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Актуальність теми дослідження обумовлена тим величезним впливом, 

який глобалізація робить як на культуру суспільства в цілому, так і на стильові 

засади індивідуальної музичної творчості. Позначившись на межі ХІХ –ХХ 

століть, сьогодні глобалізаційні процеси майже повністю змінили культурну 

мапу світу, стерши кордони, які донедавна чітко окреслювали культурні 

патерни представників різних народів та дозволяли легко ідентифікувати 

артефакт за принципом «своє – чуже». У поєднанні з активним впровадженням 

технологій до всіх сфер людського буття, глобалізація суттєво вплинула на 

музичне мистецтво, значно послабивши важливість національного чинника у 

становленні та формуванні індивідуального виконавського стилю. Яскравим 

прикладом цього є творчість китайських вокалістів, чий внесок у розвиток 

музичного мистецтва ХХ – ХХІ століть годі переоцінити. Численні перемоги 

на престижних міжнародних конкурсах, участь в оперних постановках 

провідних театрів світу, феномен китайського бельканто – ці факти, 

безперечно, унаочнюють статус китайської виконавської вокальної культури 

в сучасному мистецькому світі та свідчать про потребу серйозного 

обговорення сучасної ситуації науковою спільнотою. 

Об’єктом дослідження є вокальне мистецтво Китаю на сучасному 

етапі; предметом – параметри індивідуального виконавського стилю, що в 



творчості китайських співаків трансформуються під впливом процесу 

глобалізації.  

Мета дослідження – визначити сутність вокального індивідуального 

виконавського стилю та його проявів у творчості китайських співаків на 

сучасному етапі. 

Концепція дослідження зумовила необхідність систематизації наукових 

джерел з таких напрямків музичної науки: історії та теорії музики, теорії 

жанру та стилю, музичної культурології, європейського та китайського 

вокального мистецтва. Обрана методологія, що базувалася на поєднанні 

мистецтвознавчого, інтерпретологічного та культурологічного підходів, 

дозволила: порівняти історію наукового пізнання явища вокального стилю у 

західноєвропейському та китайському мистецтвознавстві; виявити вплив 

вербальної складової вокального мистецтва на стильові параметри творчості 

китайських виконавців; визначити національні та міжнаціональні чинники, що 

привели до трансформації академічного вокального мистецтва Китаю 

ХХ – ХХІ століть; узагальнити відомості про історію формування академічної 

вокальної школи Китаю; скласти творчі портрети сучасних китайських 

вокалістів; проаналізувати виконавські версії видатних китайських співаків. 

У дисертації вперше: академічне вокальне мистецтво сучасного Китаю 

представлено як художню цілісність, що формується шляхом взаємодії 

національних та міжнаціональних чинників; презентовано феномен 

китайського бельканто, виникнення якого зумовив процес глобалізації; 

визначено параметри індивідуального виконавського стилю, що в творчості 

китайських співаків трансформуються під впливом процесу глобалізації. 

У дисертації висвітлено процес історичного формування наукових 

уявлень про стиль як явище західноєвропейського та китайського мистецтва. 

Явище стилю творчості було осмислене філософами Стародавньої Греції та 

Китаю і вже тоді пов’язувалося саме із світовідчуттям людини. Відмінності у 

подальшій інтерпретації понять, що об’єднуються навколо найбільш загальної 

категорії стилю, залежать від розвитку певних культурних патернів. 



Наприклад, якщо на Сході явище стилю сприймалося переважно як засаднича 

частка етичного, то на Заході – естетичного (хоча обидва рівні наявні в обох 

культурах). Однак під впливом глобалізаційних процесів національна 

складова стильових процесів поступово нівелюється.  

Історія трансформації вокального мистецтва Китаю надзвичайно 

коротка порівняно з попереднім етапом його розвитку. Фактично йдеться про 

100 років, які докорінно змінили національну систему музичної освіти та 

виховання. Успішність цього процесу зумовлена декількома чинниками: 

концертною/гастрольною діяльністю іноземних співаків; діяльністю 

китайських митців, спрямованою на поширення та осягнення європейського 

культурного досвіду; накопиченням відповідної науково-методичної бази та 

виробленням національного інваріанту навчальних програм; розвитком 

концертного виконавства та музичного життя, як системи, утворюваної 

взаємодією різних типів музикування; використанням технічних засобів 

комунікації.  

Все це привело до збільшення частки західноєвропейської музики у 

звуковому ландшафті Китаю, «привчило» слухачів до незвичної музики, 

змінило стильові пріоритети носіїв національної традиції і визначило 

поступову зміну всієї системи музичної культури країни, яка сьогодні 

практично тотожна аналогічними системам в інших країнах світу. Цьому, 

особливо в останні десятиріччя, сприяли процеси глобалізації, що значно 

розширили доступ до культурних продуктів інших країн і спростили процеси 

культурної міграції. Завдяки цьому китайські музиканти опановують світове 

музичне мистецтво у навчальних закладах усього світу, беруть участь у 

міжнародних конкурсних змаганнях, виступають на кращих сценах, 

співпрацюють із компаніями звукозапису.  

Феномен вокального мистецтва Китаю представлено як систему, 

фундаментом якої є мова – репрезент національної картини світу, що через свої 

структури втілює специфіку мислення певного народу. Мова визначає всі 

параметри музичної мови – семантичні, синтаксичні, композиційні, 



комунікативні. Найбільш наочним доказом цього є народна пісенна культура, 

що виступає підґрунтям формування академічних жанрів музичного 

мистецтва. У цьому сенсі вокальна культура Китаю є унікальним явищем, у 

якому академічну культуру сформовано шляхом запозичення надбань інших 

країн. Одним з найголовніших маркерів цього запозичення є саме присвоєння 

музично-мовленнєвих ресурсів.  

Зазначено, що культурна інтеграція дедалі більше уніфікує музичне 

мислення представників різних країн. У вокальному мистецтві це приводить 

до того, що специфіка індивідуальної виконавської практики визначається 

свідомим вибором міжнаціональної або національної системи музично-

мовленнєвих ресурсів. Так, у сучасному Китаї вокалісти можуть або спиратися 

на національні традиції співу, або розвивати напрацювання провідних 

європейських шкіл. До того ж виконавські принципи цих традицій такі різні, 

що спів у них обох неможливий, і цей вибір визначає всю подальшу творчу 

долю співака – його техніку та репертуар. Це приводить до поступової 

трансформації всієї системи музичної культури Китаю.  

У зв’язку з цим привертають увагу твори, що презентують образ Китаю 

та відображають шлях, який пройшла китайська вокальна школа за останні сто 

років. Сьогодні в ній органічно співіснують споконвічні національні традиції 

й стилістика, запозичена з мистецтва європейських країн. Так, одна з 

найстаріших китайських пісень «Жасмин» з характерними ладо- 

інтонаційними оборотами постає як інваріант «відкритого тексту», здатний до 

культурного синтезу й різних художніх трансформацій. Авторська «Я і моя 

Батьківщина», зберігаючи особливості китайської художньої пісні, 

демонструє зв’язок з естрадним мистецтвом. Великий попит на такі твори в 

концертній практиці Китаю свідчить про дію доцентрової сили, спрямованої 

на збереження національної ідентичності в умовах глобалізації. 

Запропоноване поняття індивідуального вокально-виконавського 

стилю, під яким розуміється «комплекс музично-мовленнєвих ресурсів, що 

характеризує і визначає технологічні та естетичні параметри сценічної 



творчості співака», апробовано у другому розділі, де представлено аналіз 

виконавських версій творів різних вокальних жанрів та стилів видатних 

сучасних китайських співаків: Сун Цзуїн/Song Zuying/宋祖英 (сопрано), Хью 

Хе/He Hui/和慧 (сопрано), Ші Іцзе/Shi Yijie/石倚洁 (тенор), Ляо Чанюн/Liao 

Changyong/廖昌永 (баритон), Цзян Шанжун/Jiang Shangrong/姜尚荣 (баритон). 

На підставі аналізу базових параметрів їхньої творчості (техніка співу, що 

спирається на принципи bel canto; специфіка відбору та сценічної презентації 

репертуару) зроблено висновок, що вокальне мистецтво сучасного Китаю – 

феномен, сутність якого є результатом інтеграції культурного досвіду інших 

країн у тисячорічні національні традиції. 

Основні положення і висновки дисертації можуть стати перспективною 

основою для подальших наукових досліджень, присвячених вивченню 

індивідуального виконавського стилю та вокального мистецтва Китаю. 

Результати дисертації можуть бути залучені як основний і додатковий 

теоретичний та методичний матеріал до навчальних курсів, що пов’язані з 

вивченням музичної інтерпретації, історії вокального виконавства, основ 

вокальної методики, для студентів вищих навчальних музичних закладів. 
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індивідуальний виконавський стиль, глобалізація, культурна міграція.  

 


