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Abstract. The article explores the worldview features of the Sinitic civilization,
and China is its core. There is given an illustration of the system-forming role
of mentioned worldview distinctions in the complex of public relations in modern
Chinese society. In particular, this research analyzes those fundamental historicalcultural and legal-philosophic conditions that have been influencing upon the Chinese outlook formation, in respect of lifestyle inside China and the world conception
outside. It is demonstrated how the worldview features of the Sinitic civilization
can be implemented in the PRC contemporary social space, with its specific social
practice. The worldview factors affect the development of the entire social relations
system of today’s China, but there are two specific subsystems — an ideological
sphere, and a legal one. These two realms appear as the most illustrative environment for Sinitic features, which the article focuses on.
Keywords: sinology, China, civilization, society, traditions, worldview, mentality,
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Анотацiя. Статтю присвячено дослiдженню свiтоглядних особливостей Синiтської цивiлiзацiї, ядром якої є Китай. Iлюструється системоутворююча роль
зазначених свiтоглядних особливостей у комплексi суспiльних вiдносин сучасного Китаю. Аналiзуються ключовi iсторико-культурнi та фiлософськоправовi умови, якi впливали й продовжують чинити вплив на формування
свiтогляду китайського суспiльства. Показано, яким чином свiтогляднi особливостi Синiтської цивiлiзацiї можуть втiлюватися у сьогоденнiй суспiльнiй
практицi, зокрема, у публiчному соцiальному середовищi КНР. Свiтоглядний
чинник позначається на розвитковi всiєї системи суспiльних вiдносин нинiшнього Китаю, однак найбiльш iлюстративним середовищем ми бачимо iдеологiчну
й правову пiдсистеми, на чому у статтi фокусується особлива увага.
Ключовi слова: синологiя, Китай, цивiлiзацiя, суспiльство, традицiї, свiтогляд,
менталiтет, складна соцiальна система
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Постановка проблеми. Ми все частiше чуємо про Китай, особливо в геополiтичному, в економiчному i в культурно-iсторичному дискурсах. Але
якою є логiка його розвитку? Як вiн себе позицiонує сьогоднi? Якими iдеалами живе? Якi перспективи вiдкриває спiлкування з Китаєм для iнших
країн, включаючи й нашу? Якими категорiями мислить Китай? Щоб знайти вiдповiдi на подiбнi питання, необхiдно довго й ретельно аналiзувати рiзнi сфери життя Китаю, рiзноманiтнi аспекти китайської сучасностi та її глибоке iсторичне корiння. Зокрема, аналiзовi мають бути пiдданi китайськi фiлософськi традицiї (в основi яких лежать рiзнi етичнi,
духовно-свiтогляднi вчення, у першу чергу — конфуцiанство, даосизм, легiзм), китайська культура в її розмаїттi, китайський марксизм (соцiалiзм
iз китайською специфiкою), нарештi, китайська правова система. Остання
ж є багато в чому наслiдком i продовженням фiлософiї та культури Китаю, вiддзеркалюючи основи китайської iдентичностi у правовiй полiтицi,
в офiцiйнiй iдеологiї, та в усiй соцiальнiй практицi Китаю як ядра великої
Синiтської цивiлiзацiї.
Аналiз актуальних публiкацiй з дослiджуваної тематики. Китайський свiтогляд, зовнiшня i внутрiшня полiтика в рiзноманiттi її форм,
i серйознi соцiально-економiчнi та органiзацiйно-правовi змiни, якi вiдбуваються в сучасному Китаї, природно, знаходяться у фокусi численних соцiогуманiтарних дослiджень. Перш за все, йдеться про фiлософськi пошуки
в захiдному науковому спiвтовариствi, й про тi, що мають мiсце в самому
Китаї.
Зокрема, достатньо iлюстративними бачаться публiкацiї, спрямованi на осмислення певних iсторико-фiлософських та полiтико-культурних
аспектiв еволюцiї Китаю, насамперед, проблематики конфуцiанської iдеологiї [11; 8; 24; 1; 15; 6; 18; 7; 3; 10; 12; 28; 23].
Не менш iнформативними для даного дослiдження вважаємо окремi
джерела, автори яких фокусуються на фiлософсько-економiчних та фiлософсько-правових питаннях стосовно сучасного Китаю [26; 9; 5; 32; 30].
Мета дослiдження бачиться у тому, щоб проаналiзувати ключовi iсторико-культурнi та фiлософсько-правовi умови, якi впливали й продовжують чинити вплив на формування свiтогляду китайського суспiльства, та
проiлюструвати, яким чином свiтогляднi особливостi Синiтської цивiлiзацiї можуть втiлюватися у сьогоденнiй суспiльнiй практицi (зокрема, у правовому середовищi КНР). Такий аналiз має показати, як свiтоглядний чинник позначається на розвитковi всiєї системи суспiльних вiдносин нинiшнього Китаю, й окремих її пiдсистем, зокрема — iдеологiчної, правової.
Виклад основного матерiалу. Перш за все, зазначимо, що методологiя дослiдження китайської фiлософської традицiї базується на iсторикокультурному пiдходi. Та враховуючи специфiку дослiджуваної проблематики, застосовується мiждисциплiнарний пiдхiд. Його застосування пов’язане iз необхiднiстю переходу з iсторико-фiлософської площини (в якiй
увага акцентується на ґенезi конфуцiанської етики, що склалася в процесi
конкуренцiї конфуцiанства з iншими традицiйними синiтськими доктри-
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нами) — до фiлософсько-правової площини (зокрема, вивчення культурноiсторичних та етико-фiлософських передумов до формування сучасного
правового свiтогляду в китайському соцiумi).
Щоб дещо полiпшити об’єктивне сприйняття китайської фiлософiї,
сформованої упродовж довготривалої китайської iсторiї, будемо використовувати наступну перiодизацiю, засновану на традицiйнiй ханьськiй iсторiографiї [7: 358–359]:
I. Доiмперський Китай: епохи Ся (夏 朝, Xià cháo), Шан (商 朝,
Shāng cháo), Чжоу (周朝, Zhōu cháo) — до 221 р. до н.е.
II. Iмперський Китай (династiя Цiнь, 秦朝, Qı́n Cháo, III ст. до н.е. —
iмперiя Цiн, 大清國, Qing Empire, поч. ХХ ст.).
III. Новий Китай (1911 — теперiшнiй час).
Глибокi соцiально-полiтичнi потрясiння в VII-III столiттях до н.е. — «Перiод Весни i Осенi» (перiод Чуньцю, 春秋時代, Chūnqiū shı́dài) та «Перiод
Воюючих Царств» (перiод Чжаньґо, 国代, Zhànguó shı́dài), супроводжуванi
розпадом прадавньої єдиної держави i змiцненням окремих царств, й гостра боротьба мiж найбiльшими царствами — знайшли своє вiддзеркалення в активнiй iдеологiчнiй конкуренцiї декiлькох фiлософсько-полiтичних
шкiл (iз доволi рiзними етичними та свiтоглядними особливостями).
Перiод Чжаньґо в iсторiї Стародавнього Китаю часто називають «золотим вiком китайської фiлософiї». Саме в цей перiод вибудовуються поняття i категорiї, якi в подальшому стануть традицiйними для всiєї прийдешньої китайської фiлософiї, аж до Новiтнього часу. У цей перiод спiвiснували шiсть основних фiлософських шкiл:
— даосизм (дао-цзя, 道教, Dàojiào),
— конфуцiанство (жусюэ, 儒学, Rúxué),
— моїзм (мо-цзя, 墨家, Mò jiā),
— школа законникiв (фа-цзя, 法家, Fǎ jiā, по-європейськи — легiзм),
— школа iмен (мiн-цзя, 名家, Mı́ng jiā) — у європейськiй термiнологiї
iнколи ототожнювана з номiналiзмом,
— школа «iнь-ян» (iнь-ян-цзя, 阴阳家, yı̄n yáng jiā) — в цiлому наближалася до натурфiлософiї у європейському розумiннi.
У бiльшостi шкiл переважала практична фiлософiя, пов’язана з проблемами життєвої мудростi, моральностi, державного управлiння. Теоретична база була найбiльш розвиненою в даосизмi. В iнших же школах свiтогляднi канони були не настiльки розробленi, й частково запозичувалися
з iнших шкiл. У I ст. н.е. до Китаю проникає буддизм. Однак головна
полемiка для даного перiоду вiдбувається мiж конфуцiанством, легiзмом
й даосизмом. Зрештою, конфуцiанство у цiй полемiцi починає домiнувати
як державна iдеологiя й етична система.
Особливiсть китайської системи цiнностей визначається тим, що в Китаї наявне чiтке розумiння градуальностi розвитку. Це означає, що Китай
не мислить короткостроковими перспективами, й у цьому, ймовiрно, криється таємниця його безперервної тисячолiтньої iсторiї. Даний пiдхiд застосовний i до сфери економiчного життя, що доволi детально проаналiзовано в окремих джерелах [13: 23–176], i до iнших сфер буття китайського
соцiуму.
Китай надзвичайно високо цiнить свою iсторiю, та оцiнює її в цiлому
як позитивну. Пiдхiд китайських iсторикiв i фiлософiв можна синтезувати
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за допомогою наступної формули: «в розвитку Китаю не було критичних
помилок». I цей пiдхiд застосовний як до «iмперського» Китаю, так i до
«соцiалiстичного». Навiть Мао Цзедун, — вважають китайцi, — був у своїй полiтицi на 80 % правий, i лише на 20 % помилявся. Нехай пiд час
його правлiння, за рiзними оцiнками, й загинуло вiд 20 до 40 мiльйонiв
(!) людей [20: 1–29], в основному вiд голоду (в результатi полiтики т.зв.
«Великого стрибка» 大 ), однак саме Мао заклав фундамент для китайського суверенiтету в умовах нового свiту, саме вiн пiдготував пiдґрунтя
для реформ Ден Сяопiна. Дозволимо собi припущення, що тут позначається могутнiй вплив конфуцiанської традицiї вiдносно статусу правителя,
який завжди був дуже високий у патрiархальному Китаї. Й ця традицiя
почасти знаходить продовження у розвитку правової системи КНР.
Право (як невiд’ємний атрибут будь-якої цивiлiзацiї) є тим середовищем, в якому яскраво проявляються свiтогляднi особливостi, притаманнi
тiй або iншiй цивiлiзацiї. Вплив фiлософiї конфуцiанства на таку сферу,
як право, в Китаї простежується в рiзних аспектах. Спробуємо розiбратися, як в загальних рисах виглядає правова система Китаю сьогоднi, та яку
роль вiдiграє конфуцiанська етика в сучасному життi цього суспiльства
i його держави?
Почнемо з того, що слiд дещо роздiляти поняття «правова система
Китаю» i «правова система Китайської Народної Республiки». I вiдмiнностi цi — й хронологiчного, й змiстовного характеру. Вiдомо, що правова
система Китаю належить до далекосхiдної групи правових систем, та характеризується впливом давнiх правових традицiй на формування сучасного
китайського законодавства. Традицiї цi культивувалися в лонi конфуцiанства, легiзму та деяких iнших фiлософських течiй i шкiл Стародавнього
Китаю. Iстотний вплив на китайську систему права мають iдеї «соцiалiзму
з китайською специфiкою» i принципи романо-германської (континентальної) правової сiм’ї.
Окремi українськi дослiдники, серед яких Р. Майданик, С. Погребняк,
О. Скакун, фiксують в китайськiй юриспруденцiї тенденцiю до переважання норм моралi над нормами права у регулюваннi рiзноманiтних питань
суспiльного життя, називаючи її однiєю з суттєвих вiдмiнних рис. Зокрема, Р. Майданик стверджує, що захiдна традицiя, сприйнята китайським
правом, була iстотно доповнена (особливо на рiвнi iндивiдуального регулювання) правовим менталiтетом китайцiв, правосвiдомiсть яких тримається
в рамках традицiйної для Китаю конфуцiанської концепцiї правозастосування, де праву в процесах суспiльного розвитку вiдводиться не головна, а допомiжна роль. Саме тому, хоча й китайським правом дiйсно була
сприйнята структура романо-германського права, а також система джерел, кодифiкацiя, юридична технiка останнього, однак ця рецепцiя вiдбувалася у модифiкованому виглядi, з огляду на специфiку конфуцiанської
етики [14: 65–73].
Узяти хоча б семантику слова «право» в китайському та європейському лiнгвiстичному просторi. Китайська етимологiя слова «право» (кит.
法 «Fǎ», також 法律 «Fǎlü
ù») вiдсилає нас у часи доiмперського перiоду (до
221 року до н.е.), коли воно мало значення «правило», «закон». Д. Бодде
i К. Моррiс роблять акцент на концептi «Fǎ» (кит. 法), що, на їхнє перекона-
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ння, означало «справедливiсть», а у сполученнi з «Yı̀» (кит. 義, «соцiальна
правота») могло означати «рiвнi права» [2: 14–15]. Разом з тим, китайський
вчений i перекладач Ян Фу (复) застерiгає про можливi розбiжностi в захiдних i китайських трактуваннях поняття «права» [27: 139]. Так, англiйське
слово «law», яке в iндоєвропейському мовному дискурсi має значення «право, закон», може мати у своїх китайських версiях такi варiанти перекладу,
як: 1) «порядок, закон»; 2) «права» (майновi), 3) «права людини» (природнi), та 4) «контроль». Очевидно, що усi цi варiанти перекладу мають
принципово рiзнi смисловi вiдтiнки.
На вiдмiну вiд багатьох iнших великих цивiлiзацiй, де писане право
шанувалося i нерiдко сприймалося як таке, що має божественне походження, в Китаї закон здавна розглядався у суто мирських вимiрах. Бiльш того, його появу спочатку було зустрiнуто навiть в деякiй мiрi вороже з боку
конфуцiанських мислителiв, для яких сам факт виникнення такої «штучної» системи соцiальних норм свiдчив про серйозний моральний занепад
у суспiльствi, про порушення всезагального космiчного порядку.
Специфiчною iмплiцитною iдеєю конфуцiанства є така презумпцiя,
що переважна бiльшiсть людей по своїй сутi хорошi. Виходячи з такого
оптимiстичного погляду на людський потенцiал, Конфуцiй ратує за управлiння традицiйними методами з опорою на суспiльнi звичаї, на моральнi
норми, якi змушують людей переживати вiдчуття сорому за свої непристойнi вчинки, та ставати бiльш гуманними не пiд тиском норм права й загроз легального насилля, а виходячи зi свого внутрiшнього переконання.
Iдея Конфуцiя полягає в тому, що люди здатнi засвоювати прийнятнi норми поведiнки i самi вживати адекватних заходiв. Це i повинно в пiдсумку
привести до гармонiйного соцiального порядку (мабуть, представники постнекласичної фiлософiї могли б сказати, що це «конфуцiанська версiя»
синергетичного пiдходу щодо органiзацiї суспiльного життя). Кодифiкованi ж закони, навпаки, вимагають головним чином зовнiшнього дотримання, i люди дiйсно можуть додержуватися таких законiв, але не розумiючи
у повному обсязi iстинну необхiднiсть реалiзацiї їхнiх приписiв. Таким чином, соцiальний порядок, якщо вiн втiлений лише у формальних законах,
виявляється штучним. I до того ж, вiн начебто не приносить користi тим
громадянам, що i так поводяться благочестиво.
Варто, однак, вiдзначити, що Конфуцiй не закликав до повної лiквiдацiї формальних законiв. Скорiш, на його думку, закони мають використовуватися мiнiмально i тiльки по вiдношенню до тих, хто зловживає переслiдуванням своїх егоїстичних iнтересiв, не беручи до уваги добробут решти
суспiльства. Разом з тим, Конфуцiй закликає до розумiння, що правовi
норми не є абсолютними або незмiнними iз плином часу, а скорiш фiксують соцiальний контекст певного iсторичного часу.
Визнаючи, що рiзнi люди в суспiльствi мають рiзнi iнтереси, Конфуцiй
ставить правителя перед необхiднiстю координацiї цих iнтересiв для пiдтримання громадського порядку. Проте не шляхом диктатури, а особистим
прикладом. Тому правителю не варто насильно примушувати свiй народ
вести себе належним чином. Замiсть цього правителю слiд проявляти повагу, i тодi його пiдданi, будучи вдоволенi його взiрцевою доброчеснiстю,
намагатимуться наслiдувати його приклад [3: 221].
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Тим не менше, правитель мусить мати не тiльки належнi моральноетичнi якостi, але й вiдповiднi здiбностi до практичного вирiшення конфлiктiв i проблем, з якими зустрiчається суспiльство. А оскiльки конфуцiанська етика визначає, що люди повиннi дотримуватися моральних стандартiв за прикладом свого правителя, то i «якiсть» правителя в значнiй мiрi
зумовлює iснуючий полiтичний порядок. Для об’єктивностi тут також слiд
сказати, що серед синолоґiв немає абсолютного консенсусу в поглядах на
особу Конфуцiя. Так, у вищенаведених доводах Конфуцiй позицiонується
як прибiчник гуманiзму.
Однак є серед китаїстiв й iнша думка: Конфуцiй, високо цiнуючи
принцип людинолюбства, все ж ставив «ритуал» (礼 Lı̌) вище за «гуманiзм» (仁 Rén). На обґрунтування цiєї думки наводиться приклад, як Конфуцiй наказав стратити свого пiдлеглого лиш за те, що той порушив правила етикету — вiдступив вiд стандартної форми звернення до правителя
при складаннi офiцiйного листа.
Традицiйна конфуцiанська парадигма не заперечує право, але вважає, що воно є необхiдним лише для тих, хто нехтує мораллю, для явних
злочинцiв, а також для iноземцiв — адже для них в цiлому є незрозумiлим
етос Китайської (Синiтської) цивiлiзацiї. Бiльшостi ж людей в самому Китаї (котрi є носiями свiтоглядних цiнностей китайської культури), згiдно
до конфуцiанського концепту, можна (i навiть належить) обходитися без
права, оскiльки юридичнi закони — це екстраординарний, неприродний механiзм розв’язання конфлiктiв. Закони iснують лише у розрахунку на потенцiйних правопорушникiв, але iдеальним конфуцiанська етика вважає
такий стан справ, за якого для застосування юридичних законiв та винесення судових рiшень немає пiдстав.
Приблизно таку iдеологiю плекало конфуцiанство в VI–V ст. до н.е.
Однак вже в IV–III ст. до н.е. воно починає зазнавати конкуренцiї з боку
куди бiльш приземленої й менш iдилiчної системи поглядiв на управлiння
соцiумом i державою — легiзму. Вiн був головною фiлософською школою
перiоду Чжаньґо 国代 (Воюючих царств) в iсторiї «доiмперського» Китаю,
вiдомою також як «Школа законникiв» (кит. 法家 «Fǎ jiā»). Найбiльш вiдомим її представником вважається Шан Ян — iнiцiатор реформ, за якими
в Китаї було узаконено приватну власнiсть на землю, та встановлено принцип централiзацiї влади, принцип рiвностi усiх перед Законом незалежно
вiд титулiв.
На вiдмiну вiд фiлософiї Конфуцiя, заснованої на принципах благопристойностi, етикету по вiдношенню до старших, ритуалу шанобливостi
(усього того, що можна виразити за допомогою категорiї 禮 «Lı̌», у дослiвному перекладi «церемонiя»), етика легiзму робить акцент на використаннi кодифiкованих законiв, якi походять вiд держави i гарантуються нею,
в т.ч. iз можливiстю застосування суворих покарань для досягнення громадського порядку. Це пов’язано з переконанням легiстiв у тому, що нiбито
всi люди народжуються егоїстичними, зловмисними, розгнузданими i корисливими. Щоб зцiлити цей соцiальний недуг i змусити людей поводити
себе морально, єдиний ефективний спосiб, на думку легiстiв, — публiчно
оголосити чiтко прописанi закони та пiдкрiпити їх жорсткими санкцiями
за невиконання.
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Шан Ян був прибiчником вчення про те, що влада спочиває не стiльки на доброчесностi правителiв, скiльки на верховенствi законiв. Представники цiєї фiлософiї вважали, що саме суворi закони — єдиний дiєвий
засiб управлiння суспiльством i державою. Центральною iдеєю легiзму стала рiвнiсть всiх перед законом. Тодi ж прийшло i розумiння, що роздача державних титулiв мусить здiйснюватися не за родовим походженням,
а за реальними здiбностями i заслугам. А отже, будь-яка талановита людина потенцiйно одержувала право брати участь в управлiннi державними справами, — констатує синолоґ Л. Переломов у своєму перекладi творiв
Шан Яна «Книга правителя областi Шан» 商鞅 [16].
Пiсля революцiї 1911 року — Синьхайської революцiї, внаслiдок якої
Цiнська iмперiя (大清國, Маньчжурська династiя) припинила своє iснування — Китайська Республiка запозичила в основному принципи романогерманської правової сiм’ї. Утворення ж в 1949 роцi Китайської Народної
Республiки (中 人民共和国) призвело до переорiєнтацiї на систему соцiалiстичного права, в першу чергу, на радянську. Втiм, i вона пiзнiше була
переглянута, i набула китайської специфiки. Однак i попереднi фiлософськi традицiї з багатовiкової iсторiї Китаю зберiгають свiй вплив. Правова
система цiєї країни, як i ранiше, не вiдмовляється вiд базових цiнностей
конфуцiанства, проте доповнюється «соцiалiзмом iз китайською специфiкою» 中国特色社会主, з одного боку, та (у значно меншому ступенi, на рiвнi пiдсвiдомостi) даоськими i буддiйськими свiтоглядними традицiями —
з iншого. А такi процеси, як розвиток громадянського суспiльства (i китайського середнього класу), глобалiзацiя й прагнення до геополiтичного
домiнування, стимулюють подальшi цiннiснi трансформацiї, якi знаходять
вiддзеркалення в тому числi у рiзних областях законодавства Китаю.
Ми не можемо в рамках даного дослiдження охопити всi проблеми
розвитку правової системи Китаю, тому зосередимося лише на тих моментах, котрi дозволяють, по-перше, констатувати еклектичнiсть китайського
фiлософського пiдходу до права як до iнструменту впливу на нацiональний
менталiтет, й, по-друге, можуть дати бiльш-менш чiтке уявлення про свiтогляднi особливостi сучасного китайського суспiльства (та їхнi прояви
у площинi права).
I якщо все вищевикладене нацiлене на iлюстрацiю загальних правових принципiв, на яких базується, як ми вважаємо, китайське розумiння
законностi, то далi вже поговоримо про деякi деталi. Зокрема, про те, як
нинiшнє китайське керiвництво застосовує правовi механiзми для досягнення соцiальної справедливостi. Адже категорiя «справедливiсть» постає
однiєю з ключових у системi цiннiсних орiєнтирiв кожного розвиненого суспiльства, i китайське тут не є виключенням. Наприклад, такi явища, як
органiзована злочиннiсть (в цiлому), i корупцiя (котра нерiдко стає частиною органiзованої злочинностi) несумiснi з iдеалами соцiальної справедливостi анi на Заходi, анi на Сходi.
Однiєю з життєво важливих функцiй будь-якої держави є правоохоронна, включаючи боротьбу iз органiзованою злочиннiстю й корупцiєю, якi
суперечать самiй сутностi держави як суспiльно-полiтичного союзу заради
безпеки та колективного добробуту. А якщо врахувати масштаби населення тiєї чи iншої країни, тодi очевидною стає залежнiсть мiж ефективнiстю
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виконання державою згаданої функцiї, та успiшнiстю, стабiльнiстю й безпекою в країнi. Особливо якщо йдеться про країну настiльки величезну,
як Китай.
Боротьба з органiзованою злочиннiстю є одним з основних напрямкiв
правоохоронної полiтики сучасної Китайського держави. Керiвники КНР
у своїх програмних заявах роблять особливий наголос на необхiдностi послiдовної реакцiї держави на порушення чинних кримiнально-правових
приписiв. Однак для початку варто розiбратися зi змiстом термiну «органiзована злочиннiсть».
Якщо користуватися термiнологiєю Рамкової Конвенцiї Органiзацiї
Об’єднаних Нацiй проти органiзованої злочинностi, то органiзована злочиннiсть — це групова дiяльнiсть трьох або бiльше осiб, яка характеризується iєрархiчними зв’язками або особистими вiдносинами, якi дають
змогу їх ватажкам витягати прибуток, контролювати територiї i ринки
(внутрiшнi та зовнiшнi) за допомогою насильства, залякування або корупцiї (зокрема, шляхом пiдкупу посадових осiб державних органiв) як для
продовження злочинної дiяльностi, так i для проникнення у легальну економiку [22: clause 1].
Власне, корупцiя, у багатьох її рiзновидах, супроводжується проникненням у сферу легального пiдприємництва (iнвестицiї у будiвництво,
в iгорний бiзнес i сферу розваг, у нерухомiсть, у сiльськогосподарськi пiдприємства, тощо) та мiжнародну фiнансову систему (вiдмивання грошей);
прийманням негласної участi у державних конкурсах (тендерах) за рiзними прибутковими проектами, iз отриманням (шляхом пiдкупу держпосадовцiв у вiдповiдних галузях) державних контрактiв на будiвництво, надання послуг, тощо. Корупцiя також нерiдко супроводжує iмпорт й експорт
сировини i товарiв, що мають важливе значення для економiки, iз застосуванням нелегальних схем, якi дають злочинцям змогу отримувати надприбуток, наприклад, за рахунок неналежної якостi послуг, пiд прикриттям
корупцiйних змов. Бiльшiсть подiбних проблем властивi й для сучасного
китайського суспiльства. Протиправнi акти, згадуванi вище, традицiйно
знаходили мiсце у практицi т.зв. «трiад» — злочинних органiзацiй мафiозного спрямування в самому Китаї та серед його дiаспор в iнших країнах.
Членство у цих таємних злочинних органiзацiях досi карається смертною
карою за законодавством материкового Китаю.
Втiм, iсторiї новiтньої китайської державностi вiдомi перiоди, коли рiвень злочинностi в суспiльствi був надзвичайно низький. Так, пiд час правлiння Мао Цзедуна Китаю були практично невiдомi бiльшiсть сучасних
складiв злочинiв, таких як незаконний обiг наркотичних (психотропних)
речовин, легалiзацiя злочинних доходiв, рекет, шахрайство iз нерухомiстю
й у фiнансовiй сферi, тощо. В перiод 1953–1978 рр. кiлькiсть кримiнальних справ щодо органiзованої злочинностi знижувалася й сягнула мiнiмуму
за всю iсторiю iснування КНР [21: 48].
Пiсля смертi Мао Цзедуна в 1976 роцi та з початку широкомасштабних економiчних перетворень пiд керiвництвом Ден Сяопiна китайське суспiльство вступило у перiод «полiтики реформ та вiдкритостi» (改革开放).
По мiрi успiшного економiчного розвитку, i все бiльшої лiбералiзацiї вiдносин в утворюваному вiдкритому суспiльствi, розпочалося й стрiмке зроста-
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ння числа економiчних злочинiв. КНР зiткнулася з новими видами злочинних дiянь, якi ширилися по всiй країнi. Так, повсюдно виникали злочиннi
групи i спiльноти, метою яких ставала боротьба за контроль над тiньовим бiзнесом. Значно пiдвищився рiвень корупцiї в середовищi китайських
чиновникiв, банкiвська система перетворилася на iнструмент скоєння злочинiв в економiчнiй сферi, з’явилася проблема ухилення вiд податкiв у великих обсягах, виведення капiталу до офшорiв, вiдмивання грошей i багато
iншого [29].
Таким чином, iз початком проведення полiтики реформ та вiдкритостi (й вiдповiдного послаблення державного контролю над приватними
сферами життя суспiльства) у Китаї бурхливим темпом стала зростати
злочиннiсть в економiчнiй сферi. Неодмiнним супутником органiзованої
злочинностi стає корупцiя [31]. Все це поставило китайського законодавця
перед необхiднiстю прийняття вiдповiдних нормативно-правових документiв. Найбiльш значущими для того перiоду актами нормотворчостi стають:
Постанова Постiйного комiтету Всекитайських зборiв народних представникiв (далi — ПК ВЗНП) «Про посилення покарання осiб, якi вчинили
злочини, що серйозно пiдривають економiку» 1982 р.; Додатковi положення 1988 р. ПК ВЗНП «Про покарання за злочини у сферi контрабанди»,
«Про покарання за корупцiю i хабарництво».
Потрiбно зауважити, що першi в новому Китаї Кримiнальний та Кримiнально-процесуальний кодекси було прийнято лише в 1979 роцi, через
30 рокiв пiсля утворення КНР. Однак й вони, як визнають китайськi юристи, були вельми далекi вiд досконалостi. Прописанi в цих кодексах норми
були надзвичайно неконкретизованi, в них було вiдсутнє закрiплення деяких фундаментальних iнститутiв кримiнального й кримiнально-процесуального права.
Саме у перiод бурхливого економiчного розвитку країни керiвництво
Китайської держави стало придiляти особливу увагу боротьбi з корупцiєю
й економiчною злочиннiстю. Великий китайський реформатор Ден Сяопiн ще в 1982 р. заявляв: «Боротьба з економiчною злочиннiстю є найважливiшою гарантiєю впевненого руху Китаю соцiалiстичним шляхом
i здiйснення чотирьох модернiзацiй — оборонної iндустрiї, сiльського господарства, науки i промислового виробництва... Це звичайна робота. Iнакше як можна дотримуватися соцiалiстичного шляху? Якщо не займатися
цiєю боротьбою, то ми зазнаємо поразки у досягненнi чотирьох модернiзацiй, зовнiшньої вiдкритостi, та в економiчнiй полiтицi всерединi країни» [25: 159]. За словами колишнього Голови КНР Цзян Цземiня, у звiтнiй доповiдi XV з’їзду Комунiстичної партiї Китаю (中国共 党第十五次
全国代表大会) у вереснi 1997 року, «...боротьба iз корупцiєю є серйозною
полiтичною битвою, од якої залежить саме iснування або загибель держави» (Rénmı́n rı̀bào, 13.09.1997: 1 ). З того часу кримiнальне законодавство
КНР пройшло серйозний еволюцiйний шлях.
Чинний Кримiнальний кодекс КНР складається з трьох частин: Загальної, Особливої та Додаткової, й мiстить 452 статтi. Загальна кiлькiсть
складiв злочинiв, за якими особу може бути засуджено до смертної кари, сьогоднi 46 (згiдно з Кримiнальним кодексом КНР 1997 року). Зокрема, смертна кара може бути застосована за такi ненасильницькi злочини,
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як «корупцiя», «шахрайство iз фiнансовими iнструментами та документацiєю», «пiдробка грошових знакiв», «перевезення, зберiгання, збут наркотичних речовин у великих розмiрах», «контрабанда радiоактивних матерiалiв», «сепаратизм», «державна зрада» й iн.
Хоча офiцiйна статистика досi не повiдомляє точної кiлькостi страчуваних у Китаї, вiдома орiєнтовна цифра — до 5000 осiб на рiк. Переважна
бiльшiсть страт застосовується як покарання за незаконний обiг наркотикiв. Смертна кара не використовується у Гонконзi та Макао, якi є самостiйними юрисдикцiями вiдповiдно до принципу «одна країна, двi системи»
(国制). При цьому до засуджених за економiчнi злочини та корупцiю найчастiше застосовується смертельна iн’єкцiя, у той час як розстрiли вчиняються по вiдношенню до засуджених за вбивство i наркоторгiвлю. Потрiбно
зауважити, що кiлькiсть складiв злочинiв, санкцiя щодо яких передбачає
позбавлення життя, демонструє тенденцiю до зменшення в сучасному Китаї. Однак лiбералiзацiя кримiнального законодавства майже не стосується
злочинiв, котрi мiстять ознаки корупцiї.
У Китаї широковiдомою є стародавня стратагема: «Бити по травi,
щоб сполохнути змiю» (打草驚蛇). Пристосовно до боротьби з органiзованою злочиннiстю, жорстке покарання, нехай i однiєї особи, виступає в якостi «биття по травi», в результатi чого численнi кримiногеннi елементи —
«сполоханi змiї» — з переляку вiдвертаються вiд злочину [18: 289].
Боротьба з корупцiєю регламентується Гл. 8 Кримiнального кодексу
КНР. Кодекс передбачає вищу мiру покарання (смертну кару) за корупцiйнi злочини, проте найчастiше такий вирок виноситься Верховним народним
судом з «вiдтермiнуванням виконання на два роки». За цей час у вершителiв правосуддя i захисникiв є можливiсть ще раз перевiрити факти (щоб
виключити судову помилку), а у слiдства — виявити весь ланцюжок корупцiйних зв’язкiв засудженого. Тенденцiя правозастосовної практики КНР
останнiх рокiв свiдчить про те, що за корупцiйнi злочини вирок щодо вищої
мiри покарання зазвичай «пом’якшується» до довiчного позбавлення волi,
а потiм i його може бути скорочено до 25 рокiв [19: 93]. З квiтня 2016 року
смертна кара для корупцiонерiв в Китаї призначається лише у випадку,
якщо еквiвалентна сума незаконно присвоєного (або хабара) перевищує
3 млн. юанiв (приблизно 450 тис. доларiв США).
Центральна комiсiя Компартiї КНР з перевiрки дисциплiни повiдомила, що з 2013 року в країнi, в рамках програми по протидiї корупцiї, що
реалiзується урядом Сi Цзiньпiна (近平), було покарано близько 1,34 мiльйона чиновникiв [17]. Програма Сi Цзiньпiна має назву «Стратегiя тигрiв
та мух». Вона спрямована на виявлення корупцiї як серед високопоставлених чиновникiв (що мають «апетити тигрiв»), так i серед держслужбовцiв,
якi зловживають службовим положенням, працюючи на менш значних посадах. Реалiзацiя згаданої стратегiї бачиться в якостi однiєї з юридичних
передумов до успiху в досягненнi Китаєм бiльшої соцiальної справедливостi, такої важливої на шляху до розбудови «середньозаможного суспiльства» — «Сяокан» (小康社会).
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Висновки
Аналiзуючи свiтогляднi особливостi Китаю, як ядра Синiтської цивiлiзацiї, констатуємо системоутворюючу роль специфiчного китайського
свiтогляду для консолiдацiї й самоорганiзацiї сучасного китайського соцiуму. На наш погляд, показанi свiтогляднi особливостi, притаманнi китайцям
(як носiям традицiй та найчисельнiшим представникам Синiтської цивiлiзацiї) доцiльно роздiляти на двi категорiї: тi, що споконвiчно визначаються
цiнностями духовного змiсту, й тi, якi мають матерiальне пiдґрунтя.
До духовно-орiєнтованих (та, умовно кажучи, колективно-пiдсвiдомих)
свiтоглядних особливостей сучасного китайського суспiльства, яке пройшло величезний iсторичний шлях, можна вiднести переконання в необхiдностi сформулювати т.зв. «Китайську мрiю». Це колективна мрiя, пов’язана iз прагненням китайцiв повернути собi (як вважає Китай) почуття
нацiональної гiдностi, «поранене» в XIX столiттi. Уявляється, однак, що це
намагання є не тiльки честолюбною iдеологемою, адже «Китайська мрiя»
має також й цiлком конкретнi економiчнi вимiри: створення «Сяокан» —
«середньозаможного суспiльства», подолання нерiвномiрностi регiонального розвитку.
Концепт «Китайської мрiї» на ментальному рiвнi пiдсилюється вiдчуттям серед китайцiв самодостатностi власної культури, її неперервностi,
та беззаперечного домiнування над некитайськими культурами. Саме слово «культура» в китайському дискурсi традицiйно вживалося виключно
щодо китайської культури (iншi — це «варвари», якi заслуговують толерантного, поблажливого ставлення до них з боку «носiїв культури», тобто
китайцiв). Однак сьогоднi ментальна традицiя дещо змiнюється, адже Китай робить висновки зi своїх минулих геополiтичних невдач, й до того ж
будує власну глобалiзаторську стратегiю. Остання вимагає, серед iншого,
створення Китаєм позитивного iмiджу в очах свiтової спiльноти, що робиться через рiзнi iнструменти «м’якої сили».
До матерiально-спрямованих свiтоглядних особливостей соцiуму
в Китаї, на нинiшньому етапi його розвитку, належить активна зовнiшньоекономiчна експансiя, та прагнення Китаю створити науково-орiєнтовану
економiку i зайняти високотехнологiчний сектор, потiснивши нинiшнiх свiтових лiдерiв.
Дослiдження окремих iсторичних фрагментiв минулого Китаю, а також поворотних моментiв китайської новiтньої iсторiї, наводить на висновки, що традицiйнi культурнi цiнностi (кристалiзованi у конфуцiанськiй фiлософiї, у даоських й буддiйських канонах) сьогоднi зустрiчаються iз цiнностями нової епохи. Мабуть, невипадково нинiшнiй лiдер КНР веде розмову
про «соцiалiзм iз китайською специфiкою в нову епоху», i однiєю з ключових передумов реалiзацiї даної моделi вважає безкомпромiсну системну
боротьбу iз корупцiєю на всiх рiвнях. Китайцi називають дану антикорупцiйну стратагему алегоричним висловом «Стратегiя тигрiв та мух».
Однак це лише один iз дiючих механiзмiв, спрямований на редукцiю
зловживання владою на рiзних рiвнях державного адмiнiстрування в Китаї. Держава активно впроваджує не тiльки комплекс санкцiй, а й систему
стимулiв, якi в цiлому узгоджуються з давнiми фiлософсько-правовими
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традицiями Синiтської цивiлiзацiї, з одного боку, та здатнi адекватно вiдповiдати на виклики сучасностi, — з iншого. Таким чином, з огляду на
сучасну практику в Китаї, де, задля досягнення суспiльно-важливих (i нематерiальних, i прагматичних) цiлей, держава вдається до найрiзноманiтнiших iнструментiв впливу, якi мають вiдношення до рiзних фiлософськосвiтоглядних концепцiй — конфуцiанства, легiзму, неомарксизму, капiталiзму, соцiалiзму, тощо — можна охарактеризувати цю практику узагальнюючим словосполученням «фiлософсько-правовий плюралiзм».
Власне, такий плюралiзм у свiтоглядi, а також майстерна комбiнацiя
рiзних органiзацiйно-правових пiдходiв у державному управлiннi, у соцiальному життi в цiлому, майже протягом всiєї iсторiї iснування Синiтської
цивiлiзацiї (з центром у Китаї) послужили, на наш погляд, в якостi тих
специфiчних передумов, що тисячолiттями формували правову свiдомiсть
китайцiв, та їхню колективну свiдомiсть в цiлому. I сьогоднi вона уявляється не чимось мозаїчним, а постає такою, що успiшно iнтегрує рiзнi свiтогляднi традицiї, сумiщаючи їх у синкретичнiй єдностi. Та головною iнтегруючою ознакою «китайського свiтогляду» й свiтосприйняття досi залишається конфуцiанська етика, яка нинi спiвiснує з iдеологiєю та практикою
«соцiалiзму iз китайською специфiкою в нову епоху». Уявляється, що комплекс зазначених факторiв в цiлому й визначає сьогоднiшню китайську
стратегiю репрезентацiї себе свiтовi, та розбудови суспiльного життя всерединi країни.
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migratorie. Vita e Pensiero (V&P), Milano: 193–226 (italian; eng).
[4] Fifteenth National Congress of the Communist Party of China. 12–18 September 1997. Rénmı́n rı̀bào 人民日報. 13.09.1997. Archive: 1–3 (chinese).
[5] Guang Shen. 2018. Revision of China’s Legislation Law: Towards a More
Orderly, Fair and Just Legal System. Hong Kong Law Journal (香港法律
志). 48(1): 1137–1158 (eng).
[6] Guangqiu Xu. 2003. Imperial China, 617–1644. Gale Group Publisher,
Detroit: 472 p. (eng).
[7] 皋 , 段秋关 . 2005. 中国法律思想史 : 北京大学出版社 [Hegao Yang,
Qiuguan Duan. 2005. History of Chinese legal thought]. Peking University
Press, Beijing: 668 p. (chinese).
[8] 景凡 , 荣根 . 1984. 孔子的法律思想 . 群出版社 : 新 店北京行所行 [Jingfan Yang, Ronggen Yu. 1984. Confucius’ legal thought]. Mass Publishing
House, Xinhua Bookstore, Beijing: 190 p. (chinese).
[9] Lam, W. 2016. Xi Jinping’s Ideology and Statecraft. Chinese Law &
Government. 48(1): 409–417 (DOI: 10.1080/00094609.2016.1241098; eng).

Фiлософсько-свiтогляднi особливостi синiтської цивiлiзацiї

71
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