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Мистецтво сходу є одним з найцікавіших та найзагадковіших у світі. Китайське 

циркове мистецтво (кит. 杂技艺术) визнають та поціновують у всьому світі. Китайський 

цирк має довгу історію, він походить від давніх традицій, ігор та розваг, також нерозривно 

пов‘язаний з народними піснями, танцями, театром. Витоки китайського цирку та час його 

виникнення є предметом постійних дебатів вчених. Перші згадки про китайський цирк 

сягають понад 2000 років до періоду Воюючих держав. Циркове мистецтво також активно 

формувалось в часи династій Цинь і Хань (221 р. до н. е. - 230 р. н. е.). 

Цирк – це вид мистецтва, який являє собою розважальну виставу. У давнину цирк 

був відомий під назвою «Шоу сотень фокусів» (кит.百戏). Він складався з різноманітних 

вправ: акробатика, балансування, обертання дисків та танці. Цирк був сімейною 

традицією, подібно до європейських цирків, вміння передавалися з покоління до 

покоління. Успішні циркові родини ставали відомими далеко за межами своїх рідних міст 

[1]. 

Одними з найяскравіших циркових виступів були і залишаються акробатичні 

номери. Загалом, існує два стилі китайської акробатики: стиль бойових мистецтв та 

цирковий стиль. Розглянемо цирковий стиль китайської акробатики більш детально. Цей 

стиль схожий на західні акробатичні шоу, де окремі артисти та групи демонструють 

дивовижні акти балансування, жонглювання та гімнастики. 

Китайські акробати, як правило, підкреслюють рівновагу та надзвичайну гнучкість. 

Для того, щоб виконувати елементи китайської акробатики артисти багато уваги 

приділяють фізичному здоров‘ю, оскільки типові акробатичні номери складаються з 

великої кількості стрибків та різноманітних трюків. 

Китайська музика та театр: у багатьох виставах представлена традиційна китайська 

музика, яку записують або виконують наживо музиканти, що грають на традиційних 

інструментах. Костюми або теми можуть запозичуватися з різних відомих опер. Також 

використовуються деякі прийоми з бойових мистецтв. Наприклад, Пекінський Червоний 

театр «Легенда про Кунг-фу», шоу якого поєднує в собі прийоми кунг-фу, акробатику та 

танці.  

Китайські історії: акробати можуть виконувати сцени з популярних легенд, 

оповідань чи романів давнини, таких як «Король мавп». Неймовірні костюми та 

феєричний сюжет вражають кожного глядача. 

Сучасні китайські акробатичні трупи визнають у світі, вони є постійними 

призерами більшості міжнародних змагань. Китай нещодавно було відзначено як країну з 

найкращими акробатичними виступами [1]. 

Варто також згадати ставлення китайців до проблеми використання тварин у 

цирках. Китайці цінували тварин з найдавніших часів. На це вплинула релігія, зокрема 

буддизм. Буддисти виступали проти вбивства та знущань над будь-якими живими 

істотами. Саме тому в китайських циркових виставах виступають люди, тварин зазвичай 

не залучають. Сьогодні, у Китаї діють закони про захист дикої природи як на 

національному, так і на місцевому рівнях, країна є прибічником конвенції CITES та інших 
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міжнародних договорів, пов‘язаних із захистом дикої природи. Важливо, що уряд Китаю 

та звичайні китайці все більше переймаються цією проблемою та рухаються у напрямку 

захисту тварин та припинення їх експлуатації [2]. 

Китайський цирк розвивався і покращувався протягом довгого часу, створивши 

чимало неймовірних циркових номерів, які влучно передають  яскравий національний 

колорит. Китай приділяє багато уваги розвитку міжнаціональних зв‘язків з іншими 

країнами. Наприклад, у місті Шіцзячжуань провінції Хебей проходить Китайський 

Міжнародний цирковий фестиваль «Уцяо». Його відвідують багато майстрів циркового 

мистецтва. Цей фестиваль є досить успішним і популярним. Успіх цього китайського 

фестивалю свідчить про те, що філософія і культура  Заходу і Сходу може поєднуватися і 

тим самим створювати щось абсолютно нове, досі невідоме глядачам, щось що вразить їх і 

назавжди запам‘ятається [3]. 

Отже, китайський цирк значно відрізняється від звичного для нас західного. 

Виступи китайського цирку зосереджують увагу на неймовірних можливостях людей. 

Мотиви китайської національної музики та традиційних китайських сюжетів наповнюють 

виступи особливим колоритом Піднебесної. Грим, костюм, декорації, трюки в номерах, 

стриманість, яка притаманна лише китайському цирку – все це віддзеркалює своєрідність 

національної культури. З розвитком новітніх технологій змінюються й циркові вистави, 

вони стають все більш видовищними та цікавими, але не втрачають свій істинний сенс. 
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Про те, що методи ведення війни є мінливим та еволюціонуючим процесом, 

зазначав відомий німецький теоретик і практик військової справи Карл фон Клаузевіц на 

початку XIX століття. У своїй книзі «Про війну» він розвинув теорію ведення війни, 

акцентуючи увагу не лише на технічних аспектах, а й соціальних чинниках. 

У сучасному світі твердження про те, що колишні форми і стратегії війн між 

державами застаріли, є досить популярним. Багато пишеться і говориться про «дифузно-

гібридні війни», «конфлікти низької інтенсивності» та інші форми агресії, які так чи 

інакше визначають тенденції зміни вигляду світової системи. Ризики виникнення 

протистояння у світі зберігаються і навіть посилюються, тому ігнорування рівня їх 

небезпеки або їх недооцінка є помилковою стратегією. З цієї причини аналіз еволюції 

форм агресії держав зберігає свою актуальність і на сьогодні, і на подальшу перспективу 

[1]. 

Сучасна стратегія зовнішньої політики розвиває доктрину преемптивних війн, яка 

була офіційно оголошена в 2002 році з прийняттям Національної стратегії забезпечення 

безпеки США (National Security Strategy of the United States) [2]. 
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