ресурсом, філософським духом,
– наголосив Ректор університету Дмитро Лук’яненко.

– До слова, у нашому університеті ще в минулому
столітті інтенсивно працював науковий гурток
зі сходознавства, проводили китаєзнавчі дослідження,
найкращі студенти впродовж року стажувалися у Китаї».
Проректор з наукової роботи Лариса Антонюк висловила надію на поглиблене співробітництво між
двома державами в науково-освітній сфері та підкреслила сучасний тренд залучення університетів
до світового наукового простору, участь у вітчизняних та міжнародних наукових мережах. Зокрема,
вона відзначила роль підтримки китаєзнавчого
напрямку досліджень в КНЕУ з боку Інституту сходознавства імені А.Ю. Кримського Національної академії наук України, партнерські відносини з яким
тривають з 2014 року досі.
Директор Інституту досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца професор Любов Гальперіна стисло
розповіла про фундаментальний науковий доробок
в китаєзнавстві України та історії торговельних від136
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носин з Китаєм професора Бориса Курца, ім’я якого має новостворений Інститут. Вона зазначила, що
основною метою Інституту є дослідження сучасних
детермінант та тенденцій розвитку сучасного Китаю
(соціально-економічних; суспільно-політичних; правових; глобального та макрорегіонального впливу
Китаю), а також впровадження наукових результатів
у навчальний процес та їх використання в економіці
України. До завдань входять не лише власне дослідження, а й організація наукових, науково-освітніх
та науково-практичних заходів (конференції, конгреси, симпозіуми, круглі столи), у тому числі організація стажувань науково-педагогічних та наукових
працівників, літніх та зимових науково-освітніх шкіл
з китайськими науковими та освітніми установами.
Невід’ємною та пріоритетною складовою діяльності

СТВОРЕННЯ ІНСТИТУТУ ДОСЛІДЖЕНЬ СУЧАСНОГО КИТАЮ ІМЕНІ БОРИСА КУРЦА В ДВНЗ

Інституту є міжнародне наукове співробітництво, що надає розвиток різноманітним формам співробітництва з вищими навчальними
закладами, науковими установами та підприємствами Китаю та інших держав в рамках
китаєзнавства, а також участь у міжнародних
програмах та грантових проектах.
Іншим завданням є організація тренінгів,
воркшопів, круглих столів, майстер-класів у кооперації з китайськими та вітчизняними партнерами у сфері бізнесу,
державної влади та управління.
Директор Інституту презентувала перші результати діяльності в науковій, аналітично-консалтинговій та освітньо-культурній
сферах. Зокрема, за активної участі колективу Інституту, КНЕУ став співзасновником
наукового журналу «Китаєзнавчі дослідження» поряд з Інститутом сходознавства імені
А.Ю. Кримського Національної академії наук
України та Українською асоціацією китаєзнавців. За ініціативи новоствореного Інституту: відбулося відновлення у КНЕУ курсів
китайської мови; впроваджено вивчення китайської мови як другої іноземної у навчальні плани на першому (бакалаврському) освітньому рівні; започатковано щоквартальний
науково-практичний клуб «Україна-Китай»,
який проходить в творчій атмосфері арт-галереї китайських картин (створеної завдяки
зусиллям Інституту). Колективом Інституту надано конкретні пропозиції до проекту
Протоколу засідання Підкомісії з питань співробітництва в галузі освіти Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР.
В рамках діяльності Інституту заплановано
проведення тижня Китаю в КНЕУ, участь в
організації 13-ої щорічної міжнародної наукової конференції «Китайська цивілізація:
традиції та сучасність», присвяченої 70-літтю
заснування КНР тощо. Окремим напрямом
вбачається розвиток мультидисциплінарних
досліджень та співпраці в рамках ініціативи
«Один пояс, один шлях»,

Спільне фото учасників Форуму «Один пояс, один шлях»

Керівник Сектору глобальної місії Китаю
Інституту досліджень сучасного Китаю
імені Бориса Курца (КНЕУ)
д. е. н, професор Тимур Кальченко

Також від колективу Інституту виступив професор Тимур Кальченко, керівник
Сектору глобальної місії Китаю, який окреслив роль Китаю у сучасній світовій
архітектоніці.
Велике зацікавлення у студентів КНЕУ та
академічної спільноти викликав проведений в рамках заходу представниками компанії Huawei спільно з «КНЕУ Creative
Spark» воркшоп «Академічне підприємництво в інноваційній системі Китаю».
ХРОНІКА

Директор Інституту досліджень сучасного Китаю імені
Бориса Курца к. е. н., професор Любов Гальперіна
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Міжнародна регата в Китаї
CHINA CUP International Regatta
об’єднує людей!

«Емоції були позамежні! Дякую
кожному особисто за позитивний настрій до самого фінішу!»
– відзвітував учасник численних
гоночних проектів світового
рівня Ігор Матвієнко.

Український яхтсмен, багаторазовий чемпіон Європи та світу й олімпійський чемпіон Ігор Матвієнко взяв участь у Міжнародній регаті China Cup
International Regatta (CCIR) у Китаї за сприяння та активної підтримки
юридичної компанії “Ти і право” Ленівський груп” на чолі з її засновником
Русланом Ленівським.
Відома на весь світ China Cup International
Regatta, найстарша регата Китаю, найбільша й найперша регата в класі яхт 40,7, незмінно є справжньою окрасою спортивного
сезону у Південно-Східній Азії.
Масштабне та видовищне змагання було засноване 2007 року за підтримки Головного
управління спорту Китаю та Королівського
яхт-клубу Гонконгу. Щороку воно набирає
більше й більше обертів. Комбінація коротких та довгих перегонів, різноманіття берегової програми і серйозна конкуренція
серед яхт. Регата стартує на пристані в Гонконгу, а завершується в прибережних водах
затоки Дайя-бей поблизу китайського індустріального гіганта Шеньчжень.
П’ятиденний захід включає в себе дев’ять
гонок, у яких беруть участь різні класи яхт.
Тут змагаються як визнані майстри з олімпійськими титулами, так і амбітні новачки,
що пробивають собі шлях у великому спорті.
Нагородження переможців і вечірки потому
щовечора проходять у кращих п’ятизіркових готелях Шеньчженя.
У 2018 році регата відбувалася з 8 по 12 листопада, і на ній змагалися близько 1500 учасників із 40 країн та різних регіонів, серед
них – з Нової Зеландії, Австралії, США, Великобританії, Росії, Франції, Іспанії, Італії,
Португалії, Німеччини, Швейцарії, Швеції,
Норвегії, Фінляндії, Данії, Канади, Естонії,
Австрії, Тунісу, Оману, Південної Африки,
Японії, Кореї, Малайзії, Сінгапуру, Філіппін,
Таїланду, Тайбея, Гонконгу, Макао і Китаю.
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«Я, Ігор Матвієнко, вперше представляю
Україну на цих змаганнях. Участь у Міжнародній регаті надає можливість познайомитися із китайськими яхтсменами, обмінятися досвідом, налагодити відносини,
які стануть майданчиком для розвитку в
майбутньому українсько-китайського співробітництва у сфері вітрильного спорту.
Маючи за плечима понад 30 років стажу
у вітрильному спорті і багато трофеїв,
я, нарешті, вiдкрив MIR racing yacht club в
рідному місті Дніпро, Україна. Моя мета –
розвивати вітрильний спорт в Україні, робити його доступним кожному – молоді та
дорослим, підтримувати дитячий яхтинг,
організовувати та налагоджувати співробітництво між країнами, а також втілювати елементи популярної в світі моделі
парусного спорту для аматорів. Отримавши велике натхнення та перейнявши досвід під час участі у China Cup International
Regatta, задоволений, я повертаюсь на
Батьківщину. Попереду ще більше корисних
та практичних ідей і проектів, які будуть
спрямовані на розвиток вітрильницького
спорту в України та на розвиток співпраці
із китайськими яхтсменами».
Впродовж п’яти діб у затоці Дайя-бей поблизу
китайського індустріального гіганта Шеньчженя
панувала сонячна погода. Температура повітря
сягала +30 С, вітер з поривами до 20 вузлів надав
організаторам можливість провести 9 гонок. Екіпажи цілком насолодились вітрильним спортом.
За результатами парусного тижня в Міжнародній регаті China Cup International Regatta, призові 1 та 2 місця посіли екіпажи з Австралії, 3
місце – екіпаж з Нової Зеландії. Наш екіпаж потрапив до десятки найсильніших професійних
команд цього сезону.
МІЖНАРОДНА РЕГАТА В КИТАЇ CHINA CUP INTERNATIONAL REGATTA
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«Ти і Право» Ленівський Груп»
та «Адер Хабер» оголосили
про співпрацю з метою
розвитку бізнесу в УКРАЇНІ
та взаємного зростання

The team of experts
that have been operating
on the Ukrainian legal
market since 2006
and have gained a reputation
as a reliable legal partner
for leading international
and national companies

LAW & MORE

«Ти і Право» Ленівський Груп» та «Адер Хабер» започаткували співробітництво
для роботи з фізичними особами-іноземцями, іноземними компаніями та їх
представництвами в Україні. Пріоритетний напрямок співпраці – робота з
китайськими компаніями в Україні
Завдяки встановленому партнерству, «Ти і Право» Ленівський Груп» та «Адер Хабер» зможуть вести спільну діяльність із надання юридичних послуг для реалізації проектів будь-якої складності представниками
китайського та й загалом міжнародного бізнесу.

Real Estate
and Construction

Transport and
Infrastructure

Agribusiness

Manufacturing

Energy and
Natural Resources

Technology,
Media and
Telecommunications

Це дозволить, зокрема, обмінюватися інформацією,
досвідом та ресурсами задля ефективного та всебічного виконання обов’язків щодо клієнтів.
Зокрема компанії вже розпочали спільну роботу із
надання консалтингових послуг китайській компанії
State Grid International Engineering Limited., LTD з метою
реалізації проекту в енергетичній сфері України.

Руслан Ленівський, засновник та президент «Ти і
Право» Ленівський Груп»: «Співпраця двох згуртованих та талановитих команд – це можливість спільного зростання з метою надання
кращого сервісу нашим клієнтам у практиках,
де ми традиційно сильні. Крім того, такий підхід здатен реалізувати найголовнішу мету клієнтоорієнтованої юридичної фірми: не лише
задовольнити запит клієнта, а й передбачити
його дійсні потреби, комплексно розв’язати усі
питання. Завдяки таким бізнес-рішенням клієнт
бачитиме в юридичній фірмі свого партнера,
який намагається позитивно вплинути на розвиток та безпеку його бізнесу».
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«Ти і Право» Ленівський Груп» та «Адер Хабер»
впродовж тривалого часу надають юридичні послуги широкого спектру міжнародним компаніям в Україні і мають унікальний для українського
ринку практичний досвід супроводу інвестиційних та бізнес-проектів.

Юрій Петренко, засновник та керуючий партнер
«Адер Хабер»: «Формат юридичної практики певної спеціалізації на сьогодні вже не здатен вирішити всі клієнтські питання. А тому пропозицією
юридичної фірми «завтрашнього дня» для бізнесу
має стати комплексне рішення, яке об’єднає консультації юристів різних правничих спеціалізацій,
іноді із залученням спеціалістів з неправничого
профілю, наприклад, економістів чи аналітиків. Я
впевнений, що спільна праця фахівців різних ланок
в напрямку найголовнішого завдання, – розв’язання проблеми Клієнта, – це вірний шлях для розвитку юридичних послуг для бізнесу в Україні».

Така співпраця двох юридичних гігантів сприятиме розширенню переліку послуг, що надаватимуться іноземним клієнтам в Україні, а крім того,
– підвищить безпеку ведення бізнесу в країні.

Під час виконання намічених спільних цілей сторони прагнутимуть будувати свої ділові стосунки на підставі рівності, чесного партнерства та
захисту інтересів клієнта.

Treasuring Chinese investments
with industry-oriented expertise
| investments | gr | project finance | real estate | construction | private equity |
| agribusiness | land law | energy | corporate | m&a | due diligence | compliance |
| foreign trade | tax | customs | export control | antitrust | disputes | enforcement |
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