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Канцэпцыя мадэрнізацыі Кітая Чжан Чжыдуна 
 
У ХІХ стагоддзі Кітай, як і іншыя краіны Азіі, апынуўся пад моцным 

ціскам з боку вялікіх дзяржаў Захаду. Адказам на гэты выклік магла быць 
толькі мадэрнізацыя краіны, якая б здолела даць Кітаю магчымасць процістаяць 
пагрозе страты незалежнасці. Гэта прывяло да таго, што з пачатку 60-х гг. ХІХ 
ст. у Кітаі пачаў ажыццяўляцца гэтак званы «рух самаўзмацнення» (自强运强).  

Прынцыпы гэтага руху фармаваліся, пачынаючы з 40-х гг. ХІХ ст., і ў 
працах кітайскіх інтэлектуалаў (асабліва канца 50-х гг.) добра адчуваліся 
асноўная ідэя: Захад мае перавагу над Кітаем за кошт сваіх перадавых 
вайсковых тэхналогій [4, p. 149-150]. Такім чынам, каб эфектыўна змагацца з 
заходняй экспансіяй, трэба запазычыць гэтыя тэхналогіі. Але пры гэтым нельга 
кранаць ідэалагічнага падмурку кітайскай цывілізацыі: канфуцыянства. Як 
казаў Фэн Гуйфэнь, кітайскі навуковец таго часу і дарадца аднаго з кіраўнікоў 
«руху самаўзмацнення» Лі Хунчжана: «Кітайская навука (канфуцыянства) складае 
падмурак, а заходняя носіць толькі прыкладны характар» [цыт. па: 1, с. 152].  

Кітай сапраўды стварыў моцны браненосны флот і сучаснае па тых 
мерках войска. Аднача Першая кітайска-японская вайна (1894-1895), якая дала 
магчымасць праверыць эфектыўнасць мадэрнізацыі, прывяла да паразы Кітаю. 
Пасля гэтага «рух самаўзмацнення» быў згорнуты.  

Тым не менш, значная колькасць інтэлектуалаў, у тым ліку і вышэйшых 
чыноўнікаў, працягвалі патрабаваць рэформаў.  

У 1898 г. у Кітаі была надрукаванай невялікая кніжка, якая звалася 
«Заахвочванне навучання» (强学篇). Яе аўтарам быў Чжан Чжыдун. Гэта быў 
вядомы палітык, адзін з «чатырох знакамітых чыноўнікаў Позняй Цін» (四大名

臣), у лік якіх, акрамя яго, уваходзілі вялікія рэфарматары эпохі «руху 
самаўзмацнення»: Цзэн Гофан, Лі Хунчжан і Цзо Цзунтан. Пачаўшы сваю кар'еру 
як навуковец і чыноўнік у сферы адукацыі. У 1881 г. ён быў прызначаны 
губернатарам правінцыі Шансі, а праз тры гады – у 1884-м, зрабіўся цзунду (强督
, пасада, якая прыблізна адпавядае пасадзе генерал-губернатару) Лянгуану – 
тэрыторыі, якая аб'ядноўвала правінцыі Гуандун і Гуансі.  

З 1889 г. Чжан Чжыдун атрымаў пасаду цзунду Хугуану (правінцыі 
Хубэй і Хунань), якую займаў 18 год. У гэты перыяд ён і піша «Заахвочванне 
навучання», у якім ён падаў свой погляд на сітуацыю ў Кітаі і парады да таго, 
як правесці мадэрнізацыю краіны.  

У першай частцы сваёй працы Чжан Чжыдун пазначае тры прынцыпы, якія 
абумовяць паратунак Кітаю ад пагрозы знікнення: падтрымка кіруючай дынастыі; 
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захаванне рэлігіі; і абарона кітайскай расы [3, p. 32]. Усе тры прынцыпы 
знаходзяцца ў шчыльнай лагічнай сувязі паміж сабой, як тлумачыць далей Чжан 
Чжыдун. Паколькі абарона расы непасрэдна залежыць ад захавання рэлігіі, а 
дзеля захавання рэлігіі, у сваю чаргу, трэба спалучыцца вакол кіруючай дынастыі. 
Пры гэтым тая ўвага, якая надаецца Чжанам рэлігіі (канфуцыянству), паказвае, 
што з трох прынцыпаў менавіта гэты ёсць ключавым.  

Цікавымі з'яўляюцца далейшыя разважанні Чжана. Ён, калі кажа пра 
метад абароны кітайскай расы, зноў звяртаецца да пабудовы лагічных сувязяў 
паміж трыма прапанаванымі ім прынцыпамі, што прыводзіць яго да высновы: 
раса (нацыя) жыве, пакуль яна застаецца ваяўнічай. Цалкам гэты ланцуг 
разважанняў выглядае такім чынам: абарона расы – у ведах, веды – гэта рэлігія, 
рэлігія распаўсюджваецца праз сілу, а сіла – гэта войскі [3, p. 33]. І тут жа Чжан 
прыводзіць прыклады з гісторыі, якія мусілі праілюстраваць ягоную думку. 
Ісламу ён дае не самую пахвальную характарыстыку, але, па ягоных словах, 
ваяўнічасць і агрэсіўнасць Турцыі дазваляе гэтай рэлігіі выжыць, у той час як 
будызм у Індыі знікае з-за «неразумных» паводзін індусаў.  

Выглядае вельмі характэрным, што слабасць нацыі Чжан Чжылун 
прапануе лячыць мілітарызмам. Адзінае што, калі Чжан разглядаў вайсковую 
моц як гарантыю захавання ідэалогіі (рэлігіі), дык заходнія дзяржавы бачылі ў 
вайсковай сіле, хутчэй, гарантыю эканамічнай магутнасці.  

Тэзіс пра тое, што асновай існавання нацыі з'яўляецца рэлігія, 
ілюструецца апакаліптычнымі карцінамі знікнення канфуцыянства пад ціскам з 
Захаду. Чым будзе кітайскае грамадства без канфуцыянства? Канфуцыянскія 
капялюш і вопратка не будзе болей цешыць надзеяй на чыноўніцкую кар'еру. 
Навукоўцы ператворацца ў святароў, кампрадораў і клеркаў, а простыя людзі 
зробяцца плацельшчыкамі падаткаў, будуць выкарыстоўвацца ў якасці 
салдатаў, рамеснікаў, слуг [3, p. 34]. З першага погляду можа падацца дзіўным, 
нават смешным, што Чжан высоўвае наперад такі аргумент як мару пра 
капялюш і вопратку. Але тут усё ёсць лагічным: прагна высокага статусу 
канфуцыянскага навукоўца (і прызнання чалавека такім з боку грамадства) 
можа быць матывацыяй, не слабейшай за прагну грошай ці ўлады.  

Тое самае можна казаць і пра апісанне стану простых людзей. Дзе логіка 
ў разважаннях Чжана? Хіба ў Кітаі простыя людзі не павінны плаціць падаткі ці 
служыць у войску? Павінны. Але тут ёсць бачным адчуванне аўтару розніцы ў 
становішчы чалавека на Захадзе і ў Кітаі. На Захадзе чалавек, фактычна, 
пераўтвараецца ў функцыю. Функцыю плацельшчыка падаткаў, салдата, 
клерка. Іншага яму сістэма не дае. У Кітаі, фармальна, існуе ўсё тое ж, але, з 
пункту гледжання Чжана, чалавек у Кітаі выконвае свой абавязак перад 
дзяржавай, але гэта не пераўтварае яго ў функцыю. Ён застаецца свабодным і 
шчаслівым, у той час як на Захадзе людзі заціснуты ў рамкі закону, а галіны 
ўлады паралізуюць працу адна адной [3, p. 60]. Канешне, у гэтым мала 
рацыянальнага, і такая пазіцыя Чжана грунтуецца, хутчэй, на веры ў тое, што ён 
мае рацыю (ён, відавочна, не праводзіў сацыялагічных даследаванняў ні сярод 
жыхароў заходніх краін, ні сярод кітайцаў). Тым не менш, гэтае credo 
з'яўляецца адным з падмуркаў разважанняў кітайскага рэфарматара. 
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У кнізе знайшла адлюстраванне рэфлексія Чжана на патрабаванні 
заходніх дзяржаў прыўнесці на кітайскую глебу інстытуты дэмакратыі, у тым 
ліку, парламент і рэспубліканскую форму кіравання. Аргументацыя супраць 
парламенту, у цэлым, зводзіцца да таго, што кітайцы не маюць дастатковых 
ведаў для таго, каб эфектыўна дзейнічаць у якасці заканадаўцаў. Да чаго могуць 
прывесці дыскусіі пра забеспячэнне войскаў паміж тымі, хто не мае аніякага 
ўяўлення пра гэтую тэму? Так разважае Чжан і прыходзіць да высновы, што 
парламент будзе зусім бессэнсоўным інстытутам у Кітаі [3, p. 56].  

Падобная простая аргументацыя выкарыстоўваецца і ў дачыненні да 
рэспубліканскай формы кіравання. У адказ на заўвагі прадстаўнікоў Захаду, 
што рэспубліка будзе спрыяць стварэнню гандлёвых кампаній і пабудове 
фабрык, Чжан запытвае: хіба не з'яўляецца магчымым тое ж самае і пры 
манархіі? Больш за тое, зыходзячы з схільнасці да махлярства, быццам 
уласцівай кітайскім прадпрымальнікам, ён указвае на неабходнасць пільнага 
кантролю за іхняй дзейнасцю. А арганізаваць такі кантроль можа толькі 
дзяржава, якая мае права ўмяшальніцтва ў эканамічныя справы [3, p. 57]. І 
адукацыя, па меркаванні Чжана, можа быць забяспечанай толькі дзяржавай. І 
надзейная абарончая прамысловасць. А для слабай краіны, якой у той час 
з'яўляўся Кітай, пераход да рэспубліканскага ладу кіравання будзе азначаць 
толькі адно: анархію, гвалт, забойствы, вынішчэнне храмаў і прыход замежных 
войскаў з падставы неабходнасці навядзення парадку [3, p. 58].  

Такім чынам, Чжан настойвае на захаванні традыцыйных падмуркаў 
кітайскай цывілізацыі, якія ў ягоных вачах уяўляюцца самакаштоўнасцю. У 
гэтым і ёсць асноўная мэта мадэрнізацыі Кітаю. 

Як праводзіць мадэрнізацыю, Чжан распавядае ў другой частцы кніжцы. 
Там да дасягненняў заходняй цывілізацыі ён ставіцца ўжо з значна большай 
павагай. Галоўнае, што можна ўзяць у яе – гэта веды, якія потым можна 
выкарыстоўваць на сваю карысць. Дзеля гэтага Чжан прапануе выкарыстоўваць 
шырокі набор метадаў: падарожжы ў іншыя краіны (у тым ліку, у Японію, якая 
дасягнула значных поспехаў на шляху мадэрнізацыі, што Кітай адчуў у ходзе 
Першай кітайска-японскай вайны 1894-1895 гг., якую ён прайграў, нягледзячы 
на ўвесь свой агромністы патэнцыял); стварэнне школ, пераклад кніг, пабудова 
чыгунак, узмацненне войска і рэлігійная талерантнасць.  

Сам Чжан на практыцы ажыццяўляў гэтыя парады, калі займаў пасаду 
цзунду Хугуану. Ён так арганізаваў падрыхтоўку войскаў, размешчаных у 
горадзе Учань (дзе знаходзілася стаўка генерал-губернатару), што замежныя 
назіральнікі прыйшлі да высновы, што гэтыя войскі нічым не саступаюць 
войскам еўрапейскіх дзяржаў [2, p. 31-33]. Таксама ў правінцыі Хубэй былі 
створаны школы, газеты, ажыццяўляўся пераклад заходніх і японскіх кніг.  

Як бачна, Чжан Чжыдун не прапаноўваў нічога прынцыпова новага ў 
параўнанні з тым, што існавала яшчэ за часам «руху самаўзмацнення». Усё тая 
ж вера ў магчымасць мадэрнізацыі праз запазычанне тэхналогій без 
інстытуцыянальных зменаў, і ў якасці асноўнае мэты мадэрнізацыі – 
забеспячэнне панавання старой ідэалогіі і кіруючага палітычнага рэжыму. І пры 
гэтым сам палітычны рэжым Цінскай імперыі цалкам падзяляў погляды Чжана. 

81 
 



Што і прывяло да таго, што ў 1907 годзе ён быў пераведзены да імператарскага 
двару, дзе заняў пасады вялікага сакратара і вялікага канцлера.  

Але выклікі часу патрабавалі ад палітыкаў зусім іншага. І, як вынік, у Кітаі, 
кіраўніцтва якога не жадала ісці на рэформы неабходнага маштабу і неабходнай 
канцэпцыі, выбухнула рэвалюцыя. Па іроніі лёсу, яна пачалася ў 1911 г. – усяго 
праз два гады пасля смерці Чжан Чжыдуна, з выступлення войск ва Учані, тых 
войск новага тыпу, да стварэння якіх Чжан прыклаў столькі высілкаў.  
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