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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 
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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. 
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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, 
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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 
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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. 

Ключові слова: стиль у музиці, вокальне мистецтво, вокальний стиль, 

індивідуальний виконавський стиль, глобалізація, культурна міграція.  
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ABSTRAC 

Zhou Yi. Individual performing style in the context of globalization (on 

the example of the work of Chinese singers). – Qualification scientific work on 

the rights of the manuscript. 

Thesis for the degree of a Doctor of Philosophy in specialty 025 – «Musical 

Art» (02 – «Culture and Art»). I.P. Kotlyarevsky KhNUA (Kharkiv National Art 

University), Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine, Kharkiv, 2021. 

– Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, 2021, Ministry 

of Education and Science of Ukraine, Sumy, 2021. 

The relevance of the research topic is due to the huge impact that globalization 

has on the culture of society as a whole and on the stylistic principles of individual 

musical creativity. Having emerged at the turn of the 19th and 20th centuries, 

globalizing processes have almost completely changed the cultural map of the world 

today, erasing the borders that until recently clearly delineated the cultural patterns 

of different peoples and allowed easy identification of the artifact on the principle 

of “one's own - another's”. Combined with the active introduction of technology in 

all spheres of human being, globalization has significantly affected the musical art, 

considerably reducing the importance of the national factor in the development and 
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formation of individual performing style. A striking example of this is the work of 

Chinese vocalists, whose contribution to the development of musical art of the XX 

– XXI centuries could hardly be overestimated. Numerous victories at prestigious 

international competitions, participation in opera performances of the world's 

leading theaters, the phenomenon of Chinese belcanto – these facts undoubtedly 

illustrate the status of Chinese performing vocal culture in the modern art world and 

indicate the need for serious discussion of the current situation by the scientific 

community. 

The object of research is the vocal art of China at the present stage; the 

subject – the parameters of individual performing style, which are transformed in 

the work of Chinese singers under the influence of globalization. 

The purpose of the study is to determine the essence of vocal individual 

performing style and its manifestations in the work of Chinese singers at the present 

stage. 

The concept of the study has led to the systematization of scientific sources in 

the following areas of music science: history and theory of music, theory of genre 

and style, musical cultural studies, European and Chinese vocal art. The chosen 

methodology, based on a combination of art history, interpretological and 

culturological approaches, allowed to: compare the history of scientific knowledge 

of the phenomenon of vocal style in Western European and Chinese art history; 

identify the impact of the verbal component of vocal art on the stylistic parameters 

of the work of Chinese performers; identify national and international factors that 

led to the transformation of academic vocal art in China in the XX – XXI centuries; 

generalize information about the history of the formation of Chinese academic vocal 

school; form creative portraits of modern Chinese vocalists; analyze the 

performance versions of prominent Chinese singers. 

In the thesis for the first time: the academic vocal art of modern China is 

presented as an artistic integrity formed by the interaction of national and 

international factors; the phenomenon of Chinese belcanto, the emergence of which 

led to the process of globalization, is presented; the parameters of individual 



9 
 

performing style that are transformed in the work of Chinese singers under the 

influence of the process of globalization are determined. 

The dissertation highlights the process of historical formation of scientific 

ideas about style as a phenomenon of Western European and Chinese art. The 

phenomenon of creative style was understood by the philosophers of ancient Greece 

and China, and even then it was associated with the worldview of man. Differences 

in the further interpretation of the concepts that unite around the most general 

category of style depend on the development of certain cultural patterns. For 

example, if in the East the phenomenon of style was perceived mainly as a 

fundamental part of the ethical, in the West – the aesthetic (although both levels are 

present in both cultures). However, under the influence of globalizing processes, the 

national component of stylistic processes is gradually leveled. 

The history of the transformation of China's vocal art is extremely short 

compared to the previous stage of its development. In fact, it is about 100 years that 

have radically changed the national system of music education and upbringing. The 

success of this process is due to several factors: concert/touring activity of foreign 

singers; activity of Chinese artists aimed at disseminating and comprehending 

European cultural experience; accumulation of the corresponding scientific and 

methodical base and development of the national invariant of educational programs; 

development of concert performance and musical life as a system formed by the 

interaction of different types of music making; using technical means of 

communication. 

All this has led to an increasing the share of Western European music in 

China's sound landscape, “accustomed” listeners to unusual music, changed the 

stylistic priorities of bearers of national traditions and determined a gradual change 

of the whole country's musical culture system, which today is almost identical to 

other systems. This, especially in recent decades, has been facilitated by 

globalization, which has greatly expanded the access to other countries' cultural 

products and simplified cultural migration. Thanks to this, Chinese musicians master 

the world music art in educational institutions around the world, participate in 
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international competitions, perform on the best stages, cooperate with recording 

companies. 

The phenomenon of Chinese vocal art is presented as a system based on 

language – a representative of the national picture of the world, which through its 

structures embodies the specifics of the thinking of a particular nation. Language 

determines all the parameters of musical language – semantic, syntactic, 

compositional, communicative. The most obvious proof of this is the folk song 

culture, which is the basis for the formation of academic genres of musical art. In 

this sense, China's vocal culture is a unique phenomenon in which academic culture 

is shaped by borrowing from cultural heritage of other countries. One of the most 

important markers of this borrowing is the assignment of music and speech 

resources. 

It is noted that cultural integration is increasingly unifying the musical 

thinking of different countries. In vocal art, this leads to the fact that the specificity 

of individual performing practice is determined by the conscious choice of 

international or national system of music and speech resources. Thus, in modern 

China, vocalists can either rely on national singing traditions, or develop the 

experience of leading European schools. In addition, the performing principles of 

these traditions are so different that singing in both of them is impossible, and this 

choice determines the entire subsequent creative destiny of the singer – his technique 

and repertoire. This leads to a gradual transformation of the entire system of Chinese 

music culture. 

In this regard, the works that present the image of China and reflect the path 

taken by the Chinese vocal school over the past hundred years are noteworthy. 

Today, original national traditions and styles borrowed from the art of European 

countries organically coexist in it. Thus, one of the oldest Chinese songs “Jasmine” 

with characteristic mode and intonation turns appears as an invariant of “open text”, 

capable of cultural synthesis and various artistic transformations. The author's “Me 

and My Motherland”, while preserving the peculiarities of Chinese art song, 

demonstrates the connection with pop art. The high demand for such works in 
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Chinese concert practice testifies to the action of a centripetal force aimed at 

preserving national identity in the context of globalization. 

The proposed concept of individual vocal-performing style, which means “a 

set of musical and speech resources that characterizes and determines the 

technological and aesthetic parameters of the singer's stage work”, tested in the 

second section, which presents an analysis of performing versions of various vocal 

genres and styles of prominent modern Chinese singers: Song Zuying/宋祖英 

(soprano), He Hui/和慧(soprano), Shi Yijie/石倚洁 (tenor), Liao Changyong/廖昌

永 (baritone), Jiang Shangrong/姜尚荣 (baritone). Based on the analysis of the basic 

parameters of their work (singing technique based on bel canto principles; specifics 

of selection and stage presentation of the repertoire) it is concluded that the vocal 

art of modern China is a phenomenon, the essence of which is the result of 

integration of other counties’ cultural experience into millennial national traditions. 

The main provisions and conclusions of the thesis can become a promising 

basis for further research on the study of individual performing style and vocal art 

of China. 

The results of the thesis can be involved as the main and additional theoretical 

and methodological material for curricula related to the study of musical 

interpretation, history of vocal performance, basics of vocal methodology, for 

students of higher educational music institutions. 

Key words: style in music, vocal art, vocal style, individual performing style, 

globalization, cultural migration. 

 

MAIN SCIENTIFIC RESULTS OF THE DIRECTORAL STUDY ARE 

LOOKED IN THE FOLLOWING WORKS OF THE AUTHOR: 

 Articles in scientific professional editions of Ukraine 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми. Вже понад сто років процеси глобалізації 

мають величезний вплив на розвиток музичного мистецтва і людської 

культури в цілому. Науково-технічний прогрес, урбанізація суспільства, 

активне використання електронних засобів передачі інформації не просто 

розширили наше уявлення про музичну культуру інших країн, а й вплинули на 

суттєве потоншання тих раніше непохитних кордонів, що чітко окреслювали 

культурні патерни представників різних народів. Навмисне ігнорування 

класичних канонів, відмова від будь-якої регламентації мистецтва (у музиці це 

проявилося в руйнуванні ладової і жанрової систем, переосмисленні 

звукозображальних можливостей багатьох інструментів і людського голосу 

тощо), прагнення до присвоєння культурного досвіду інших країн і 

народностей призвело до того, що ідентифікація артефакту за принципом 

«свій – чужий» значно ускладнилась, а іноді стала неможливою. 

Вочевидь, що сучасна ситуація не виникла спонтанно, а стала 

результатом тривалого розвитку соціальних, економічних і культурних 

процесів, витоки яких вчені знаходять у динамізації науково-технічного 

прогресу, що почалася на межі XIX – XX століть. У всякому разі, в Китаї саме 

початок ХХ століття ознаменовано «відкриттям культурних кордонів», 

свідомим інтересом до досягнень європейського світу (в тому числі і в сфері 

вокального мистецтва).  

Наступна хвиля глобалізації, початок якої найчастіше пов’язують із 

закінченням Другої світової війни, перш за все, характеризується активним 

розширенням інформаційного простору, культурними обмінами і творчою 

міграцією. Саме у цей час унаочнилися глобальні зрушення, що, врешті-решт, 

привели до активного запозичення культурного досвіду інших країн.  

Водночас, активне впровадження технологій у практику музичного 

мистецтва істотно змінило сутнісні принципи його побутування. У 

композиторській творчості шкала цих змін простягається від простого 
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використання комп’ютерних програм при написанні музики до застосування 

специфічних електронних інструментів і навіть – до відмови від виконавця як 

такого. Слухачі, у свою чергу, нині мають унікальну можливість 

багаторазового прослуховування улюблених записів та віртуальної 

«присутності» в славетних концертних залах під час прямих трансляцій. 

Найбільш суттєві зміни, на наш погляд, відбулися саме в сфері виконавського 

мистецтва, про що писали не тільки видатні мистецтвознавці (наприклад, 

Г. Коган і Н. Корихалова), а й самі музиканти (згадаємо статтю Г. Гульда 

«Перспективи звукозапису», тези якої раніше сприймалися як провокація, а 

тепер як хроніка сьогодення).  

Не заглиблюючись у проблеми електронного побутування музики, 

специфіки її запису та тиражування, звернемо увагу на інший аспект впливу 

глобалізації на виконавське мистецтво – трансформацію одного з 

найважливіших параметрів, що впливають на формування виконавського 

стилю. Йдеться про поступове нівелювання чинника національного.  

Відомо, що специфіка творчої реалізації кожного музиканта багато в 

чому залежить від впливу національного стилю і стильових настанов 

конкретної виконавської школи. Особливо важливо це для вокального 

мистецтва, що спирається на мову. І якщо прийняти той факт, що мовні 

системи безпосередньо впливають на мислення людини (у тому числі, й на її 

музичне мислення), то потрібно визнати, що сучасна практика виконання 

вокальної музики мовою оригіналу не може не впливати на формування 

індивідуального вокального виконавського стилю. Зазначимо, що це поняття 

в спеціалізованій літературі опрацьовано відносно мало (порівняно, 

наприклад, з теорією піанізму, де існує декілька класифікацій індивідуального 

стилю).  

У підручниках вокального мистецтва увагу авторів, як правило, 

сконцентровано на масштабних рівнях ієрархії стилю (твір – композитор – 

епоха – національний). Найчастіше йдеться про виконавські школи, серед яких 

найбільш значущою для сучасного вокального мистецтва є італійська, 
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«присвоювання» принципів якої в багатьох країнах привело до 

переосмислення й трансформації національних традицій співу, безпосередньо 

пов’язаних зі специфікою мови, що визначає механізми звуковидобування, 

особливості вимови й навіть темброву палітру.  

Яскравим прикладом цього є творчість китайських вокалістів, внесок 

яких у розвиток сучасного музичного мистецтва неможливо переоцінити. 

Численні перемоги на престижних міжнародних конкурсах (наприклад, Ляо 

Чанюн/Liao Changyong/廖昌永 став володарем першої премії міжнародного 

конкурсу вокалістів у Тулузі, 1996), участь в оперних постановках провідних 

театрів світу (Лі Лян/Li Liang/李晓良  – постійний соліст Штутгартського 

оперного театру; Хью Хе/He Hui/和慧 співпрацює з Віденською і Паризькою 

оперою та Міланським оперним театром Ла Скала) і, врешті-решт, феномен 

китайського бельканто – усі ці факти унаочнюють статус китайської вокальної 

культури виконавства в сучасному мистецькому світі, свідчать про потребу 

серйозного обговорення сучасної ситуації та обумовлюють актуальність теми 

пропонованого дослідження. 

Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано на кафедрі інтерпретології та аналізу музики 

Харківського національного університету мистецтв імені 

І. П. Котляревського. Її зміст відповідає комплексній темі «Інтерпретологія як 

інтегративна наука» на 2017 – 2022 рр. перспективного тематичного плану 

науково-дослідницької роботи ХНУМ імені І.П. Котляревського (протокол 

№ 4 від 30.11.2017 р.). Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради 

ХНУМ імені І.П. Котляревського (протокол № 4 від 24.11.2016 р.).  

Мета дослідження – визначити сутність вокального індивідуального 

виконавського стилю та його проявів у творчості китайських співаків на 

сучасному етапі. 

Зазначена мета викликала потребу розв’язання таких завдань:  

 порівняти історію наукового пізнання явища «вокального стилю» у 



17 
 

західноєвропейському та китайському мистецтвознавстві;  

 узагальнити відомості про історію вокального мистецтва Китаю; 

 виявити влив 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; 

 скласти творчі портрети сучасних китайських вокалістів; 

 проаналізувати виконавські версії видатних китайських співаків. 

Об’єкт дослідження – вокальне мистецтво Китаю на сучасному етапі; 

предмет – параметри індивідуального виконавського стилю, що в творчості 

китайських співаків трансформуються під впливом процесу глобалізації. 

Матеріалом дослідження слугують: 

1. нотні тексти: 

 народної китайської пісні «Жасмин», пісень: «Я і моя Батьківщина» 

Цінь Юнчена (Qin Yongcheng, 秦 咏 诚 ), «Рідна мати моя» 

П. Майбороди; 

 китайський художніх пісень «Квіти – не квіти», «Три бажання троянд» 

Хуан Цзі/Huang Zi/ 黄 自 , «Колискової» Й. Брамса, «Mattianato» 

Р. Леанковалло, романсів «Снова, как прежде, один» П. Чайковського, 

«Сон» С. Рахманінова; 

 арії Ксеркса «Ombra mai fu» з опери «Ксеркс» Г.Ф. Генделя, Каватини 

Тоніо «Ah! Mes amis» з опери Г. Доніцетті «Донька полку», Каватини 

Фіґаро «Largo al Factotum» з опери «Севільський цирульник» 

Дж. Россіні, опери Дж. Верді «Аїда»; 

2. виконавські версії обраних творів, що презентують індивідуальні 

виконавські стилі Сун Цзуїн/Song Zuying 宋祖英  (сопрано), Хью 

Хе/He Hui/和慧  (сопрано), Ші Іцзе/Shi Yijie/石倚洁  (тенор), Ляо 
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Чанюна/Liao Changyong/ 廖昌永  (баритон), Цзян Шанжуна/Jiang 

Shangrong/姜尚荣 (баритон). 

Методологія дослідження відповідно до поставленої мети базується на 

поєднанні мистецтвознавчого, інтепретологічного та культурологічного 

підходів.  

Методи дослідження ґрунтуються на сукупності загальних та 

спеціальних підходів, необхідних для розкриття проблематики роботи. 

 історичний – дозволяє осягнути динаміку розвитку взаємозв’язків 

вокального мистецтва Європи та Китаю; 

 стильовий – презентує китайське бельканто як феномен, що 

відображає світоглядні засади творчості китайських співаків; 

 жанровий – спрямований на розкриття багатства вокальної музики як 

складової системи жанрів західноєвропейської (класичної) та 

національної традицій; 

 інтерпретологічний – концентрує увагу на механізмах адаптації 

індивідуального виконавського стилю до глобалізаційних процесів; 

 порівняльний аналіз – дозволяє виявити подібне і різне в інтерпретації 

китайськими вокалістами творів різних вокальних стилів; 

 культурологічний – дає можливість осмислення специфіки взаємодії 

національного та інтернаціонального як базового чинника розвитку 

вокального мистецтва Китаю ХХ–ХХІ століть. 

Теоретична база. Концепція зумовила потребу спертися на дослідження 

в фундаментальних галузях музичної науки:  

 історії та теорії музичного мистецтва (Б. Асаф’єв [8-10], І. Драч 

[35], М. Калашнік [39], В. Конен [45], Г. Кречмар [46], М. Лобанова 

[50], В. Медушевський [59], Є. Назайкінський [65], Д. Наливайко [67], 

С. Скребков [82], В. Холопова [109], М. Черкашина-Губаренко [116], 

Н. Щербінкіна [127]); 
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 проблем інтпретації музики та стильвоих засад музичної творчості 

(Дж. Батт [15], О. Катрич [40], Л. Кияновська [44], К. Мартінсен [58], 

М. Михайлов [62], В. Москаленко [64], Ю. Ніколаєвська [68], 

Д. Рабінович [75-76], Н. Савицька [79], О. Сидоренко [81], І. Сухленко 

[97-101], А. Хуторьска [110], Ю. Цагареллі [111], С. Шип [124]); 

 музичної культурології (А. Єрошенко [36], А. Каяк [41], Т. Кузуб [47], 

В. Межуєв [60], Г. Орлов [70], Л. Уайт [105]); 

 європейського вокального мистецтва та педагогіки (А. Алексєєва [2] 

В. Антонюк [6-7], А. Аспелунд [11-12], П. Барбьє [14], М. Гарсіа [24], 

Л. Дмітрієв [33-34], Ф. Ламперті [48], Т. Мадишева [56], В. Морозов 

[63], Ю. Сетдікова [80], О. Стахевич [87-92], У. Хаслам [107], 

О. Шуляр [126], C. Юдін [128], П. Юссон [129], В. Юшманов [131]);  

 китайського вокального мистецтва (А. Бойко [16], Ван І [19], Вей 

Дань Цзяо [138], Го Найань [28], Ін Шаннен [141], Ло Чжинуєй [49], 

Лю І [52], Лю Жун Хуей [147], Люй Цзяін [54], Сун Яньін [96], У 

Хунюань [104], Цао Шулі [112], Цінь Тянь [113], Ці Мінвей [114], 

Цзинь Тіелін [151], Чжао Мейбо [162], Фен Веньці [154], Хе Люйтін 

[155], Ян Шуган [166]). 

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертації вперше: 

 представлено академічне вокальне мистецтво сучасного Китаю як 

художню цілісність, що формується шляхом взаємодії національних та 

міжнаціональних чинників; 

 презентовано китайське бельканто як феномен, виникнення якого 

зумовлене процесом глобалізації; 

 визначено параметри адаптації індивідуального виконавського стилю 

до сучасного глобалізованого світу на прикладі творчості сучасних 

китайських співаків. 

Дістали подальший розвиток авторські наукові концепції, пов’язані з 

вивченням проблематики індивідуального виконавського стилю 

(В. Москаленка, О. Катрич, І. Сухленко). 
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Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості 

використання матеріалів і висновків дисертації в подальших науково-

теоретичних дослідженнях, у виконавській та педагогічній практиці (зокрема, 

вузівських курсах «Історія і теорія вокального мистецтва», «Теоретичні 

основи вокального виконавства», «Методика викладання спеціальних 

дисциплін», «Музична інтерпретація»).  

Апробація результатів дослідження. Теоретичні та методологічні 

положення дисертації пройшли апробацію на засіданнях кафедри 

інтерпретології та аналізу музики Харківського національного університету 

мистецтв імені І.П. Котляревського, а також у виступах на всеукраїнських та 

міжнародних конференціях (усього 10): у рамках науково-мистецького 

проєкту «Практична музикологія»: «Інтонаційний образ світу» (Харків, 2016, 

очна участь), «Мистецькі школи в історико-культурному процесі» (Харків, 

2017, очна участь); науково-методичних конференціях «Актуальні проблеми 

музичного і театрального мистецтва» (Харків, 2017, 2018, очна участь); 

«Гіпертекст сучасного музикознавства» (Харків, 2018, очна участь); 

міжнародних науково-практичних конференціях «Ф. Мендельсон-Бартольді: 

культурні ініціативи та художні пріоритети» (Харків, очна участь), «На зламі 

епох: митець як рушій культурних пластів» (Харків, 2019, очна участь); 

міжнародній науково-творчій конференції «Мистецтво та шляхи його 

осмислення в дослідженнях молодих науковців» (Харків, 2019, очна участь); 

науково-практичній конференції «Динаміка становлення індивідуального 

музичного стилю: особистість, школа, напрямок, епоха» (Київ, 2019, очна 

участь), «Інтерпретаційний потенціал музичного твору» (Київ, 2020, заочна 

участь). 

Публікації. Основні положення дисертації викладені у чотирьх 

публікаціях, з яких три статті – у наукових виданнях, затверджених МОН 

України, одна – у закордонному науковому періодичному виданні.  

Структура роботи. Дисертація складається зі Вступу, двох основніх 

розділів (6 підрозділів), Висновків, Списку використаних джерел (166 позицій, 
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з них – 30 китайською мовою), Додатків, де надано нотні тексти аналізованих 

вокальних народних та авторських творів (20 сторінок). Загальний обсяг 

дисертації становить 206 аркушів, з них основного тексту – 156 аркушів. 
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РОЗДІЛ 1 

НАЦІОНАЛЬНЕ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНЕ У ВОКАЛЬНОМУ 

ВИКОНАВСТВІ СУЧАСНОГО КИТАЮ 

 

1.1. «Вокальний стиль» в західноєвропейському та китайському 

мистецтвознавстві: порівняльний аналіз 

 

Категорія стилю – одна з найбільш уживаних у сучасному 

музикознавстві. Це зумовлено об’єктивними причинами: адже тенденція 

концентрації уваги суспільства не так на самій культурі, як на особистостях, 

які її презентують, що вперше позначилася ще в епоху романтизму, не тільки 

не зменшується, а набирає обертів. У музичному мистецтві ця тенденція 

найбільш наочна завдяки тому, що увага «споживача» культурного продукту 

останнім часом здебільшого сконцентрована не на його авторі. Співіснування 

індивідуальних виконавських версій композиторських творів є однією з 

причин того, що проблеми стильової атрибуції музичного мистецтва не 

втрачають своєї актуальності.  

Зауважимо, що в різних сферах музичної практики ці проблеми дістають 

різне тлумачення і ступінь теоретичного осмислення. Окремої уваги 

заслуговує сфера вокального мистецтва, адже, як відомо, «співак поєднує в 

собі і інструмент, і виконавця» [107]. Втім, аналіз спеціалізованої літератури 

дає підстави стверджувати, що постійно зростаюча кількість відповідних 

досліджень досі не вплинула на кристалізацію визначення «вокальний стиль» 

саме в науковому сенсі, згідно з яким «визначення (від лат. Definition – логічне 

визначення, дефініція, розмежування) – логічна дія, спрямована на відрізнення 

об’єкта від інших об’єктів через встановлення його специфічних і типових 

ознак чи такого розкриття значення терміна певного об’єкта, яке замінює опис 

його властивостей» [106, с. 80]. Можливо, це пояснюється тим, що зміст 

поняття «вокальний стиль» (як і в інших сферах виконавства) має багато 
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вимірів, що відображають технологічні, естетичні, історичні, індивідуальні та 

національні параметри творчості. 

Почнемо з найбільш загальних положень, а саме: з етимології слова 

стиль і короткої історії його трансформації в категорію. З огляду на специфіку 

нашого дослідження, будемо користуватися методом порівняльним, адже для 

нас важливе не стільки сучасне розуміння стилю в європейській культурі, 

скільки виявлення тих аспектів цього визначення в китайській мистецькій 

практиці, що тотожні європейським.  

Згідно зі словниками, у європейській культурі слово стиль (στύλος) 

вперше з’являється в Стародавній Греції, де так називали інструмент «для 

писання на дерев’яних табличках, вкритих воском» [83]. Зрозуміло, що такий 

засіб запису інформації дозволяв сформувати думку про деякі особливості 

характеру, настрій і навіть фізичні ознаки того, хто пише. Можливо, саме тому 

в подальшому слово стиль починають застосовувати для характеристики не 

тільки діяльності людини, але й її самої. Не випадково, давньогрецький ритор 

I ст. н. е. Деметрій писав: «У всякому творі словесного мистецтва можна 

розгледіти характер того, хто пише» [61, с. 25]. 

Зазначимо, що видатний філософ ХХ століття М. Мамардашвілі 

вказував на те, що період розквіту Стародавньої Греції дивним чином 

збігається з процесами, що відбувалися в культурі Китаю того самого часу. 

Вчений називав це «відповідністю в часі»: «В історії культури спостерігається 

така цікава річ, як відповідність у часі <...> Відповідність кількох явищ, геть 

не схожих одне на одне. Здавалося б, явища не пов’язані, але між ними є 

символічна відповідність, або збіг, якщо завгодно. Так ось, такою дивною 

історичною відповідністю (для нас же це просто віха) є простий історичний 

факт, котрому один з німецьких філософів-екзистенціалістів, Ясперс, дав 

досить точну назву – осьовий час. У VI столітті до нашої ери, в різних місцях, 

не пов’язаних одне з одним або пов’язаних настільки слабо, що цим зв’язком 

можна знехтувати і тому не говорити про міграцію ідей та культур, – у Греції, 

Індії, Китаї та Персії (точки ідуть густо, приблизно на одній часової осі, тому 
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Ясперс і назвав це “осьовим часом”) виникло кілька подібних явищ: 

метафізичних релігій особливого роду, що відрізнялися від етнічних або 

локальних релігій» [57]. 

Тож, логічно припустити, що і в культурі Китаю того часу можна знайти 

перші згадки про вживання слова стиль. Це дійсно так, хоча в базовій для 

розуміння самобутності національного світовідчуття книзі, «Бесідах і 

судженнях» (Lun Yu/论语) Конфуція/Kong zi/孔子, немає жодного випадку, 

коли б великий мислитель використовував поняття «стиль». Загалом це не 

дивно, адже роботи Конфуція, навіть попри те, що в них мистецтву 

приділяється увага, все ж мають швидше етичне підґрунтя. Тому центральне 

місце в естетичному блоці вчення Конфуція відведено не питанням стилю 

мистецтва, а тому ступеню впливу, що воно має на формування п’яти 

моральних якостей:  

 жень/Ren/仁 – гуманність, чоловіколюбство; 

 і/Yi/义 – обов’язок, справедливість; 

 чи/Li/礼 –  ритуал, етикет; 

 чжи/Zhi/智 – розум, знання. 

 сінь/Xin/信 – щирість, прямота, довіра. 

Саме ці якості, на думку Конфуція, повинні відображатися у мистецтві і 

визначають його цінність. Можливо тому, вже у похилому віці, Вчитель взявся 

редагувати унікальну пам’ятку китайської літератури – книги пісень «Ші 

Цзін» (Shi Jing/诗经 ). У чому ж Конфуцій вбачав значущість цієї книги? 

Відповідь на це знаходимо у «Бесідах і судженнях»:  

«Одного разу Вчитель був сам. Я пробігав у цей час через двір, і він 

запитав мене: «Ти вже вчив Вірші («Ші цзін»)? 

Я відповів: «Ще ні». 

Тоді він сказав: «Якщо ти не вчитимеш Вірші, не матимеш про що 

говорити». 

Тоді я пішов і почав учити Вірші. 
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Іншим разом Учитель був знову сам. Я пробігав у той час через двір. 

Він запитав мене: «Ти вже вчив Правила» («Лі»)? 

Я відповів: «Ще ні». 

Тоді він сказав: «Якщо не вчитимеш Правила, не матимеш нічого, на 

що спиратися». 

Тоді я пішов і почав учити Правила» [143]. 

Музика ж, на думку Конфуція та його послідовників, теж була одним з 

інструментів виховання особистості як частки Держави завдяки здатності 

врівноважити Інь/Yin/阴 та Ян/Yang/阳. Наведемо відповідні висловлювання 

Конфуція з книги «Бесіди і судження»: 

 «Вчитель сказав: “Якщо людина не має чоловіколюбства, то як вона 

може дотримуватися ритуалу? Якщо людина не має чоловіколюбства, 

то про яку музику може йтися?» [143]. 

 «Вчитель сказав: “Ті, хто спочатку вивчали Правила і музику, а потім 

ставали чиновниками, – звичайні люди, які не мали рангів і платні. Ті, 

хто спочатку ставали чиновниками, а лише потім вивчали Правила і 

музику, – діти цинів і дафу. Якби мені потрібні були здатні, то я вибрав 

би з тих, хто почав з вивчення”» [143]. 

Це розкриває важливий аспект розуміння функцій мистецтва в 

Стародавньому Китаї, де музика сприймалася, перш за все, як засіб 

упорядкування світу (аж до використання її як терапевтичного засобу) і 

формування цілісного світогляду благородного мужа. Так, у літописі «Цзо-

чжуань» (Zuo Zhuan/ 左传 , 541 р. до н.е.) читаємо: «Треба бути більш 

поміркованим. Музика стародавніх можновладців показує, як налагоджувати 

справи. Тому було встановлено ритм для п’яти звуків, щоб повільні і швидкі 

[звуки] від початку до кінця гармоніювали між собою. Коли гармонійності 

звуків досягнуто, музика закінчується; коли п’ять [звуків] зіграно, 

неприпустимо продовжувати [видобувати з інструмента інші звуки] <…> 

Коли благородний муж береться за лютню, то це для того, щоб упорядкувати 

ритм, а не вдаватися до душевних веселощів» [161]. Підкреслимо, що таке 

https://lunyu.5000yan.com/16-13.html
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«практичне» ставлення до соціальних функцій мистецтва знаходимо і в працях 

грецьких філософів того часу. 

Підсумовуючи, зазначимо, що хоча у вченні Конфуція поняття стилю не 

розробляється, усе ж, спираючись на праці цього філософа, можна зробити 

деякі висновки про ті вимоги, що висувалися до людини, як до носія певного 

стилю. У цьому контексті, безумовно, йдеться про стиль поведінки, 

проводяться аналогії з давньогрецьким розумінням стилю – манерою. Отже, 

благородний муж «має цінувати в Дао-Шляху три [принципи]: 

 бути вимогливим до своїх манер, тоді можна уникнути грубості та 

зверхності; 

 зберігати спокійний вигляд, тоді люди переймуться довірою; 

 у промовах добирати слова і тон, тоді можна уникнути вульгарності та 

помилок» [143]. 

Також як вказівка не тільки на поведінку, а й на манеру висловлювання 

благородного мужа сприймається така сентенція Конфуція: «Якщо в 

чоловікові природність перевершує вихованість, він подібний до селюка. 

Якщо ж вихованість перевершує природність, він подібний до вченого-

вчителя. Після того як вихованість і природність у чоловікові врівноважать 

одна одну, він стає благородним мужем» [143]. 

Відомо, що вчення Конфуція суттєво вплинуло на розвиток китайської 

культури і суспільства в цілому, в тому числі, й на багатьох його сучасників, 

зокрема теоретика літератури Лю Се/Liu Xie/刘勰, у працях якого (а саме – у 

трактаті «Дракон, виліплений в серці письмен» (Wen Xin Diao Long/文心雕龙

» [139], вперше в історії китайської культури використано слово «стиль». 

Вказівку на це знаходимо у китайському етимологічному словнику, де 

написано, що слово стиль у значенні «художня особливість» вживається 

вперше саме в книзі Лю Се [153]. 

Зауважимо, що трактат Лю Се «Дракон, виліплений в серці письмен» 

містить «характеристики практично всіх попередніх поетичних явищ 
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(тематичних напрямків і тематичних груп) та творчості конкретних авторів, 

що робить його справжньої енциклопедією з історії розвитку літератури 

старовини і епохи Шести династій» [20, с. 501]. При цьому в ракурсі нашого 

дослідження на особливу увагу заслуговують роздуми Лю Се про природу 

натхнення і про стиль творчого висловлювання. 

Розмірковуючи про натхнення, Лю Се виступає як послідовник 

видатного китайського поета, теоретика літератури Лу Цзі/Lu Ji/陆机, автора 

однієї з перших китайських поетик «Ода витонченому слову/Wen Fu/文赋» 

[148]. Обидва вважають, що стиль автора залежить від його особистості, а саме 

від: 

— емоційного стану (цінь/qing/情 – почуття, емоція); 

— вроджених здібностей (цай/сai/才 – талант); 

— знань (шує/хue/学 – навчання). 

Як цікаві та далекоглядні сприймаються також судження Лю Се про 

індивідуальний стиль. Він вважає, що у творчості людина не обов’язково 

обмежується одним стилем, адже протягом життя індивідуальний стиль може 

суттєво змінюватися. 

Повертаючись безпосередньо до теми нашого дослідження – вокальної 

культури, ще раз зауважимо, що у Стародавньому Китаї (так само, як у 

Стародавній Греції) музиці приділялася велика увага, а притаманний 

китайській ментальності тісний зв’язок мистецтва й державотворення (про 

який лише мріяв Платон) визначив той факту, що відомості про розвиток 

музичної культури майже на всіх етапах історії Піднебесної збережено. Ще за 

часів ранньої епохи Чжоу/Zhou/周朝, 1046 р. – 771 р. до н.е.) було засновано 

Музичне відомство, яке, крім іншого, опікувалося питанням підготовки 

музикантів та танцюристів. Саме наявність такого відомства й обумовила той 

факт, що сучасні дослідники мають достатньо матеріалів для вивчення 

питання становлення вокального мистецтва Китаю. Збереглися навіть імена 

видатних співаків – Цінь Цін/Qin Qing/秦青 та Хань Е/Han E/韩娥.  
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Так, у книзі «Дослідження з історії стародавньої китайської музики» («

中国古代音乐史研究备览/Zhong Guo Gu Dai Yin Yue Shi Yan Jiu Bei Lan》Сью 

Юаньюн/Xu Yuanyong/徐元勇 знаходимо відомості про цих співаків:  

— «Цінь Цін – вельми гарний співак давнини <…> Сює Тан навчався 

співати з Цінь Цін. Не знаючи досягнень інших, він відчував, що досяг 

успіху. Але коли він хотів уже повертатися додому, Цінь Цін заспівав, 

і його голос пролунав крізь ліс і хмари. Після цього Сює Тан ніколи не 

казав про повернення додому» [152]. 

— «Згідно з легендою, Хан Е була співачкою в період давніх царств, з 

гарною зовнішністю, красивим і сильним емоційно-вражаючим 

голосом. “Ліецзі” записує історію її співу, так ніби співаючий голос 

усе ще звучав три дні потому» [152]. 

Узагальнення довідок про мистецтво Стародавнього Китаю дає підстави 

для твердження, що спів завжди привертав увагу китайських мислителів. Це 

не випадково, адже вважалося, що через звук людина може доторкнутися до 

Всесвіту. Цікаво, що слово «звук» могло позначатися трьома ієрогліфами: 

— інь (Yin, традиційне письмо – 音, сучасне – 音) – звук, який втілює те, 

що відбувається у людській душі; 

— шен (Sheng, традиційне письмо – 聲, сучасне – 声) – голос або звуки, 

що їх може сприймати людське вухо; 

— сян (Xiang, традиційне письмо –響, сучасне – 响 – дзвін. 

У цілому ж, під музикою – юе (Yue, традиційне письмо – 樂, сучасне –

乐 ) – розумівся певний комплекс, що складався з гри на музичних 

інструментах, співу й танців. І хоча не має свідчень про те, що вже у 

Стародавньому Китаї розуміли фізичну природу впливу музики на організм 

людини, все ж таки у багатьох духовних практиках людське тіло виступало (й 

досі виступає) своєрідним інструментом, що сприймає та продукує звук (у 

тому числі, й музичний звук), стаючи таким чином провідником енергії. Це 
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стало основою утворення однієї з найпоширеніших східних практик – 

ціґун/(Qi Gong/气功, що об’єднує гімнастику, дихальні вправи та медитацію.  

Само слово ціґун утворено з двох складових: «ці» (Qi/ 气 ) – плин 

життєвої енергії та «ґун» （Gong/功） – праця, досягнення. Основою та 

рушійною силою ціґун є дихання. У книзі «Наукові основи ціґун» (Qi Gong De 

Ke Xue Ji Chu/气功的科学基础) Се Хуаньчжан/Xie Huanzhang/谢焕章 так пише 

про це: «Ціґун складається з матерії, енергії та інформації. Певною мірою 

інформація може бути використана для впливу на гігантську систему 

електрики, магнетизму, звука, світла, тепла; за певних умов інформація може 

бути використана для впливу на ступінь впорядкованості, біологічних полів 

людини» [150, с.32].  

У такому плані голос сприймається як втілення внутрішньої енергії, а 

головною якістю співу стає його природність та емоційна напруженість. 

Розмірковуючи над ознаками гарного співу, китайські мислителі вказували на 

чистий і дзвінкий тембр, силу звука, індивідуальну манеру виконання: «Голос 

природи і голос серця зливаються, тому що, зрештою, це не два відокремлені 

голоси, а один, який у звучанні стає доступним почуттям» [70, с. 127]. 

Щодо останнього твердження цікавим є спостереження історика Сима 

Цяня/Si Ma Qian/司马迁, який у «Трактаті про музику» (Shi Ji/史记, 91 р. до 

н.е.) вказує на взаємозв’язок особистості співака та музики, яку він може гарно 

виконати: «Тому, хто великодушний і спокійний, м’який і прямий, підходить 

співати гімни сунн; тому, хто широкий натурою і спокійний, проникливий і 

довірливий, підходить співати великі оди так-я <…> Адже пісня – це те, що 

[вимагає] виправлення людиною самої себе і проявів людиною чеснот; коли ж 

людина змінює себе, тоді Небо і Земля відгукуються на це, чотири сезони року 

перебувають в гармонії, сузір’я і зірки зберігають свій порядок, а все, що живе 

на землі, розвивається належним чином» [140]. 

Якщо ж казати про інструментальне виконавство, то потрібно 

зауважити, що в китайському музичному мистецтві особливе місце займала 
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цитра цінь/Qin/琴 . Про це свідчать численні згадування про інструмент у 

живописі та поезії. Існував навіть окремий вид музикування цінь юе/Qin Yue/

琴乐, під яким малася на увазі музика для церемоніалу. Вважалося, що за 

допомогою гри на цитрі імператори (зокрема легендарний імператор Фусі/Fu 

Xi/伏羲) могли впливати на Всесвіт та спілкуватися з предками. Існували 

навіть спеціальні вимоги щодо гри на цьому інструменті, серед яких заборона 

грати під час сонячного/місячного затемнень та у маленьких приміщеннях. 

Звертає на себе увагу також факт, що і для вокальної, і для інструментальної 

китайської музики еталонним було звучання високого регістру, що дуже 

вплинуло на національну вокальну школу.  

Г. Орлов указує на ще один важливий аспект розуміння природи 

музичного звука в культурі Сходу: «Музика Сходу культивує саме ті 

властивості звука, які затінюють, коливають, розчиняють графіку музичних 

побудов, – ковзання, мінливість, плинність і злиття. Чуттєве багатство, 

гнучкість і жвавість звучання музики, що залежать на Заході від акустичних 

“добавок” і майстерних виконавських вільностей, становлять вроджені якості 

музики Сходу» [70, c. 43]. 

Тут вкажемо на ще один цікавий факт «відповідності» (за 

М. Мамардашвілі) розвитку думки про мистецтво у Стародавніх Китаї та 

Греції – в обох країнах розмірковували над специфікою інструментального та 

вокального звука, ширше – типу музикування. Наприклад, Цицерон у «Трьох 

трактатах про ораторське мистецтво» так пише про своє бачення музичного 

виховання: «…В Аркадії закон наказував дітям змалку вправлятися у співі 

гімнів і пеанів. І протягом усього свого життя, збираючись на звичайні збори, 

вони розважалися не так слуханням приведених для них виконавців, скільки 

власного виконання, де від кожного вимагалося співати по черзі. В інших 

сферах знань не соромилися, якщо хтось був у чомусь недосвідчений. Однак, 

відмову співати вони сприймали як безчестя» [25, с.20].  

Відомо, що міркування грецьких філософів вплинули на вчення Боеція, 
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а саме на його доктрину «трьох музик та трьох видів гармонії» – mundana 

(світова), humana (людська), instrumentalism (музика інструментів). До того ж 

до музики інструментальної віднесено будь-яку музику, що звучить. Цікаво, 

що, узагальнюючи думки філософів Стародавньої Греції, Боецій пояснює 

існування музичного мистецтва «єдністю світу природного і людського; 

гармонія космосу, природи становить світову музику, яка сприймається 

людиною внаслідок подібного гармонічного устрою її самої у єдності її душі й 

тіла, оскільки й сама людина – частка космосу і природи (мікрокосмос). До 

того ж властивості “звукової” чи “інструментальної” музики мають 

відтворювати або моделювати музику “світову” і “людську”. Тільки тоді вони 

справлять благотворний (терапевтичний) вплив на людину» [17]. У цьому 

твердженні теж знаходимо чіткі паралелі з філософською думкою 

Стародавнього Китаю. 

Зазначимо, що і в Європі, і в Китаї вчення давніх мислителів на століття 

і тисячоліття стали тим фундаментом, що визначав сутнісні параметри 

світогляду народів і цивілізацій та стимулював розвиток людської думки. Саме 

тому в європейській культурі й сьогодні під стилем розуміють певний 

комплекс ознак, що характеризують або конкретну людину, або результати її 

діяльності. Найяскравішим прикладом цього є славетний вислів натураліста 

Ж. Бюффона з промови, що її він виголосив 25 серпня 1763 року, коли його 

обирали членом Французької академії: «Знання, факти і відкриття <...> поза 

людиною, стиль же – це сама людина». 

Спираючись на твердження Ж. Бюффона, підкреслимо, що саме людина, 

як особистість, яка перебуває в постійному діалозі зі світом, є творцем 

художнього стилю, під яким у такому ракурсі й сьогодні розуміють: 

— «сукупність ознак, що характеризують мистецтво певного часу та 

напряму або індивідуальну манеру художника…» [83]; 

—  «сукупність прийомів, характерних рис якої-небудь діяльності, 

поведінки, методу роботи» [там само]. 
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Показово, що у сучасній китайській культурі поняття стилю фактично 

тотожне: «так званий стиль належить до основних ідеологічних і художніх 

характеристик літературного або художнього твору епохи, нації, жанру або 

особистості» [151]. 

Що ж стосується більш вузького розуміння стилю (в нашому випадку – 

стилю вокального), то історично воно склалося набагато пізніше, чому 

передувала тривала еволюція вокального мистецтва та накопичення 

відповідних наукових праць. Як зазначає О. Стахевич, «…еволюція мистецтва 

співу – це еволюція вокально-виконавських стилів, кожний з яких ґрунтується 

на власній теорії, яка може не відповідати і навіть заперечувати стиль і теорії 

попередньої чи наступної епохи. В основі вокально-виконавської практики 

різних епох лежить проблема використання природи співацького голосу» [87, 

с.7].  

Розуміючи, що європейський читач добре знайомий з історією розвитку 

музичного мистецтва Заходу, дозволимо собі детальніше зупинитися на тому, 

як процес становлення вокального виконавства проходив на Сході, адже 

співацька культура Китаю має власний шлях розвитку. Фактично до початку 

ХХ століття вона не мала перетинів з європейськими школами, сформувавши 

власні еталони краси звучання та техніки формування вокального звука. Цей 

національний погляд на мистецтво співу відображено у численних трактатах, 

вивчення яких дозволяє визначити чинники, що вплинули на формування 

національного вокального стилю.  

Підкреслимо, що в усіх цитованих далі працях йдеться здебільшого про 

пісенні жанри, адже саме народна пісня вплинула на розвиток усієї системи 

мистецтва Китаю: вона сформувала корпус тем та сюжетів, що стали основою 

для становлення національної поезії і, врешті-решт, визначила базові 

параметри національного зразка музичної драми – Пекінської опери. 

Зрозуміло, що на формування Пекінської опери, як феномену, що презентує 

самобутність вокальної культури Китаю, вплинули й естетичні міркування 

видатних китайських мислителів.  
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Так, поет і каліграф Юй Шинань/Yu Shi Nan/虞世南 (558 – 638) у книзі 

«Бей Тан Шу Чао» (Bei Tang Shu Chao/北堂书钞) [165] приділяв увагу 

питанням вокальної техніки і вказував на те, що коли в співі використовувати 

різні способи дихання, то можна надати голосу різного емоційного 

забарвлення. А от видатний поет Бо Цзюйі/Bai Ju Yi/白居易  (772 – 846) 

критикував тих співаків, які так захоплені технічними аспектами співу, що не 

приділяють достатньої уваги виявленню почуттів. Шень Ко/Shen Kuo/沈括 

(1031 – 1095) у «Законах музики» з книги «Записи розмов у Менсі» (Meng Xi 
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звертав увагу на дикцію співака, яка, на його думку, повинна бути чиста, 

гладка та звучна.  

Перші праці, що узагальнюють відомості про співоче мистецтво Китаю, 

з’являються вже за часів Юаньскої династії/Yuan/元朝  (1279 – 1368). Це 

трактат «Міркування про співи» (Чан лунь/Chang Lun/唱论 ), автор якого 

підписувався як Янь-нань-чжи-ань/Yan Nan Zhi An/燕南芝庵. У трактаті так 

описано процес вокального музикування: «Спів за своїм характером 

різноманітний: голос то опускається, то піднімається, то злегка затримується, 

то раптом спадає, то робить плавні переходи, то завмирає в паузах, то чітко 

виділяє звуки, то переходить у протяглий стогін; голос веде мелодію, обертає 

її новими сторонами; у співі слід усувати вади і домагатися досконалості» 

[142].  

Цікаві також пари, що їх наводить автор для характеристики якості 

співацьких голосів: «Голоси у людей різні, кожен має свої достоїнства. Чисті, 

як річкова вода, і сильні грудні голоси гарні у супроводі духових інструментів. 

Буває спів потужний, але грубуватий; буває перечулений і майстерний, але 

недостатньо вільний; буває легкий і витончений, але неглибокий; буває 

строгий, але над міру скромний; буває обдуманий у деталях, але неприродний; 

буває відточений, але одноманітний» [там само]. 

Також звернемо увагу на те, що саме у «Міркуванні про співи» вперше 

з’являється дуже важливе для вокального мистецтва Китаю поняття «юань» 
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(Yuan/圆), що визначає естетичний еталон звука (округлий, а не різкий), що 

містить поєднання правил чистоти й сили вимовляння та розуміння 

ритмічного пульсу тексту.  

Підкреслимо, що, як і в аналогічних європейських трактах того часу, де 

висвітлено питання вокального мистецтва, багатьох китайських авторів 

цікавить його зв’язок із сценічним втіленням. Але все ж таки саме в Китаї 

цьому приділялася дуже велика увага, адже у національному театрі спів 

завжди був лише одним з чотирьох компонентів, за якими визначалася 

акторська майстерність: 

— спів (чан/ Chang/唱); 

— сценічний рух (цзо/Zuo/做); 

— декламація (нянь/Nian/念); 

— акробатика (да/Da/打).  

Зазначимо, що вокальна культура Китаю іноземцями сприймається крізь 

призму Пекінської опери/Цзінцзюй/Jing Ju/京剧 , попри той факт, що тут 

мистецтво співу не є визначальним засобом виразності, як це притаманно 

європейському оперному мистецтву. Крім того, потрібно розуміти, що хоча 

Пекінська опера й дотримується стародавніх традицій, за якими музичне 

мистецтво виступало як комплекс, що складається з гри на музичних 

інструментах, співу та сценічного руху традиції народного співу, проте воно 

не тотожне їм.  

Фактично у розгортанні драматичного сюжету Пекінської опери спів 

з’являється тільки тоді, коли мови вже замало для передачі емоційного стану 

актора-співака. Та й голос тут використовується зовсім інакше, ніж у 

європейському оперному театрі, співацько-акторські амплуа різняться не за 

типом голосу, а за ознаками віку, статі, соціального становища, але висока 

теситура та напруженість звучання притаманні всім амплуа. Також 

розрізняють дві манери співу: 

— штучну (цзясан/Zhen Sang/真嗓), коли використовується затиснута 
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гортань і головний резонатор; 

— природну (чженьсан/Jia Sang/假嗓), з також досить високим ступенем 

затиснення гортані.  

Цікаво, що Пекінська опера, як вершина розвитку китайського 

мистецтва, має конкретну дату своєї появи – 1790 рік, коли на честь уродин 

Імператора Цяньлун/Qian Long/乾隆 у столиці Китаю виступали театральні 

трупи з усієї країни. Після приголомшливого успіху цього фактично 

театрального фестивалю увагу всього суспільства було сконцентровано на 

творчості труп, які презентували сценічні традиції різних провінцій Китаю. 

Синтез цих традицій і привів до того, що приблизно в середині ХІХ століття 

феномен Пекінської опери остаточно кристалізувався. 

Парадоксально, але у той самий час добігає кінця епоха бельканто – 

стилю, що майже три століття поспіль визначав розвиток 

західноєвропейського оперного мистецтва: від творів К. Монтверді, котрий, на 

думку багатьох вчених, першим сформулював питання естетики співу як 

такого, до оперної спадщини Дж. Верді, де відобразився процес поступової 

відмови від цієї естетики.  

Як будь-який художній феномен, бельканто має багато визначень та 

змістовних наповнень: це і стиль композиторської творчості, і вокально-

виконавський стиль, і специфічна вокальна техніка, й, нарешті, педагогічна 

традиція. Сьогодні ж визначення бельканто найчастіше використовують у 

двох випадках, коли йдеться про: 

— оперний стиль, що виник як продукт синтезу трьох стилів: сanto 

spianato (італійською – широкий спів), canto fiorito (іт. – прикрашений 

спів), canto declamanto (іт. – декламаційний спів) та найяскравіше 

втілився у творчості В. Белліні, Г. Доніцетті, Дж. Россіні [33]; 

— техніку співу, основою якої є дихання: «Тільки в поєднанні дихання з 

голосом криється секрет правильного співу. Основа легато, оснва 

бельканто» [33]. 
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Підкреслимо, що у європейських та китайських сучасних словниках 

визначення бельканто схожі: вони містять посилання на витоки та специфіку 

відповідної техніки співу. Для порівняння наведемо дві цитати. Так, у 

словнику Л. Дмитрієва знаходимо таке визначення бельканто: «блискучий, 

легкий і витончений стиль співу, характерний для італійського вокального 

мистецтва середини VII – першої половини XIX століття; у більш широкому 

сучасному розумінні – співучість вокального виконання. Бельканто вимагає від 

співака досконалої техніки володіння голосом: бездоганної кантилени, 

філірування, віртуозної колоратури, емоційно насиченого красивого співочого 

тону» [33].  

Сучасний китайський довідник дає схожий опис феномену бельканто, а 

саме: «метод співу, популярний в Італії в 17 –18 століттях. Походить від 

виконання італійської поліфонічної вокальної музики й італійського 

придворного соло в кінці 16 століття. Його характеристики – красивий тембр, 

вільна вокалізація, плавний і прямий зв’язок звуків, а також плавне та гнучке 

фразування» [136]. 

Ця подібність трактування є результатом того, що в процесі історичного 

розвитку культури Сходу та Заходу поступово наближуються одна до одної, 

хоча розвиток наукової думки, зокрема й про вокальний стиль, звичайно, має 

певні, ментально обумовлені властивості. Серед таких, що характеризують 

еволюцію західноєвропейського мистецтва, окреслимо декілька важливих, на 

нашу думку, моментів.  

Перш за все, звертає на себе увагу той факт, що у переважній більшості 

музичних трактатів часів Відродження та Бароко, де вперше так чи інакше 

зачіпається проблема музичного стилю, йдеться не про виконавця, а про 

стилістику конкретних творів, базові параметри яких визначені місцем 

виконання і відповідним типом висловлення. Звідси йдуть витоки однієї з 

популярних і сьогодні класифікації вокальних стилів, за якою розрізняють 

«три основні способи співу або три вокальні стилі: співучий стиль, де панує 

широка, плавна наспівність – кантилена; декламаційний, що наближається до 
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будови та інтонацій мови (музична декламація, речитатив), і колоратурний, у 

якому так чи інакше втрачається прямий зв’язок із текстом і спів наближається 

за своїм характером до гри на музичному інструменті» [71]. 

У зв’язку з цим цікавою видається полеміка про стилістичну природу 

музичного мистецтва, що розгорнулася між музикантами епохи Бароко, чию 

увагу, звичайно, в основному було зосереджено не на проблемах 

виконавського втілення музичного тексту, а на проблемі його створення. 

Наслідком згаданої полеміки стало утворення і сьогодні добре відомих 

стильових антиномій: 

— стиль строгий і пишний (або виразний); 

— хоровий, пісенний і мадригальний стилі; 

— камерна, церковна музика і театральна музика. 

По-друге, скажемо про те, що вже за часів Бароко з’являються роботи, 

де розглядається національний аспект феномену вокального виконавства, який 

сприймається як наслідок взаємодії декількох чинників: темпераменту, 

клімату і ландшафту. Так, М. Лобанова в книзі «Західноєвропейське музичне 

мислення бароко: проблеми естетики і поетики» наводить досить курйозний 

опис національних стилів, запропонований А. Кірхером: «Італійці бекають, 

іспанці гавкотять, германці бутять, як бики, співають же галли. Цей різний у 

різних націй стиль у музиці походить або від природного генія і схильності, 

або від звички, виробленої довгим вживанням, яке стало нарешті природною 

властивістю. Германці, здебільшого народжені під холодним небом, за 

складом своїм серйозні, міцні, постійні, тверді й працелюбні, і цим якостям 

відповідає їхній музичний стиль. <...> Італія ж від самого початку визначила 

для себе в музиці заслужену першість. Адже у ній колись незрівнянні мужі 

геть неймовірними речами довели музику до дивовижної краси. Клімат у них 

найпомірніший, і такою ж мірою і стиль у них так само найкращий і їхній 

природі відповідний» [50, с. 206]. 

Не викликає сумнівів той факт, що спостереження А. Кірхера виявилися 

на диво прозорливими, а «заслужена першість» італійської школи співу і 
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сьогодні впливає як на розвиток вокального мистецтва (стилю) всього світу, 

так і на його теоретичне (наукове) осмислення. Разом з тим, очевидно, що 

італійська школа, як одна з найбільш впливових у вокальному мистецтві, 

робить безпрецедентний вплив на розвиток інших національних шкіл співу. 

Більш того, «присвоювання» її традицій у багатьох країнах неминуче веде до 

переосмислення національних, безпосередньо пов’язаних зі специфікою мови, 

що впливає на особливості формування звука, його вимови і навіть тембру.  

По-третє, можна припустити, що панування стилю бельканто вплинуло 

на той факт, що у європейських дослідженнях, присвячених вивченню питань 

розвитку вокального мистецтва, мова найчастіше йде про більші стильові 

пласти: стиль епохи, національний стиль, фактично про національні школи 

співу, кожна з яких має власні настанови щодо манери звуковидобування та 

ведення звуку, що обумовлені мовою та ментальністю певної нації.  

По-четверте, ми знову знаходимо точки перетину у міркуваннях 

китайських та європейських мислителів: і ті й ці вказують на важливість 

емоційної складової мистецтва співу. Так, наприклад, видатний вокальний 

педагог М. Гарсіа писав: «Артист марно намагався б впливати на душі 

слухачів, якби він не виявляв того, що він сам дуже діткнутий тим почуттям, 

яке він бажає передати іншим. <…> Якщо уявити собі музичне виконання, 

зведене до самої техніки (хай би якою досконалою вона була), позбавленим 

виразності, то спів залишився б холодним і ненатхненним» [24, с. 104-105]. 

Нарешті, по-п’яте, ми маємо прийняти, що визначення «вокальний 

індивідуальний виконавський стиль» у спеціалізованій літературі й до 

сьогодні розроблено недостатньо порівнюючи, наприклад, з роботами в царині 

піанізму, де існує кілька класифікацій індивідуального стилю, специфіка яких 

визначається акцентуванням певних параметрів, що, на думку авторів, 

визначають формування і розвиток індивідуального стилю. Також існує 

декілька праць, де питання стилю творчості вивчаються без прив’язки до 

конкретного типу музикування. Не намагаючись показати всю палітру 
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авторських підходів до стильової класифікації музичної творчості, визначимо 

лише декілька найбільш цікавих, на нашу думку, основою яких є: 

— опора на концепцію єдності й боротьби діонісійського і аполонічного 

початків у культурі – класифікації А. Мартінсена [58], О. Катрич [40]; 

— апелювання до сценічного втілення задуму виконавця, а саме до 

надмети, яку подібно до актора виконавець ставить перед собою – 

типологія Д. Рабиновича [75 – 76]; 

— врахування вікових особливостей і життєвих обставин кожного 

конкретного виконавця – класифікація Н. Савицької [79]; 

— виявлення домінантних параметрів стилю, що визначають характер 

виконавського висловлювання – роботи І. Сухленко [97 –98]. 

Зрозуміло, що механістичне перенесення зазначених класифікацій у 

сферу вокального виконавства неможливе без урахування його специфіки, але 

все ж таки вкажемо на кілька важливих для нашої роботи позицій. Перша 

полягає в тому, що найпростішим та, мабуть, найбільш продуктивним 

інструментом стильової атрибуції виконавської творчості є визначення її 

базових засад, що дозволяють зарахувати конкретного музиканта до 

представників класичної чи романтичної течії музичного мистецтва. Відтак 

очевидно, що така належність до певної надісторичної єдності музикантів 

суттєво впливає на всі аспекти творчої діяльності співака: від вибору 

репертуару до алгоритму роботи з авторськими нотними текстами.  

Дуже влучним у цьому сенсі видається спостереження О. Катрич, яка 

зазначає, що належність до виконавського архетипу (аполонічного або 

діонісійського) визначає особливості музичного мовлення музиканта, його 

інтонації: «Вважаємо доцільним застосування поняття “інтонаційної ідеї” для 

характеристики категорії особливого і індивідуального у музичному стилі. 

Пропонуємо таке визначення даного поняття: інтонаційна ідея 

індивідуального музичного стилю – це певна естетична домінанта, що має 

музично-звукову природу і фіксує найістотніші індивідуальні риси даного 

стилю» [40, с. 29]. 
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Друга позиція базується на визнанні того, що стильова настанова і, як її 

втілення, – генеральна інтонація (за висловом В. Медушевського) впливає на 

формування системи музично-мовленнєвих ресурсів виконавця, що у 

подальшому обумовлює алгоритм його праці з авторським нотним текстом. 

Зокрема, О. Катрич зауважує, що «<…> індивідуальний стиль музиканта 

виконавця – це відповідна до специфічності його музичного світобачення 

система виражальних засобів, яка, зберігаючи цілісність, функціонує як 

опорний чинник переінтонування різних композиторських стилів» [40, с. 60].  

Тут також доцільно згадати статтю І. Сухленко «Жанровий аспект 

виконавської інтонації» [97], у якій авторка, поєднуючи напрацювання 

мистецтвознавства (зокрема концепції жанрових першоджерел творчості 

С. Скребкова) та літературознавства, пропонує розрізняти виконавців за 

характером мовлення: ліричний, епічний та драматичний виконавець. На 

думку авторки, схема домінування жанрово-творчих першоджерел у 

виконавських стилях має такий вигляд:  

моторність    драма   віртуозний тип; 

моторність   лірика  романтичний тип; 

декламаційність  епос   інтелектуальний тип; 

декламаційність  драма   раціональний тип; 

пісенність   лірика/епос  емоційний тип [97, с.30] 

Підкреслимо, що концепція І. Сухленко може стати у пригоді саме у 

дослідженнях вокального виконавства, сутність якого передбачає роботу з 

вербальними текстами, їх артистичне представлення, а, отже, 

детермінованість не тільки музичним, а й артистичним втіленням твору. На це 

вказує, зокрема, Ю. Сетдикова у дисертації «Естетичні аспекти вокально-

виконавської творчості: ґенеза та сучасні тенденції»: «Вокальне виконавство, 

що є одним з видів художньої творчості і складовою частиною мистецтва в 

цілому, характеризується структурно-функціональною подвійністю: 

підкоряючись загальним законам функціонування різних видів мистецтв, 
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вокальна творчість має відносну суверенність (самостійність), являючи собою 

особливий специфічний різновид художньо-творчої діяльності» [80, с. 11].  

Третім аспектом, що дуже важливий для осягнення специфіки 

вокального виконавства і став предметом досліджень стилю музичної 

творчості, є питання віку. Одним з перших, хто вказав на взаємозв’язок стилю 

музиканта-виконавця та його віку, був Б. Яворський, але тут ми звернемося не 

до наукових напрацювань, а до життєвого досвіду співаків. Так, 

Л. Казарновська (1956 р.) в інтерв’ю у квітні 2020 року у відповідь на 

запитання про те, чи змінився її голос з віком, каже: «Нерозумно очікувати, 

що голос не буде змінюватися. Але ось що з’явиться замість молодих якостей 

голосу – це питання значно цікавіше і важливіше для співака. Якщо стоїть 

завдання якомога довше утриматися на оперній сцені, співати партії, які вже 

твоєму організму не під силу, намагатися всім довести, що ти звучиш 

голосніше за всіх, на мій погляд, це призводить до плачевного результату! 

Настає певний вік, коли оперну сцену треба залишити! Це неминуче. А ось чи 

зможеш ти продовжити свій артистичний, творчий вік новими ідеями, 

несподіваними проєктами, показатися публіці новими гранями особистості – 

це питання твоєї інтелігентності, креативності, чуття і розуму. І це 

проявляється (або ні) тільки з віком і досвідом. Тонкі грані виконавства, 

сміливе використання барв, часом гротескових, різких, вміння працювати 

півтонами, часом всупереч красивому звука – це все приходить з досвідом і 

глибокими роздумами. Голос перестає бути просто інструментом, що красиво 

звучить, – він стає рупором Духу [53]. 

Тут ми підходимо до важливого моменту, а саме: до визнання того, що 

сутнісне ядро індивідуального вокального стилю – це людина з властивими їй 

психофізіологічними характеристиками. Зазначимо, що на важливість 

особистісного підходу у досліджені продуктів музичної творчості вказують 

багато музикознавців. У якості прикладу наведемо цитату зі статті 

Л. Кияновської «Психологічний портрет композитора як джерело пізнання 

індивідуального стилю»: «слід вибудовувати психограму митця, оскільки 
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європейською гуманітарною наукою такі дослідження вже проводяться і 

доведена їх плідність для вивчення художнього світогляду і стилю, врешті – з 

виходом на вищі духовні смисли <…> Разом з тим слід враховувати значну 

суперечливість у корекції особистості через зіставлення “реального-

ідеального”. Адже взаємодія двох протилежних імпульсів у реалізації творчих 

процесів особистістю відбувається за діалектичним принципом: з одного боку, 

прагнення встановити контакт з оточенням, ствердити себе в середовищі собі 

подібних, з другого, це ствердження відбувається через усвідомлення і 

декларування неповторності своєї індивідуальності» [44, с.62].  

Потрібно також сказати про те, що, як і в інших сферах виконавського 

мистецтва, індивідуальний вокальний стиль може бути представлений як 

спрощена модель, елементи якої, навіть не відображаючи в повній мірі всі 

властивості певної стильової цілісності, все ж дозволяють аналізувати її 

складові. На думку І. Сухленко, до важливих елементів моделі виконавського 

стилю належать: 

— «Особистісні якості артиста, спрямовані на розкриття змісту музики, 

що визначають виконавський тип (раціональний, віртуозний, 

емоційний або інтелектуальний, відповідно до класифікації 

Д. Рабиновича). 

— Ставлення виконавця до тих чи інших традицій інтонування, що йдуть 

з глибини часів або оточують його сьогодні. 

— Визначення зони виконавської творчості, яка простягається від спроб 

проникнення в авторський задум до вільної його обробки. 

— Інструментарій. 

— Умови виконання: запис, концерт і т.п. [101, c. 235]. 

Але, як ми вже зазначали, специфіка вокального виконавства полягає в 

тому, що в ньому людина та інструмент буквально становлять одне ціле, тож 

можна стверджувати, що одним з базових параметрів, які визначають 

особливості музичного мислення конкретного співака, є його голос.  
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Так, успішну кар’єру в оперних театрах Європи китайського баса Лі 

Ляня/Li Liang/李晓良  обумовив унікальний тембр його голосу та тонке 

розуміння специфіки вокального виконавства: «На європейській оперній сцені 

можливість виступу для азіатів дуже рідка. Деякі люди можуть подумати, що 

ця можливість важливіша за все інше. Поки є шанс вийти на сцену, ви повинні 

твердо вхопитися за нього і не упускати його. Я думаю, що можливість дуже 

важлива, але ваш голос – це ваш капітал Якщо ви використовуєте горло 

занадто сильно або занадто часто, ви повинні виділити час, щоб горло 

пристосувалося і відпочило, дайте йому повністю розслабитися і допомогти 

відновити еластичність, твердість і гнучкість порожнини. Якщо я співав кілька 

творів Р. Вагнера, я заспіваю кілька творів В. Моцарта. Незалежно від того, 

наскільки хороший стан звуку, горло не витримує надмірного використання. 

Якщо ви його поранили, вилікуватися буде складно» [146]. 

Тут слід зробити невеликий відступ і сказати про те, що сфера 

вокального виконавства через його зв’язок зі словом дуже близька до 

театрального мистецтва, з характерною для нього системою сценічних амплуа. 

Як відомо, в театральній традиції амплуа «(від франц. Emploi – роль) – 

театральна класифікація, що встановлює зв’язок між акторськими даними та 

відповідними їм ролями, а також особлива система типів у драматургії 

(подібна до типізації через театральні маски і протилежна типізації через 

характери)» [3]. Однак є й відмінності, які пояснюються тим, що на відміну від 

театрального мистецтва, в оперному переважне значення мають не зовнішні, а 

вокальні дані виконавця. Згадаймо про влучне визначення оперного сюжету, 

яке дав Б. Шоу: «опера – це коли тенор любить сопрано, а баритон їм у цьому 

заважає». 

Дійсно, специфіка голосових даних співака визначає коло партій (а іноді 

й композиторських стилів), які він може виконувати. Це обмеження діятиме 

не тільки для оперних співаків, а й для виконавців камерної музики. Тут ми 

спостерігатимемо двонапрямлені процеси. З одного боку, вроджені голосові 

можливості конкретного співака впливатимуть на його виконавську стратегію: 
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від вибору конкретного репертуару до особливостей роботи з авторським 

нотним текстом і пріоритетів з організації виступу (оперний спектакль, виступ 

у концертній залі, участь у заходах, що лежать у царині перетину академічного 

та популярного мистецтва). З другого боку, все більше занурюючись в обране 

коло художніх стилів (наприклад, в аутентичне виконавство або в оперний світ 

Р. Ваґнера), співак поступово корегуватиме свою виконавську техніку, 

прагнучі максимально точно втілити власне бачення цієї музики.  

Так, вже згадуваний вище Лі Лянь розповідає про важливість кореляції 

емоційного та технічного у вокальному мистецтві: «Художнє втілення емоцій 

у співі завжди спирається на техніку. В іншому випадку ви не зможете 

виразити емоції, і, більше того, не зможете виконати роль. Захарія, одна з 

найскладніших басових партій в операх Верді. Цей єврейський священик має 

багаті і тонкі внутрішні емоції, він духовний вчитель, який зберігає гідність, 

віру, тверезість і спокій під владою і тиранією, це справжній лідера. Його 

емоційний діапазон і висота тону неймовірні <…> я виконав 12 версій і 

десятки сцен Короля Марка. Наречена, на якій він хоче одружитися, таємно 

закохана в його племінника. Любов і обурення в серці героя, глибокий біль і 

ревнощі, безпричинна втрата і небажання – все це дуже складно. Адже на 

сцені я не можу дозволити своїм емоціям керувати мною. Але як ти можеш 

співати все контролюючи? Разом з цим, якщо ви не спираєтесь на техніку, як 

ви можете висловити свої емоції?» [146]. 

Тож, як бачимо видатні співаки ніколи не зупиняються у процесі 

самовдосконалення, таким чином та манера співу, яка була прийнята 

виконавцем як базова в процесі навчання, поступово буде переосмислюватись 

і все більш індивідуалізуватися, стаючи унікальною, властивою саме цій 

творчій індивідуальності. Саме таке розуміння поняття вокально-

виконавський стиль знаходимо в дисертації Ю. Сетдикової: «…це спосіб або 

метод подачі вокального мистецтва своєрідним, внутрішньо притаманним 

йому чином, за допомогою художньо-виражальних засобів, властивих голосу. 
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Вокально-виконавський стиль виражає як сучасні панівні художні настанови, 

так і творчо відбиває стиль виконуваного композиторського тексту» [80, с. 91]. 

Для порівняння наведемо визначення, що пропонує Ян Шуґан/Yang 

Shuguang/ 杨 曙 光  у статті «Професійна національна вокальна освіта в 

перспективі багатовимірної культури»: «Метод співу та стиль вокальної 

музики – це індивідуальні особливості культурної (мистецької) психології, 

сформовані співаком у конкретному культурному середовищі» [166].  

Важливо також розуміти, що процес оволодіння технікою співу 

нескінчений і справжні майстри сцени це прекрасно усвідомлюють. Так, знана 

у всьому світові китайська співачка Хью Хе/He Hui/和慧 (сопрано) в інтерв’ю 

журналу «Опера» каже: «Насправді, хоча всі говорять, що я “гарна”, у мене 

багато нарікань до себе. Перед обличчям Мистецтва у мене завжди буде 

менталітет учня початкової школи, і я ніколи не скажу, що задоволена. У 2007 

році я і Симфонічний оркестр Словацького радіо записали альбом арій з моїх 

улюблених опер Дж. Верді та Дж. Пуччіні, виданий німецькою компанією 

звукозапису. Однак зараз я сама більше не хочу слухати цей диск. Ви кажете, 

що я співала “добре”, але це таке “добре”, яке й має бути. Я не наважилася 

зупинитися ні на хвилину за ці десять років. З 2002 року у мене рідко буває 

більше 20 вихідних в році, і в усі вихідні у мене є заняття» [157]. 

Отож, ми підійшли до важливого моменту нашого аналізу феномену 

індивідуального вокального стилю, а саме – ступеня його обумовленості 

іншими складовими ієрархічної системи музичного стилю, зокрема певною 

вокальною школою. Так, У. Хаслам у славнозвісній книзі «Стиль вокального 

виконавства» пише: «Якщо проаналізувати курс практичного навчання співу, 

то ми виявимо, що він включає в себе чотири основні елементи: 

1. Постановка, тобто емісія голосу. 

2. Техніка, тобто навчання володінню голосом як музичним 

інструментом. 

3. Стиль, тобто застосування законів художнього смаку при виконанні 

вокальної музики. 
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4. Репертуар, тобто вибір серед існуючої вокальної літератури творів, 

найбільш придатних голосу, темпераменту та індивідуальності даного 

конкретного співака» [107]. 

Підкреслимо, що у процесі навчання співак, як і в інших сферах 

музичного виконавства, долучається до певного стилю, що є втіленням 

національних/історичних традицій та присвоює притаманну цьому стилю 

техніку, під якою розуміємо: «здатність керувати голосом у трьох аспектах: 

висота звука, забарвлення і динаміка. Інакше кажучи, співак повинен уміти 

заспівати будь-яку ноту в межах свого діапазону (висота звука) із 

застосуванням різного тембру (забарвлення) і з різним ступенем сили і 

гучності (динаміка)» [107]. 

Зрозуміло, що ця техніка виробляється як інструмент досягнення 

конкретної художньої мети, і в цьому плані вона може стати певною 

перепоною в тому разі, коли співак, наприклад, хоче змінити академічне 

виконавство на естрадне. Особливо, якщо враховувати той факт, що нині ми 

живемо у час, коли під впливом технічного прогресу та процесів глобалізації 

вокальне мистецтво трансформується: змінюються еталони звучання, 

мікшуються жанри й, відповідно, техніки співу.  

Загалом, останнім часом ми спостерігаємо потужну тенденцію стирання 

граней між академічним та естрадним мистецтвом, що, безумовно, суттєво 

впливає на стильову палітру вокальної творчості. З одного боку, це значно 

розширило репертуар виконуваних творів (загадаймо, наприклад концерти на 

кшталт «Паваротті та його друзі»), а відтак викликало більшу цікавість до 

академічного вокального виконавства. З другого боку, часом бажання 

музичних продюсерів вибудовувати комунікацію з публікою на «її умовах» 

призводить до того, що співаки ставлять під сумнів доцільність роботи у 

суміжних сферах вокального мистецтва.  

Так, Д. Хворостовський в одному з інтерв’ю сказав: «мене стало 

бентежити те, що почали надходити сумнівні пропозиції зовсім не в тому 

напрямку, в якому я збирався працювати, – хотіли, щоб і я співав мало не 
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естрадну попсу, щоб записав у дуеті з Бочеллі спільний альбом, хотіли 

з’єднати мене з Мадонною і так далі. Я ніколи не бачив себе в амплуа шоумена. 

Якщо вже й записувати попсу, то краще буду співати неаполітанські пісні і 

старовинні романси» [23]. 

З огляду на це, можемо говорити, що сьогодні змінюються умови творчої 

діяльності співака, він має зробити вибір щодо стратегії спілкування із 

публікою. Очевидно, що цей вибір визначатиметься кількома чинниками, 

серед яких найголовніший – особистість митця (його характер, темперамент), 

що обумовлює поведінкові та артистичні стратегії особистості. На це вказує 

Ю. Ніколаєвська: «Виконавською стратегію вважаємо різновид 

комунікативної стратегії, спрямований на організацію акустичної (звукової) 

форми музичного твору, модальної за своєю природою (змінювані компоненти 

виконавського процесу – темпоритм, артикуляційна і динамічна шкала, 

агогіка, іноді фактурний виклад). Серед виконавських стратегій можна 

розрізнити “охоронну”, актуалізуючу; моделюючу (у інтерактивах), 

аудіовізуальну; контонативну» [68, с. 185-186]. 

Крім іншого, ці стратегії впливають і на цікавість (чи нецікавість) до 

суміжних сфер музичного мистецтва. З цього погляду привертають увагу 

спостереження Ю. Сетдикової щодо впливу широкого використання 

технічних засобів (мікрофонів, підсилювачів звуку, звукозапису) на співацьку 

техніку. Вона зазначає: «вокальна школа, що створювалася для виконання 

класичної музики, побудована на приматі сильного імпедансу, що забезпечує 

голосу можливість “бути почутим” в умовах оперного спектаклю. Відмова 

навіть в деякій мірі від цієї умови у класичному співі може або змінити 

вокальний еталон, або привести до його повної трансформації» [80, с. 98 – 99]. 

Тому доцільно говорити про музичне мислення, як основу виконавської 

діяльності. Сформоване через узагальнення попередніх слухових уявлень, це 

мислення виконує роль своєрідного сита, яке поступово формує систему 

музично-мовленнєвих ресурсів конкретного виконавця. Таке визначення 

знаходимо у роботах В. Москаленка, котрий увів до наукового обігу 
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визначення «стиль музичної творчості», під яким розуміється: «специфіка 

світовідчування і музичного мислення творчої особистості, яка реалізується 

системою музично-мовних ресурсів творення, інтерпретування та виконання 

музичного твору» [64, с. 232]. 

Зазначимо, що важливим аспектом дослідження індивідуального 

виконавського стилю є визнання того, що факту, що він постійно змінюється 

під впливом багатьох факторів. Тому дослідниця О. Сидоренко пропонує 

розрізняти у системі стилю параметри мобільності та стабільності: «Тож до 

параметрів стабільності, котрі є основою моделі індивідуального 

виконавського стилю, ми відносимо такі характеристики виконавця, які є або 

вродженими, або набутими в ранньому дитинстві під час музичного, 

естетичного та художнього виховання. Саме вони становлять базу, каркас 

виконавської діяльності, забезпечують цілісність музичного твору <…> 

 психофізичні дані (темперамент, витривалість, стресостійкість та ін.), 

що впливають на надзавдання виконавського стилю − вражати, 

висловлювати, переконувати, осягати (за Д. Рабіновичем), його 

комунікативну спрямованість (соліст або ансамбліст), креативність;  

 виконавську школу, яка визначає «звуковий образ інструменту» і через 

нього − технічний та художній компоненти виконання; 

 виконавський тип (раціональний, емоційний, інтелектуальний, 

віртуозний), що виявляється через «генеральну інтонацію» і принципи 

формоутворення; 

 художні настанови, які засновано на індивідуально-особистісному 

началі та які впливають на вибір репертуару й умови виконання [81, 

c 75 – 76.]. 

 А от до параметрів мобільності дослідниця пропонує віднести: 

 здатність до корегування надзавдання; 

 комунікативний тип та здатність до творчої синергії; 

 креативне усвідомлення «звукового образу інструменту» в його впливі 

на акустичний аспект виконавської техніки [81, c.76]. 
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Підсумовуючи, скажемо, що порівняльний аналіз розуміння дефініції 

«вокальний стиль» у західноєвропейському та китайському мистецтві в 

історичному ракурсі дає підстави стверджувати, що, хоча самобутня культура 

співу Китаю розвивалася практично відособлено і не мала багато спільного із 

західними манерами співу, вона все ж таки виробила східні підходи до 

розуміння феномену вокального співу як такого, його значення у житті 

людини тощо. У ХХ столітті це протиріччя поступово зникає і сьогодні, коли 

китайські співаки все більше орієнтуються на стандарти європейського співу, 

ми бачимо фактично тотожні визначення вокального стилю у науковій 

літературі.  

Шляхом узагальнення наукових концепцій щодо атрибуції 

індивідуального виконавського стилю, що базуються на синтезі музичного та 

вербального, співочого та акторського, дієвого та ліричного, пропонуємо 

робоче визначення індивідуального виконавського стилю вокаліста – це 

комплекс музично-мовленнєвих ресурсів, що характеризує і визначає 

технологічні та естетичні параметри сценічної творчості співака.  

 

 

 

1.2. Вербальні аспекти системи вокального мистецтва Китаю 

Мистецтвознавство як частина гуманітаристики давно та продуктивно 

користується термінологічним апаратом (і, відповідно, теоріями та 

концепціями) суміжних наук. Зокрема, йдеться про системний підхід, 

положення якого суттєво вплинули на розвиток наукової думки у ХХ – ХХІ 

століттях. Дійсно, систематизація та моделювання (як її логічне продовження), 

з одного боку, значно спрощують сам процес пізнання, а з другого боку – 

дозволяють висвітлити сутнісні параметри, що обумовлюють самобутність та 

здатність до трансформації кожної окремої системи. Тому не дивно, що 

системний підхід застосовується й у дослідженнях культури як певної 
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цілісності, що, на думку американського антрополога, етнолога та 

культуролога Л. Уайта, містить три підсистеми: 

— технологічну підсистему, що характеризує взаємини людини з 

природою, використання нею технічних засобів і знарядь праці, типи 

осель, особливості харчування і т. ін.; 

—  соціальну підсистему, що пов’язана із людськими відносинами та 

відповідними типами поведінки; 

—  ідеологічну підсистему, що являє собою сферу формалізації ідей: 

вірувань, звичаїв, а також різних видів знання [105, 20]. 

Зрозуміло, що такий само підхід може бути застосований і в дослідженні 

окремих складових метасистеми людської культури: національних культур, 

систем, що утворюються певними видами мистецтва, тощо. З цього погляду 

проаналізуємо вокальну культуру сучасного Китаю як цілісність, утворену 

взаємодією національних та інтернаціональних культурних патернів – перш за 

все, вербальною та музичною мовами. Підкреслимо, що у системі художньої 

творчості будь-якої країни вокальне мистецтво посідає унікальне місце 

завдяки тому, що воно є продуктом синтезу музики та слова, чуттєвого та 

раціонального, образного та понятійного. Воно має власну, специфічну 

систему мовлення.  

Тут доцільно буде звернутися до спеціалізованих досліджень і сказати 

про те, що під мовленням розуміється діяльність, у процесі якої «той, хто 

говорить, використовує код (code) мови з метою вираження власної думки» 

[85, с. 52], а під мовою – «упорядкована комунікативна (слугує для передачі 

інформації) знакова система», що «мова забезпечує обмін, зберігання і 

накопичення інформації в колективі, який нею користується» [85, с. 51]. 

Вокальне ж мистецтво фактично користується двома мовами – 

музичною та вербальною. І хоча багато вчених стверджують, що у парі 

«музика – слово» домінує музика, неможливо заперечувати той факт, що саме 

вербальна мова визначає самобутність національних композиторських та 

виконавських шкіл.  
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Разом з цим, необхідно взяти до уваги й іншу думку, згідно з якою в 

історії людства спів передував формуванню мовлення. Одним з перших на це 

вказав Ч. Дарвін: «праотці людини, мабуть, видавали музичні тони до того, як 

набули здатності до членороздільної мови <…> музичні звуки становлять одну 

з основ, з яких розвинулася згодом мова» [32, 305]. Тож, як зазначає 

Ю. Сетдинова, остаточно розв’язати питання щодо першості слова чи мелодії 

у вокальній творчості неможливо: «З чого ж, урешті-решт, народилася 

вокальна творчість і що в ній є первинним: слово чи мелодія? 

Підпорядковується “мелодія для голосу” загальним для вокальної та 

інструментальної музики структурним закономірностям чи ж, навпаки, 

формує свої власні, лише їй властиві закони? Припущення, що саме в 

невпинному русі від одного до іншого і полягає динаміка розвитку вокальної 

музики, здається єдино можливим і ґрунтовним. Питання про те, що в співі 

первинне – людська мова, імітація звуків живої природи чи емоція людини, 

виражена голосом, не може бути розв’язане однозначно» [80, с. 45].  

Погоджуючись із такою думкою, припустимо, що співоча ґенеза 

китайської мови не тільки вплинула на становлення та розвиток вокальної 

культури, а й визначила специфіку взаємовпливу музики та слова у творчості 

китайських співаків. Підкреслимо: якщо порівнювати з іншими 

національними вокальними школами, китайська має безпрецедентно довгу 

історію розвитку, визначальною властивістю якого є принципове збереження 

традицій. Фактично йдеться про період з другого тисячоліття до нашої ери і 

до початку ХХ століття, коли в Китаї вперше почали замислюватися про 

можливість присвоєння культурного досвіду інших країн. Весь цей час 

національна вокальна культура країни функціонувала як система, що 

включала такі елементи: 

— корпус філософських праць, автори яких намагалися визначити 

функцію музичного мистецтва (й, зокрема, співу) у процесі розвитку 

держави; 

— трактати, спрямовані на осягнення мистецтва співу як окремої сфери 
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людської творчості та як виду енергетичної практики; 

— творчість видатних співаків та епістолярні свідчення про неї; 

— весь обсяг музичних артефактів – народні, авторські пісні, твори 

різних вокальних жанрів; 

— визначені сфери вокального музикування, що довгий час мали дві 

базові локації – придворну (тобто церемоніальну) та побутову 

(народну); 

— систему підготовки фахівців та концертні заклади. 

Очевидно, що всі ці елементи (розуміємо, що, маючи інші цілі та 

завдання дослідження, можна виробити іншу модель, яка включатиме інші 

складові) повинно щось поєднувати, скріпляти в одне ціле. На нашу думку, тут 

доречно говорити про два сутнісні чинники: китайську ментальність та мову, 

фонетика якої визначила шляхи розвитку вокального мистецтва Піднебесної. 

Почнемо з першого з них – ментальності, спираючись на визначення, 

запропоноване О. Гуревичем: «Ментальність – це не філософські, наукові чи 

естетичні системи, а той рівень суспільної свідомості, на якому думка не 

відокремлена від емоцій, латентних звичок та прийомів свідомості» [31, с. 59]. 

Також візьмемо до уваги позицію Д. Полежаєва, який стверджує, що 

«менталітет суспільства – це суми певних настанов, у тому числі й мовних. 

Менталітет залежить від соціальних умов і виражається в мовних 

особливостях, способах спілкування нації. Мова своєю чергою впливає на 

формування соціального менталітету і ментальності окремої особистості» 

[73]. 

Спробуємо окреслити базові риси китайської ментальності, 

усвідомлюючи, що на формування ментальності китайців вплинула історія 

цього народу, те, що Л. Гумільов називав «етногенезом», підкреслюючи: «ми 

маємо право визначати етнос як явище енергетичне» [30, с. 324].  

Відомо, що етнічній склад народу, який у стародавні часи мешкав на 

територіях сучасного Китаю, був неоднорідним. Тут контактували поміж 

собою представники декількох племен – тунгусів, маньчжурів, монголів, 
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тибетців, бірманців та інших. І тільки в середині першого тисячоліття до нашої 

ери представники різних етнічних груп та, відповідно, різних культур 

сформували єдину китайську народність, або, за визначенням Л. Гумільова – 

суперетнос: «Суперетносом ми називаємо групу етносів, що одночасно 

виникли в певному регіоні, взаємопов’язаних економічним, ідеологічним і 

політичним спілкуванням. <…> “Серединна імперія” (Китай – етнічно вкрай 

мозаїчна країна) або “кочова євразійська культура” (тюрки і монголи), – це не 

просто слова, а позначення технічно упредметнених і соціально оформлених 

видових відмінностей людства, сукупностей етнічних цілісностей…» [30, 

с. 229].  

Що з’єднало представників різних етносів в один народ? Прийняття 

спільних життєвих цінностей, що їх називають п’ятьма проявами щастя або 

п’ятьма благословеннями: 

 довголіття (Chang Shou/长寿); 

 багатство (Fu Gui/富贵); 

 умиротворення (Kang Ning/康宁); 

 чеснота (Hao De/好德); 

 легка смерть (Shan Zhong/善终). 

У книзі «Вступ у традиційну китайську культуру» (Zhong Guo Chuan Tong 

Цай Хайжон/Cai Hairong/蔡海榕 так окреслюють базові для розуміння 

специфіки китайської ментальності компоненти: 

 відчуття безпрецедентної безперервності життя; 

 толерантний і товариський дух; 

 гармонія між небом та людиною; 

 людиноцентризм [159]. 

Також велике значення мало поступове закріплення конфуціанства як 

державотворчої ідеології, що вплинула на всі сфери соціального життя – 

людські стосунки, концепції навчання та виховання, розвиток мистецтв, 
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філософської думки тощо. Крім того, панування державної ідеології привело 

до того, що з одного боку, китайці почали дуже зверхньо ставитися до своїх 

сусідів (аж до фактичної самоізоляції нації), а з другого – прийняли дещо 

спрощену, чорно-білу модель світу. Це втілилося у загальноприйнятих 

суспільних нормах співжиття: 

 моральний розвиток як основа безпеки і життя; 

 золота середина як основний спосіб роботи; 

 управління родиною, засноване на сільському господарстві й вивченні 

родинних реліквій; 

 конфуціанство як фундамент науки; 

 прагнення до єдності, справедливості та блага як до основних 

цінностей; 

 інтуїтивні образи як основний спосіб мислення [159]. 

На погляд же європейських дослідників показовою та визначальною 

рисою китайського менталітету є практицизм, що сформувався завдяки тому, 

що у працях стародавніх філософів увагу сконцентровано на практичних 

аспектах побудови держави: «Йдеться про норми, які зміцнювали соціальні 

зв’язки між людьми (культ предків, ідея синівської шанобливості – сяо і все 

пов’язане з цим) і привселюдно декларували, що головне завдання держави – 

забезпечення блага народу. Вона була сформульована ще до Конфуція, 

оспівана й зміцнена Конфуцієм і його послідовниками, і з часом стала 

загальновизнаною нормою, першою серед інших (поряд з культом предків і 

сяо). Зміцнення морального стандарту, що спиралося на авторитет древніх, 

перед мудрістю яких схилялися всі, вело до формування в країні свого роду 

особливої соціальної дисципліни» [20, с. 308]. 

Усвідомлення людиною себе як важливого елементу розвитку Держави 

своєю чергою спонукало її до постійного самовдосконалення, з одного боку, а 

з другого – до шанобливого ставлення до здобутків предків, норм та правил, 

встановлених попередніми поколіннями. Наслідком цього стало формування 

вже у Стародавньому Китаї системи відбору найкращих громадян для 
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управління державою та свідоме дотримання вироблених еталонів: «ідея 

суворої відповідності апробованому еталону – це породження старокитайської 

ментальності. Не потрібно поспішати, метушитися, щось гарячково змінювати 

в століттями усталених нормах і структурних принципах існування навіть в 

тому разі, коли зовнішня обстановка і внутрішнє життя країни кардинально 

змінюються, та ще й так швидко, буквально на очах покоління, як це 

відбувається і сьогодні. Чи не краще, добре подумавши, зберегти все, що 

можна (і що може ще сприяти досягненню успіху) і тим самим, не поспішаючи, 

з розумом реалізувати свої потенції?» [20, с. 129]. 

Що ж стосується тих рис ментальності, що безпосередньо вплинули на 

розвиток китайського мистецтва, то тут потрібно сказати про те, що у сучасних 

гуманітарних науках заведено класифікувати етнічні спільноти за типами 

мислення: «Сучасному, логічному мисленню “європейця” протиставляється 

міфологічне (М. Еліаде), магічне (К. Леві-Стросс), пралогічне (Л. Леві-Брюль) 

мислення “примітивних” архаїчних народностей – як правило, аборигенних 

племен», [78, с.50] і багато вчених доходять думки, що китайську культуру 

«навряд чи можна віднести до “сучасного” (в цій термінології) європейського 

типу культур, заснованому на логіко-вербальній стратегії мислення. Л. Леві-

Брюль згадує китайців серед носіїв пралогічного мислення в зв’язку з його 

рисою ототожнення зображення і реальності» [там само]. 

Припускаємо, що саме ця особливість китайського менталітету 

обумовила характерне тяжіння до образного мислення і віддання переваги 

споглядальності, а не дієвості. Йдеться, зокрема, про відому китайську 

традицію чути і відчувати тишу, як музичну подію: «Східний музикант не 

думає, що це він створює звуки і виконує музику за допомогою свого 

інструмента чи голосу. І звучання, і музика живуть у самому інструменті й 

голосі в якомусь пасивному нечутному стані, і музикант лише пробуджує їх і 

робить чутними. Нечутне і чутне розділені примарною межею і момент її 

перетину майже невловимий» [70, с. 71].  

Все це разом утворило цікавий конгломерат національних художніх 
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настанов, що містить поклоніння природі (підкреслимо, що китайський 

живопис чи не єдиний у світовій історій приклад того, коли ми довгий час не 

знаходимо зображення людини), філософське осмислення природи мистецтва, 

розуміння взаємозв’язку людини, людського (індивідуального та соціального) 

буття та законів існування Всесвіту. Погодимося тут з М. Рубець, яка вважає, 

що «тип мислення китайців багатьма рисами близький до пралогічного, 

архаїчного, просторово-образного типу мислення: переважання прикладного 

знання над теоретичним, ототожнення зображення і реальності, пошук 

містичних підстав того, що відбувається і т. ін.» [77, с.111].  

У китайській науковій літературі базові засади ментальності, що 

вплинули на національну художню творчість, визначають трьома реченнями: 

 єдність природи та людини, матеріального та духовного; 

 мета мистецтва – естетичне втілення єдності добра та краси; 

 розмаїття технік втілення [159]. 

Саме з цієї позиції філософи та митці Стародавнього Китаю ставилися 

до мистецтва співу, що сприймалося як один із засобів комунікації зі світом, 

частина духовних практик та оздоровчого комплексу. Це визначило 

унікальність китайської народної пісні, як однієї з найважливіших складових 

національної культури. У дисертації «Жанрово-стильові пріоритети 

професійної підготовки вокалістів Китаю на етапі глобалізації» Ці Мінвей/Qi 

Mingwei/齐明伟 пише, що «китайська народна пісня, уособлюючи феномен 

національної культури, має сформований національний образ світу, музично-

ментальні відмінності та розгалужену і витончену поетичну систему. <…> 

Інформація, закладена в пісні, багато віків зберігає духовний канал зв’язку з 

новими поколіннями, і передається ця інформація як актуальний виклик 

культури самосвідомості нації. Відомо, що мелос завжди втілює зв’язок з 

національними особливостями мови/мовлення» [114, с. 113]. 

Зазначимо, що, як і в культурі інших країн, китайська народна пісня 

виявилася одним з найпоширеніших, найпопулярніших та наймобільніших 

музичних жанрів, що реагував на зміну естетичних домінант суспільства на 
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всіх етапах історії країни – від Стародавнього Китаю до нашого часу. 

Проростаючи з повсякденного життя людей – трудової діяльності, людських 

стосунків, виховання дітей тощо, – народна пісня у Китаї мала й деякі 

особливості, зумовлені втручанням держави у музичне життя всіх прошарків 

населення. 

Відомо, що з давніх часів у Китаї працювало Музичне відомство, одним 

із завдань якого був відбір пісень та затвердження часу й порядку їх виконання. 

Вже за часів Династії Чжоу/Zhou/周 朝 (1046 – 256 до н.е.) існувала 

регламентація пісенної творчості та система відбору народних пісень 

«Чайфен» (Cai Feng/采风), завдяки якій ми й сьогодні маємо доступ до 

народної творчості Стародавнього Китаю.  

Однією з найвідоміших її пам’яток є славетна Книга пісень «Ші Цзін» 

(Shi Jing/诗经), що датується ХІІ – VI століттями до н.е. Значення «Ші Цзін» 

неможливо перебільшити, що підтверджується й таким цікавим фактом: слово 

«поет» у китайській мові (шіжень/Shi Ren/诗人) дослівно перекладається як 

«людина Ші Цзін». А ось ієрогліф «ші» (Shi/诗) у Стародавньому Китаї означав 

ритмізований твір, що призначався для співу, тобто весь корпус поезій «Ші 

Цзін» був нерозривно пов’язаний із музикою. Це важливо, адже структура 

книги («Ґо фен» (Guo Feng/国风 – «Звичаї царств»), «Сяо я» (Xiao Ya/小雅 – 

«Малі оди»), «Та я» (Da Ya/大雅 – «Великі оди»), «Сун» (Song/颂 – «Гімни»)) 

презентує достатньо сформовану жанрово-стильову типологію пісенної 

творчості: побутові, трудові, любовні пісні та твори, у яких славлять 

правителів. Ще одна грань народної творчості, пов’язана із втіленням 

фантастичних образів, відобразилася в іншій пам’ятці – «Чу Ци» або «Чуські 

строфи» (Chu Ci/楚辞).  

Не вдаючись зараз до детального аналізу цих знаменитих книг, ще раз 

підкреслимо, що вони визначали шляхи розвитку китайської культури, і 

звернемося до важливого для нашого дослідження чинника – їхньої мови, 

структура якої обумовила як процес складання віршів, так і параметри їхньої 
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музичної інтерпретації. Адже «Мова не просто відображає світ людини і її 

культуру. Найважливіша функція мови полягає в тому, що вона зберігає 

культуру і передає її з покоління в покоління. Саме тому мова відіграє таку 

значну, щоб не сказати вирішальну, роль у формуванні особистості, 

національного характеру, етнічної спільності, народу, нації. У мові 

зберігається система цінностей, суспільна мораль, ставлення до світу, до 

людей, до інших народів» [103, c.84]. 

Насамперед потрібно сказати, що багато людей небезпідставно 

вважають китайську мову однією з найскладніших у світі. На складність її 

вивчення, на думку іноземців, впливають чотири важливі чинники: 

 ієрогліфічне письмо, адже кожний ієрогліф – це окремий склад, тож у 

слові їх від двох до чотирьох. Відповідно, навіть для побутового 

спілкування людина має знати близько 2000 ієрогліфів, написання 

яких майже ніяк не пов’язано зі змістом; 

 тонова природа – у китайській мові близько 420 складів, кожен з цих 

складів може бути прочитаний 4 тонами (різними інтонаціями), тому 

тут є багато слів, що звучать однаково і можуть бути правильно 

інтерпретовані тільки в контексті; 

 граматика – частин мови, категорій часу та числа фактично не існує, 

що вимагає ретельної уваги та готовності до інтерпретування; 

 діалекти – в Китаї й досі співіснує велика кількість локальних 

діалектів з певними фонетичними та лексичними відмінностями, що 

іноді заважають взаєморозумінню навіть серед носіїв мови. 

Як мова кожної нації, китайська відображає національне світовідчуття 

та спосіб мислення, що викарбовується на «всіх без винятку стратифікаційних 

рівнях мови, причому сенсорно-рецептивна концептуалізація дійсності 

пов’язана з елементами фонетичної системи в їхніх проекціях на 

морфологічний та лексичний рівні мовної системи; логіко-поняттєва 

реалізується лексичним мовним рівнем, емоційно-оцінна – морфологічним 
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(словотвірним) та лексико-фразеологічним; моральна-ціннісна лексико-

фразеологічним та синтаксичним мовними стратумами» [29, с. 85]. 

Підкреслимо, що мова визначає специфіку мислення представників 

китайської нації навіть на фізіологічному рівні, адже мозок людини, яка з 

дитинства спирається на інтонацію вербального повідомлення для розуміння 

його сенсу, має більш розвинуту праву півкулю. Але для нашої роботи 

важливішим є те, що через свої фонічні особливості китайська мова формує 

специфічну інтонаційність мелосу та незвичне для європейського слухача 

вокальне мовлення.  

Як ми вже зазначали, китайська мова – це близько 420 складів, які мають 

визначену структуру: початковий голосний звук (ініціал) та завершальний 

голосний (фіналь). До того ж у цій мові не має дзвінких приголосних, що 

позбавляє вокальне мовлення пружності, а глухі приголосні своєю чергою 

надають звучанню шиплячого призвуку. А от у фіналі вимовляються із 

направленням звука до носових пазух, що надає звучанню характерного 

«котячого» відтінку. Тож, вивчаючи китайську мову, слід враховувати її 

специфічні особливості, зокрема «важливо знати, що склад у китайській мові 

характеризується не тільки певним звуковим змістом, а й тоном.  

Наступною особливістю є той факт, що ця мова належить до тональних 

мов. Тон це мелодійний відтінок голосового супроводу, що характеризується 

певною зміною висоти звука. Тони допомагають розрізняти сенс почутого 

речення. Склади, що мають однаковий звуковий контент, але вимовлені 

різними тонами, мають різні значення. Якщо склад має один голосний, то знак 

тону ставиться над цим голосним. Якщо ж голосних кілька, то знак тону 

ставиться над літерою, яка позначає складотворний голосний, наприклад 

“hǎo”. У китайській мові (“путунхуа”) існують чотири етимологічні тони. Знак 

тону ставиться тільки над голосною літерою. Тони є одним з найважливіших 

аспектів у китайській фонетиці, тому що від тонів, які вживаються, 

безпосередньо залежить зміст слова» [102, c.99]. 
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Крім того, велика увага у співацькій культурі Китаю приділяється 

емоційному забарвленню «музичного повідомлення», напруженість якого 

досягається за рахунок тембрального колориту та використання гранично 

високого регістру. Зазначимо, що віддання переваги високим регістрам є 

втіленням китайських естетичних настанов, згідно з якими красивим 

вважається високий тембр людського голосу та музичних інструментів 

(власне, те саме ми спостерігаємо у мовленнєвих традиціях).  

Ще одним важливим аспектом мови, що вплинув на вокальну культуру 

Китаю, є її досить складна ритмічна організація. Так, Го Найань пише: 

«Специфіка китайської мови робить вплив і на ритм музики. Хоча в мові є 

наголошені та ненаголошені склади, вони менш виражені, ніж тони. Внаслідок 

цього ритм мелодій часто не відповідає звичному принципу чергування 

слабких і сильних долей, набуваючи звучання, яке базується скоріше на 

чергуванні тонів» [28, с. 66].  

Зрозуміло, що всі ці особливості мови впливають не тільки на мислення 

співака, а й на формування його мовленнєвого апарату. Підкреслимо, що 

природа не передбачила у людини як у біологічного виду спеціальних органів 

мовлення, але в процесі еволюції людства деякі органи пристосувалися для 

виробництва і сприйняття звуків мови. Це центральна нервова система, органи 

дихання та слуху. Безпосередньо за вимовляння звука «відповідають» органи 

гортані, глотки та ротової порожнини, а за його утворення – артикуляцію – 

спільна робота кількох органів: «Процес артикуляції перебуває в тісному 

зв’язку з формою і функцією ротової порожнини і глотки. Губи можуть 

найрізноманітнішим чином змінювати своє положення, в результаті чого 

деякою мірою змінюється форма ротової порожнини. Опускання нижньої 

щелепи під час емісії голосу має таке ж велике значення, як підняття або 

опускання м’якого піднебіння. Форма і об’єм ротової порожнини можуть 

змінюватися завдяки рухливості язика. При переміщенні язика назад 

зменшується місткість середнього і нижнього відділів глотки, при 

переміщенні ж язика вперед відкривається вхід у гортань, і завдяки цьому 
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переддвер’я гортані дістає безпосереднє сполучення з нижнім відділом 

глотки» [18, c. 31]. 

Цікаво, що хоча всі ми маємо той самий мовленнєвий апарат і 

користуємось (хоча б у межах мовних груп) однаковим набором звуків, їх 

вимова іноді ставить перепони для розуміння іншої людини. Тож саме 

артикуляція звуків є ознакою різних мов. Про це пише В. Плунгян у книзі 

«Чому мови такі різні»: «Ми вимовляємо звуки за допомогою гортані, язика, 

губ. У всіх людей гортань, язик і губи влаштовані однаково. Людина не може 

вимовити абсолютно будь-який звук (наприклад, заспівати як скрипка, чи 

затьохкати як соловей): природа накладає на нас обмеження. Але і тих звуків, 

що їх будь-яка людина (у принципі) здатна вимовити, – для однієї мови 

забагато. Кожна мова вибирає з цієї безлічі свої звуки – і створює з них 

особливий, неповторний набір – звукову систему даної мови» [72, с. 77-78]. 

Закріплюючись у мовленнєвій традиції конкретного народу, 

передаючись від одного покоління до іншого, ця звукова система поступово 

починає вливати навіть на анатомію носіїв мови. Йдеться, зокрема, про 

різницю у пропорціях піднебіння та гортані, що практично не може бути 

визначена «на око». Хоча в історії вокального мистецтва є приклади того, що 

ця різниця була наочна. Згадаймо оповідання І. Андроннікова «З життя 

Остужева»: приголомшений тим, як виглядає глотка видатного співака, актор 

О. Остужев дізнається від знайомого, що це – результат кропіткої праці і 

педагогічного втручання: «…людей обізнаних цим не здивуєш. Я горло 

Шаляпіна знаю. Згоден з тобою – це диво! Але не природи! Це – диво роботи, 

систематичного тренування... У Шаляпіна від природи – чудовий бас, – 

рідкісні зв’язки! І звичайна глотка. Але його перший учитель співу, Усатов, 

спеціальними вправами зумів підняти йому м’яке піднебіння, розширив стінки 

гортані, він вивчив Шаляпіна – ну як би тобі пояснити? – полоскати горло 

звуками» [5, с. 281-282]. 
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Повертаючись до питання вивчення вокальної мови, або, точніше, 

вокального мовлення, скажемо, що згідно зі словником воно має декілька 

значень: 

1. Засіб передачі музично-естетичної та емоціональної інформації від 

виконавця до слухача, що відрізняється від розмовної мови значно 

збільшеною потужністю і гучністю, тривалістю звучання голосних, 

особливостями тембру, характерними модуляціями висоти основного 

тону, наявністю вібрато, особливою роллю високої співацької 

форманти, специфікою фізіологічних механізмів голосоутворення 

(дихання, гортані, резонаторів).  

2. Характеристика співочого процесу з погляду художньо-виконавських 

завдань, а також естетичного сприйняття.  

3. Біофізична складова співочого процесу, тобто його аналіз з акустико-

фізіологічних позицій, що потребує застосування спеціальних методів 

і засобів дослідження. 

4. Особливий вид мовлення, в якому, на відміну від розмовної мови, 

домінують голосні [130, с. 32]. 

На сьогодні існує вже багато наукових праць, де докладно 

проаналізовано питання обумовленості вокального мовлення китайських 

співаків вербальною мовою (доречно згадати тут праці Го Найаня [28], Вей 

Дань Цзяо [138], Ін Шаннена [141], Лю Жун Хуей [147], Хе Люйтін [155], Чжао 

Мейбо [162] та дисертацію української дослідниці А. Бойко [16]). 

Узагальнення відомостей, викладених у них, дозволяє дійти таких 

висновків: 

 на відміну від української мови китайські приголосні звуки різняться 

між собою наявністю чи відсутністю придиху, що зумовлює специфіку 

атаки вокального звука; 

 для китайської мови притаманне близьке формування звука, що 

визначає його темброве забарвлення; 

 тут не має чіткої фіксації голосних та приголосних звуків у співі, 
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останні з яких теж можуть проспівуватись. 

Отож, спираючись на твердження Т. Мадишевої про те, що «звучання 

мови є домінантою в створенні “звукового” образу виконавцем: фоніка мови 

впливає і на поетичну творчість, і на творчість композитора, виконавця, 

перекладача» [56, с. 7], скажемо, що саме китайська мова є визначальним 

чинником, який визначив специфіку національної вокальної школи.  

Тут перед нами постає питання щодо можливості зворотного процесу, а 

саме – чи можуть зміни у вокальній культурі вплинути на мову вербальну? 

Таке, здавалося б, парадоксальне запитання є результатом усвідомлення 

процесів, що відбуваються в сучасному Китаї. Адже з початку ХХ століття, 

коли перші, ледь помітні прояви глобалізаційного процесу поставили перед 

співаками та вокальними педагогами завдання, пов’язані з необхідністю 

осягнення механізмів функціонування мистецтва інших країн, його 

стилістики, жанрової системи й, головне, мови – і вербальної, і музичної, 

структура вокального мистецтва Піднебесної змінилася майже докорінно.  

Підкреслимо, що ті зміни, які відбулися у вокальній культурі Китаю, є 

наслідком та втіленням суттєвої трансформації всього суспільства в цілому, 

приєднання країни до загальносвітових процесів та намагання присвоїти 

(певною мірою) здобутки інших країн. І, як неможливо зрозуміти, що було 

первинним – спів чи мова на початках історії людства, так і сьогодні, 

вивчаючи процес трансформації вокальної культури, неможливо відокремити 

мову вербальну та музичну, вони впливають одна на одну, змінюючись під 

впливом багатьох чинників. Один з таких чинників – це модифікації 

вербальної мови, що відбувалися протягом усього ХХ століття і тривають досі. 

Зауважимо, що процес поступової трансформації мови є природним, 

його вивчення навіть становить окремий підрозділ лінгвістики: «мова 

постійно змінюється. Проходить трохи часу (“трохи” для мови – це років сто 

чи двісті) – і мова вже зовсім не та, що була. Проходить ще трохи часу – і мова 

змінюється ще більше. І ось уже, якщо ми порівняємо те, що було, скажімо 

вісімсот років тому, з тим, що є зараз, – ми просто не повіримо, що можливо 
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стільки перетворень. Предок і нащадок – дві зовсім різні мови» [72, с. 13]. У 

випадку ж змін китайської мови протягом останнього століття йдеться не про 

природні, а саме про свідомі зміни, визначені розумінням потреби корегування 

суспільного устрою.  

Що ж спонукало до цих змін? Усвідомлення того, що, плекаючи 

споконвічні культурні традиції, Китай суттєво поступається європейським 

країнам у питаннях розвитку промисловості, освіти тощо. На це у статті 

«Модернізація китайської мови та писемності» вказує Чжоу Югуан/Zhou You 

Guang/周有光 : «З того часу як у 1840 р. опіумна війна відчинила двері в 

самоізольовану Цінську імперію, рік від року множаться контакти культур 

Китаю та Заходу, обмін між ними. Спочатку в Китаї знали тільки про 

смертоносність західної зброї, потім дізналися, що для відновлення зброї 

потрібне оновлення виробництва, нарешті, дізналися і те, що корінна проблема 

полягає в оновленні системи освіти. “Рух 4 Травня” 1919 р. став кульмінацією 

просвітницького руху в Китаї. Так само, як і в просвітницьких рухах на Заході, 

оновленню системи освіти в Китаї передувало оновлення мови і писемності. 

На Заході національні мови прийшли на зміну латинської мови. У Китаї байхуа 

прийшла на зміну веньянь» [123, с. 376].  

Пояснимо, що у Китаї довгий час співіснували дві літературні мови: 

 вень янь/Wen Yan Wen/文 言 文, основою якої була стародавня 

китайська мова і якою написана переважна більшість наукової та 

філософської літератури; 

 байхуа/Bai Hua Wen/白话文, заснована на розмовній мові, якою 

писалися романи, оповідання тощо.  

Як відзначають дослідники, «паралельне існування цих мов створювало 

ситуацію фактичної двомовності (своєрідної за рядом причин і перш за все 

тому, що одна з них – вень янь – існувала тільки у письмовій формі), обидві 

мови взаємодіяли між собою і впливали одна на одну» [38].  
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Але на початку ХХ століття ситуація змінилася, з поширенням байхуа 

було спрощено написання ієрогліфів, уніфіковано їх читання. Це мало й 

позитивні, й негативні наслідки. Серед позитивних назвемо підвищення 

грамотності населення, адже навчання письменності значно спростилося, 

серед негативних – зменшення кількості людей, які можуть без додаткової 

підготовки читати давні тексти. 

Своєрідною кульмінацією процесу зміни китайської мови став «Проєкт 

фонетичного алфавіту для китайської мови» (1958) – піньінь 拼音字母, який 

визначив початок переходу на фонетичну письменність. Один з творців 

піньінь Чжоу Югуан через 40 років напише, що хоча «фонетичний алфавіт 

піньінь цзиму досяг тільки статусу “транскрипції”, але не офіційної 

“алфавітної писемності”», все ж таки «статус цього алфавіту вже не можна 

похитнути. Щорічно його вивчають десятки мільйонів учнів початкової школи 

і курсів ліквідації неграмотності. Він застосовується для транскрибування 

читання ієрогліфів у Сінгапурі й Малайзії. Конференція ООН зі стандартизації 

транскрибування географічних назв і Міжнародна організація стандартизації 

вже прийняли рішення про використання алфавіту піньінь цзиму як засобу 

стандартної міжнародної транскрипції китайських слів. Робота, яку належить 

виконати в подальшому, полягає в удосконаленні викладання алфавіту піньінь 

цзиму і розширенні сфери його застосування, з тим щоб алфавіт 

використовувався паралельно з ієрогліфами і здійснив свою функцію 

допоміжної писемності» [123, c. 378]. 

Зрозуміло, що такі суттєві зміни у вербальній мові – це лише один з 

маркерів, що дозволяє осягнути трансформацію всієї системи суспільного 

життя та культури Китаю. У наступному підрозділі ми детальніше 

проаналізуємо етапи та вектори цієї трансформації, а зараз лише підкреслимо, 

що на прикладі саме вокального мистецтва, де вербальна та музична мова 

становлять єдність, можна дослідити, як процеси глобалізації впливають на 

культуру країни. Так, якщо на початок ХХ ст. співоча культура Китаю істотно 
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відрізнялася від західноєвропейської, то сьогодні вона практично тотожна 

тому, що ми можемо знайти в будь-якій європейській країні. Тут є: 

 розподіл на народну, академічну та естрадну сфери; 

 система підготовки фахівців, що спирається на синтез національних 

та світових надбань; 

 музична індустрія, що намагається задовольнити смаки і 

професіоналів, і аматорів. 

Але, на наш погляд, є дещо, що й сьогодні суттєво відрізняє вокальне 

мистецтво сучасного Китаю від інших національних шкіл співу. Це питання 

вокального мовлення, обговорення якого визначило, на наш погляд, початок 

процесу формування національного академічного вокального стилю, який 

можна датувати серединою 50-х років ХХ століття. 

Звісно, і до цього часу багато китайських співаків уже мали особистий 

досвід осмислення західних традицій співу. Після навчання в закордонних 

консерваторіях вони поверталися на батьківщину. Їхнє мистецтво дивувало, а 

іноді й обурювало співвітчизників, але процес присвоєння чужих традицій вже 

неможливо було зупинити. Це породило тривалу дискусію, започатковану 

статтею «Проблема іноземного голосу» [155, с. 22-25] ректора Шанхайської 

консерваторії Хе Люйтіна/He Lv Ting/贺绿汀, опублікованою в червні 1949 

року. В ній Хе Люйтін акцентував увагу читачів на низькій якості підготовки 

китайських вокалістів і потребі якнайшвидшого освоєння досвіду інших країн.  

Утім, позиція Хе Люйтіна втілювала думки лише частини вокальних 

педагогів Китаю, було й багато супротивників, які вбачали загрозу у 

проростанні та закріпленні західноєвропейських музичних традицій. Їхня 

аргументація спиралася на два важливі моменти: потребу збереження 

національних традицій співу та на думку, що повноцінне освоєння бельканто 

китайськими співаками неможливе через суттєву різницю вокального 

мовлення. Адже мова визначає всі параметри мелосу – семантичні, 

інтонаційні, композиційні, емоційні тощо.  
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Треба визнати, що ці побоювання мали під собою підстави. Проблема 

формування мовленнєвого апарату академічного співака і сьогодні є однією з 

центральних у роботі китайських вокальних педагогів. Проте, спів іноземною 

мовою в будь-якій вокальній школі – предмет особливої уваги викладача. На 

це вказує, зокрема, Т. Мадишева: «досягнення високого професіоналізму у 

співі мовою оригіналу – дуже серйозна проблема. При цьому виконанню часом 

бракує виразності, емоційної та семантичної насиченості, національної 

неповторності. Співаки відчувають втрати, яких зазнав їхній спів іншими 

мовами, і через відсутність вміння перенестись у інше мовно-культурне 

середовище, а також практичних навичок співу різними мовами, вони часом 

свідомо обмежують свої репертуарні можливості. Тому так важливо допомогти 

співакам оволодіти “секретами” співу іноземними мовами, подолати “мовний 

бар’єр”, усвідомити і втілити в співі невичерпні резерви виразності, які нам 

дає звучання мови» [56, c.6-7]. 

Поділяючи думку Т. Мадишевої, підкреслимо, що у своєму дуже 

корисному для співаків навчальному посібнику вона звертається до студентів 

українських мистецьких навчальних закладів, які працюють з творами 

німецьких композиторів (зокрема Р. Шумана). При цьому молоді співаки 

перебувають у рамках однієї музичної мови та однієї вокальної школи (адже, 

як ми вже зазначали, сьогодні всі європейські школи більшою чи меншою 

мірою базуються на принципах бельканто).  

Зовсім в іншій ситуації опиняється китайський вокаліст – він проходить 

триступеневий процес наближення до авторського задуму: через осягнення 

іншої музичної мови, іншої вербальної мови та пристосування мовленнєвого 

апарату до іншої техніки співу, заснованої на іншій мові. Саме тому відома 

китайська співачка Хью Хе і одному з інтерв’ю каже: «У Китаї достатньо 

хороших голосів, але співакам не вистачає глибокого розуміння культури 

оперної музики. Я сподіваюся, що ті, хто вивчає вокал не буде зосереджуватися 

тільки на звуці. Хороший голос повинен мати хорошу мову і хорошу музику. 

Добре це чи погано, це повинно визначатися мовою і культурою <…> Для 
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гарного оперного співака найважливіше – це знати, що ви співаєте і як вам слід 

співати. Так що вивчайте мови інших народів: французьку, німецьку, італійську 

та іспанську» [157].  

Не зупиняючись довго на питаннях сутності техніки бельканто, що 

висвітлена у багатьох наукових та методичних працях, згадаємо лише про 

найбільш важливі, на нашу думку, моменти. Почнемо з того, що мистецтво 

«чарівного співу» – це, перш за все, техніка дихання. Так, видатний вокальний 

педагог, професор Міланської консерваторії Ф. Ламперті у вступі до книги 

«Мистецтво співу за класичними переказами» пише: «я вважаю, що крім 

природних обдарувань, безумовно потрібне посилене, глибоке, серйозне 

тренування вдиху та правильної вимови, щоб досягти досконалості в цьому 

вельми нелегкому мистецтві. Правильний вдих такий важливий, що старі 

італійські маестро говорили: мистецтво співу – це наука правильного вдиху» 

Підкреслимо, що йдеться все ж таки не тільки про вдих, а про дихання 

як основу втілення довгої мелодійної фрази та контролю нюансування. «Вся 

краса passagio в точності й у роздільності нот, у поступовому стиханні звука, в 

його рівномірності й плавності. Для такого співу конче потрібні сильні легені 

разом з умінням володіти диханням та зі швидкістю у видобуванні звука, бо 

лише тоді кожна нота може звучати окремо, навіть і за найшвидшого співу» 

Наступний елемент вокальної педагогіки, що забезпечив першість 

техніки бельканто – це увага до рівності та повнозвучності при довгому 

триманні однієї ноти. На цій здатності, що вироблялася роками, ґрунтувалася 

техніка орнаментального співу: «Робота з постановки дихання формувала 

основу тієї дивовижної орнаментальної барокової техніки, яку кастрат повинен 

був освоїти, щоб досконало володіти всіма цими passaggi, повторюваними 

трелями, messa di voce, прискорюваними martellato, gorgheggi, мордентами й 

аподжатурами – коротше, всіма тонкощами майже акробатичного 

вокалізування» [14, с. 25]. 
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І, врешті-решт, скажемо про поєднання грудного і головного регістрів, 

значення якого було осягнуто розумом вже за часів кастратів. Зокрема, 

збереглися відомості про те, що П. Тозі, вокальний педагог, автор однієї з 

перших наукових праць, присвячених питанням постановки голосу, «змушував 

учнів невпинно працювати саме над цим – таким важким для подолання – 

переходом, домагаючись, щоб не було чутно ані найменшого зусилля, ані 

найменшої різкості, ані найменшої зміни тембру чи інтенсивності. Саме 

завдяки йому багато співаків, особливо кастрати, набули чудової здатності до 

нероздільного змішування регістрів. Абсолютним чемпіоном у цьому 

мистецтві став Фарінеллі: хоча він не вчився у Тозі, але вмів рухатися вгору і 

вниз по трьох октавах без найменшої зміни в голосі – з однаковою силою і з 

однаковим колоритом» [14, с. 29]. 

Завершуючи цей невеликий екскурс у питання техніки бельканто, 

закцентуємо увагу на тому, що її батьківщиною була Італія, тож вона (техніка) 

базувалася на фонетиці цієї мови, яка ніби спеціально створена для співу. 

Серед особливостей, що зумовлюють цю «призначеність» для проспівування, 

лінгвісти вказують на такі: 

 навіть у мовчанні стан мовленнєвого апарату носія італійської мови 

характеризується напруженістю; 

 у звучанні ця мова вирізняється безліччю голосних звуків, майже не 

існує слів, що закінчуються на приголосний; 

Окремо скажемо про голосні звуки, які, безумовно, є основою співу. В 

італійській мові вони характеризуються чіткістю вимови та напруженістю 

артикуляції. Це досягається за рахунок підняття м’якого піднебіння, що 

перекриває доступ повітря до носової порожнини, змушуючи його виходити 

через рот. 

Водночас усі ці особливості, завдяки яким італійська вокальна школа 

дістала світове визнання, фактично протилежні базовим засадам національної 

традиції Китаю. Спираючись на статтю Люй Цзяін «Техніка співу у вокальних 

традиціях», окреслимо основні параметри, що, з одного боку, обумовлюють 
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самобутність цих традицій, а з другого – ускладнюють їх пристосування до 

італійської школи співу: 

 це техніка дихання дань тянь (Dan Tian/丹田), що, на перший погляд, 

подібна до італійської, адже тут використовується грудочеревне 

дихання та рух діафрагми. Але є й відмінності, завдяки яким звук «у 

китайському способі звуковидобування виходить дуже гарний, 

тонкий, з ясною металевою властивістю, тоді як звук бельканто 

сильніший, при цьому має політність і більш насичений глибиною 

тембру» [54]; 

 відсутність у національній співочій традиції питання регістрових 

переходів: «для китайського національного співу такої проблеми не 

існувало – кожний персонаж чи кожний вокальний твір 

використовували єдиний регістр з максимально розвиненим 

голосоутворенням всередині нього. Але входження в західну культуру 

ставило перед китайськими вокалістами нове завдання – освоєння 

широкого діапазону, в якому потрібно досягти рівного звучання у всіх 

його складових» [там само]; 

 специфіка вимови голосних у китайській мові – «формування 

голосних у передній частині порожнини рота, тому звукоутворення і 

резонанс переважно створюються в цій частині, при цьому грудна та 

головна порожнини використовуються найменшою мірою» [там 

само]. Це впливає на меншу силу звука та стає підґрунтям 

затисненості глотки порівняно з технікою бельканто; 

 обумовленість вокальної практики специфікою китайської мови, через 

яку, «щоб озвучити склади у злагоді з мелодією, потрібно з’єднати 

воєдино склад і його лінгвістичний тон, максимально подовжувати 

середню частину слова, притримувати задню стінку глотки в 

напруженому положенні. Під час розспіву середня частина складу 

звучить найдовше, саме на цю частину складу припадає зміна тембру 

і резонанс. Остання частина складу завершує звук і природним чином 
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з’єднується з початком наступного. Вивчаючи складові складу, можна 

помітити, що кожна фаза є важливою і перетікає одна в одну, перша 

фаза “швидка”, вона стрімко переносить нас до основної, другої фази, 

яка насичує звук, третя, заключна, фаза “полегшує” звук; потік 

повітря, що проходить через кожну фазу, перетворюється в чіткий 

склад. Таким чином, склади і слова з’єднуються одне з одним, 

створюючи потік живого зв’язного мовлення» [там само]. 

Отже, китайський співак, який прагне вдосконалюватися в 

європейському вокальному мистецтві, не просто стикається з необхідністю 

вивчення іншої мови, що допоможе йому дотримуватися сучасної практики 

виконання творів мовою оригіналу. Він змушений перебудовувати весь 

артикуляційний апарат, без чого неможливо оволодіти бельканто, як базовою 

вокальною технікою. Саме тому система вокальної музичної освіти в 

сучасному Китаї дуже подібна до, наприклад, української, де велика увага 

приділяється вивченню італійської мови, що сприймається як базовий елемент 

підготовки співака.  

Порівнюючи репертуарні вимоги до підготовки вокалістів у провідних 

вишах України та Китаю, Ці Мінвей визначає «пріоритет таких настанов, як: 

 спадкоємність від провідних методів виховання голосового апарату – 

школи італійського bel canto; 

 наступність цього методу на ґрунті інших національних вокальних 

традицій дістала назву “китайське бельканто”, “українське 

бельканто”, “англійське бельканто” тощо; 

 засаднича опора на класичний спадок західноєвропейської вокальної 

культури ХVІІ–ХХ століть, який містить розмаїття композиторських 

стилів і жанрове багатство увиразнення “національних образів світу”, 

в тому числі й “китайський образ світу”, який завдяки китайським 

співакам “набирає обертів” серед українських меломанів; 

 постійна увага до пісенних зразків національної традиції для 

збереження пам’яті своїх предків, зв’язку минулого з майбутнім [114, 
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с. 123]. 

Разом з тим, це практично унеможливлює спів, наприклад, китайських 

народних пісень у традиційній манері, де потрібна інша система вимови 

голосних. Адже, співаючи їх в італійській манері, співак не зможе добитися 

чіткої вимови слів, його дикція буде дуже неякісною. Поступово це приводить 

до трансформації всієї системи вокального мистецтва Китаю, адже вокальна 

мова «зумовлює не тільки образно-емоційну природу виконавства, а також й 

інтонаційну та фонетичну своєрідність музично-мовної інтонації…» [56, с. 7]. 

Неминучість цих змін була зрозуміла багатьом китайським вокальним 

педагогам вже у першій половині ХХ століття. Хоча просуванню 

європейських традицій заважали ще й прогалини в осмисленні естетики 

європейського мистецтва співу, проблеми розуміння художнього сенсу творів 

західних авторів самими музикантами і непідготовленість слухачів.  

Сьогодні ж ми можемо констатувати, що під впливом глобалізаційних 

процесів поступово стираються ті лінії, які раніше дозволяли «на слух» 

визначити, що співак є представником Китаю. Культурна інтеграція дедалі 

більше уніфікує музичне мислення представників різних країн. Іноді це навіть 

приводить до ситуацій, у яких специфіка індивідуальної виконавської 

практики визначається свідомим вибором інтернаціональної чи національної 

системи музично-мовних ресурсів. У сучасному Китаї вокалісти можуть або 

працювати, спираючись на національні традиції співу, або розвивати 

напрацювання провідних європейських шкіл. До того ж виконавські принципи 

цих традицій настільки різні, що спів у них обох неможливий, тож одного разу 

зроблений вибір визначає всю подальшу творчу долю співака – його техніку і 

репертуар. Крім іншого, це змушує виконавця коригувати його взаємодію з 

сучасними йому композиторами, визначати параметри нових музичних творів. 

У результаті можна констатувати поступову трансформацію всієї системи 

музичної культури Китаю, переосмислення базових інтонаційних комплексів. 

Це навіть зумовило появу вислову «китайське бельканто».  
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Що означає це визначення, наскільки воно є правильним? На наш 

погляд, його варто розуміти метафорично: немає якогось окремого, 

самобутнього китайського бельканто. Є техніка співу, котра використовується 

в усьому світі і в Китаї теж. Разом з тим, можна сміливо говорити про феномен 

«китайського бельканто», коли процеси глобалізації так об’єднують 

мистецьку спадщину різних народів, що стає неможливо визначити 

національну належність музиканта-виконавця. Йдеться про цілковите 

занурення в іншу культуру – її музику, мову, традиції. Це можливо тільки за 

умови величезної багатовекторної роботи великої кількості музикантів-

педагогів і виконавців. Отже, феномен «китайського бельканто» полягає в 

побудові складно розгалуженої системи вокального навчання, що передбачає 

виховання на національному ґрунті з урахуванням специфіки мовної та 

голосової природи універсальних співаків, які відповідають європейським 

традиціям, зокрема знаменитої італійської вокальної школи, що забезпечує їх 

конкурентний потенціал на кращих світових сценах. 

Відзначимо, що важливим моментом тут є усвідомлення бінарного 

значення чинника глобалізації. Зі знаком плюс – це відкриття культурних 

кордонів, можливість адекватного спілкування з представниками інших 

культур, можливість бути включеними до загальносвітового процесу розвитку 

музичного мистецтва. Але є і знак мінус – це питання збереження 

національних традицій, адже їх поєднання у вокальній творчості виявляється 

неможливим. Таким чином, виникає проблема вибору, за якої одна культура, 

традиція, школа, манера співу витісняє іншу, національне бореться з 

інонаціональним.  

У цьому сенсі вокальна культура Китаю – унікальне явище, у якому 

академічну культуру сформовано шляхом запозичення культурних надбань 

інших країн. Одним з найголовніших маркерів цього запозичення є саме 

присвоєння музично-мовленнєвих ресурсів. По суті, ми доходимо висновку, 

що під впливом глобалізації змінилася одна з базових функцій стилю. Якщо 

раніше національний стиль був чинником поділу, розрізнення свого і чужого, 
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то тепер він змінив полюсність, виступаючи одним з важливих параметрів 

музичної комунікації, об’єднання різних культур.  

 

 

 

1.3. Трансформація вокального мистецтва Китаю: чинники впливу 

Найперше зазначимо, що історія трансформації вокального мистецтва 

Китаю надзвичайно коротка, якщо порівнювати з попереднім етапом його 

розвитку. Фактично йдеться про 100 років, які докорінно змінили всю систему 

музичної освіти та виховання. Підкреслимо, що ці зміни торкнулися всіх сфер 

музикування. Так, у дисертації Чжоу Дапіна «Жанрова образність у 

фортепіанній музиці ХХ століття (на матеріалі творчості європейських та 

китайських композиторів)» знаходимо відомості про стрімкий розвиток 

фортепіанного мистецтва: «Фортепіанна культура в сучасному Китаї зазнає 

небувалого піднесення. Дуже швидко зростає кількість дітей і юнацтва, що 

опановують уміння грати на фортепіано. Підвищується загальна культура 

музичного сприйняття. У Китаї з’явилася сила-силенна аматорів і знавців 

фортепіанної музики. Також зростає майстерність і високе мистецтво 

фортепіанного виконавства. Постійно розширюється і якісно перетворюється 

практика композиторської творчості в царині жанрів фортепіанної музики» 

західноєвропейську культуру інструментального виконавства розпочинається 

лише у 50-х роках ХХ ст. Не сперечаючись, зазначимо лише, що процес 

трансформації вокального мистецтва Китаю розпочався раніше і фактично 

збігся з першими проявами тенденцій, які згодом дістануть визначення 

«глобалізація». 

Зауважимо, що на сьогодні не існує загальноприйнятого розуміння, що 

таке глобалізація. У тлумачному словнику знаходимо таке визначення: 

«Процес всесвітньої економічної, політичної і культурної інтеграції та 

уніфікації» [27]. Як бачимо, найчастіше термін пов’язується з економічним 
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життям, і тоді слово глобалізація перетворюється на словосполучення 

«глобалізація економіки», під якою мається на увазі «посилення 

взаємозв’язків, взаємодій і взаємозалежності економік, економічних систем 

різних країн світу [там само]. Так, у статті «Глобалістика та глобалізація: 

терміни і поняття (короткий словник)» В. Власова знаходимо згадування про 

45 (!) «основних термінів і понять, що застосовуються глобалістами» [21], з 

яких лише два пов’язані з людською культурою: 

 глокалізація – складний процес переплетіння глобальних тенденцій 

історичного процесу й локальних, місцевих особливостей культурного 

розвитку тих чи інших народів; двосторонній процес, баланс між 

глобальною інтеграцією й локальними відповідями в середині 

глобальної структури; 

 культурно-цивілізаційні системи – поняття, за допомогою якого великі 

соціальні об’єкти і людство в цілому можуть бути зрозумілими у їх 

єдності та цілісності [21]. 

Проте, на нашу думку, саме зміни культурного життя є більш показовими 

у дослідженні сучасності, на що вказує, зокрема В. Межуєв, який під 

глобалізацією розуміє «все більшу взаємозалежність національних держав і 

регіонів, що утворюють світову спільноту, їх поступову інтеграцію в єдину 

систему зі спільними для всіх правилами і нормами економічної, політичної та 

культурної поведінки» [60, 103].  

Вчені зазначають, що сьогодні процеси глобалізації певною мірою вже 

не залежать від людського ставлення, ми можемо лише констатувати факти, 

події, зміни і фактично не можемо впливати на них, навіть тоді, коли йдеться 

про руйнівні наслідки. Серед таких вказують на ризики щодо збереження 

національних культур: «Глобалізація не зважає на специфічний світоглядний 

зміст національних культур, у контексті якого ці культури тільки і мають свій 

особливий зміст. Позбав їх світоглядної основи, при збереженні всього 

предметного багатства, і культури ці втратять свою глибину. Але саме так і 

стоїть справа в глобальних процесах сучасності. На публіку виставляються 
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зовні помітні феномени тієї чи іншої культури — вони визнаються цікавими, 

гідними уваги, але, не бувши вкорінені у світогляді, що їх породив, ці 

феномени сприймаються або як екзотика, або як чудасія, або як нонсенс, або 

як забавний фольклор. Найнебезпечніше в усіх цих процесах полягає в 

побудові культури, до якої ніхто не може сказати: «Це моя культура». <….> Тим 

самим культура перестає виконувати свою сутнісну функцію: вписування 

людини у світ, надання сенсу життю і буття людини» [13]. 

Щодо цього вельми цікавою є історія розвитку вокального мистецтва 

Китаю ХХ століття як приклад шанобливого ставлення до традиції й 

відкритості до культурного досвіду інших країн. Драматургія цієї історії 

бачиться як взаємодія національних та міжнаціональних чинників, ступінь 

впливовості кожного з яких змінювався під впливом глобалізаційних процесів. 

Підкреслимо, що у сучасних гуманітарних дослідженнях чинник 

глобалізації неодмінно враховується, і, як правило, науковці звертають увагу 

на такі показники буття музичної культури: 

 багатонаціональні зв’язки у мистецтві; 

 вплив наслідків науково-технічного прогресу на онтологію мистецтва; 

 проблему співіснування масової та академічної культури. 

Спираючись на таку послідовність, спробуємо відтворити історію 

інтеграції вокального мистецтва Китаю в світовий культурний простір, ще раз 

наголосивши, що на межі ХІХ – ХХ століть воно мало дві базові складові: 

пісенний фольклор, що втілював особливості мислення та мовлення, 

притаманні представникам різних регіонів країни, та вистави народних опер, 

де спів виступав лише як одна зі складових складного комплексу засобів 

виразності. Також треба сказати й про те, що саме в цей період Китай починає 

налагоджувати економічні та культурні зв’язки з іншими країнами, хоча є 

відомості про те, що процес культурних обмінів було розпочато вже у першій 

половині ХІХ століття. Йдеться, зокрема, про християнських місіонерів, праця 

яких значно вплинула на обмін у сфері літератури. Місіонери знайомили 

країну з базовими для розуміння західноєвропейської культури книгами і 
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паралельно займалися перекладацькою діяльністю, завдяки якій європейці 

вперше доторкнулись до скарбниці філософської думки Піднебесної. 

Зазначимо, що процес модернізації проходив у Китаї дуже важко. З 

одного боку, це було зумовлено тим, що китайська цивілізація складалася як 

замкнута модель буття, а з другого боку – вторгненням сусідніх країн та 

важкою внутрішньою політичною ситуацією: «у Китаї драматичні зміни і 

катаклізми розтягнулися більш ніж на століття. “Опіумні” війни (які 

правильніше було б назвати “текстильними”, адже боротьба йшла за відкриття 

китайського ринку не лише для опіуму, але головним чином для англійського 

текстилю та інших товарів) проклали дорогу в Китай, окрім англійців, і іншим 

країнам Заходу – Франції, Німеччині, США. На кінець XIX ст. Китай фактично 

був насильно поділений між цими країнами, а також Японією і Росією. 

Становище посилювалося внутрішніми конфліктами – грандіозним виступом 

тайпинів, “боксерським” повстанням та іншими заворушеннями, які були 

спрямовані не лише проти іноземного втручання, а й на скинення 

маньчжурської Цинської династії» 

 

Але навіть у такій важкій ситуації культурні зв’язки з іншими країнами 

почали відбудовуватися, причому довгий час це було пов’язано з творчою 

діяльністю іноземних музикантів, які приїжджали працювати до Китаю. Так, 

1879 року в Шанхаї починає свою роботу симфонічний оркестр, діяльність 

якого чи не вперше познайомила китайську публіку з надбаннями 

європейського мистецтва. Янь Ян/Yan Yang/燕杨 пише, що «за роки свого 

існування Шанхайський симфонічний оркестр пройшов значний шлях 

еволюції від невеликого складу мідних духових інструментів, де всіма 

виконавцями були європейці, до повноцінного складу великого симфонічного 

оркестру, який став національним символом Китаю» [132].  

Значення діяльності оркестру неможливо переоцінити, адже за його 

зразком почали створюватися відповідні колективи у багатьох містах Китаю. 

Крім того, наявність досвідченого оркестру вплинула на організацію 



78 
 

музичного життя за аналогією з європейською моделлю (абонементі концерти, 

планування виступів за принципом «концертного сезону» тощо) та зробила 

доступними для широкого загалу виступи видатних іноземних музикантів. Це 

стало можливим, у тому числі й завдяки діяльності італійського піаніста та 

диригента Маріо Пачі, якого «нерідко називають першим видатним 

європейським музикантом, що оселилися в цій країні» [1].  

Відомості про життя та творчість цього музиканта систематизовані у 

ґрунтовному дослідженні С. Айзенштадта «Творча діяльність італійських 

музикантів М. Пачі та А. Фоа в контексті художнього життя російської 

еміграції в Шанхаї» [1], спираючись на яке, окреслимо декілька важливих для 

нашої роботи моментів: 

 довгий час цільовою аудиторією керованого М. Пачі колективу 

залишалися саме європейці, чисельність яких поступово зростала; 

 репертуарна політика була обумовлена вподобаннями слухачів: 

«Концерти оркестру нерідко будувалися навколо певних 

“національних тем”: “вечір французької музики”, “італійські оперні 

композитори” і т. ін.»; 

 до співпраці запрошувалися видатні музиканти того часу: «у 1924 р. з 

Шанхайським оркестром грав Ф. Крейслер, у 1925 р. – Я. Хейфец, у 

1935 р. – В. Горовиць і А. Рубінштейн, у 1936 р. – Ф. Шаляпін»; 

 процес залучення китайської аудиторії розвивався дуже повільно як 

через упередженість європейської публіки, так і через певну протидію 

китайських офіційних осіб; 

 перший китайський музикант – скрипаль Тан Сючжень – почав 

працювати в оркестрі у 1927 р.; 

 частка китайської музики, що виконувалась оркестром, поступово 

зростала. 

Що ж стосується безпосередньо розвитку вокального мистецтва, тут 

ситуація складалася приблизно так само – від поверхової цікавості до 

екзотичного (для китайського сприйняття) співу до формування думки про 
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необхідність запозичення та присвоєння західноєвропейських вокальних 

традицій. Дослідники зазначають, що перші приватні вокальні школи, де 

викладали іноземні вчителі вокалу, почали працювати у Китаї вже на початку 

ХХ століття, а 1924 року в Харбіні відкрилася Вища музична школа 

О. Глазунова. Цікаво, що очільником школи став уродженець України 

Володимир Трахтенберг, творча та педагогічна діяльність якого суттєво 

вплинула на становлення професійної музичної освіти в Китаї.  

У подальшому велике значення мали гастролі видатних співаків, про що 

знаходимо відомості в дисертації «Інтеграція європейських традицій співу у 

вокальну школу Китаю» Сун Яньін, на думку якої «необхідно виділити 

виступи метрів оперної сцени – Федора Шаляпіна, Сергія Лемешева та 

української співачки Лідії Липковської» [96, c.22]. Вважаємо за потрібне 

конкретизувати інформацію про китайські гастролі цих видатних співаків.  

Ф. Шаляпін був у Китаї в 1936 році і виступав у містах Харбін, Пекін та 

Шанхай. Це були останні в житті співака гастролі, на яких він виконував «арії 

з опер “Царева наречена” та “Снігуронька” М. Римського-Корсакова, 

“Травіата” та “Ріголетто” Дж. Верді, “Фауст” Ш. Гуно, романси “Мельник” 

О. Даргомижського, “Блоха” М. Мусоргського, популярні російські пісні 

“Вдоль по Питерской”, “Дубинушка”, “Эй, ухнем”. У Шанхаї видатний співак, 

окрім концертів, давав уроки, у тому числі й китайським студентам» [96, с. 22]. 

С. Лємєшев працював у Китаї солістом театру «Російської опери» в 

Харбіні: «За два роки перебування в Китаї Лємєшев ще на початку своєї 

блискучої кар’єри саме тут виконав величезну частку світового репертуару» 

[96, с. 23]. 

Племінниця Марії Заньковецької, «Буковинська примадонна» Лідія 

Липковська сьогодні, на жаль, не дуже відома на Батьківщині, хоча життя та 

творчість цієї жінки, безумовно, є цікавими. Не зупиняючись на цьому, 

скажемо, що її «як особливо обдаровану особистість було прийнято на 

безкоштовне навчання до Санкт-Петербурзької консерваторії, а 1906 р. вона 

стала солісткою Імператорського Маріїнського театру, де швидко досягла 
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успіху і визнання. З 1907 р. Липковська удосконалює свою вокальну 

майстерність при Міланській консерваторії, де своєю яскравою обдарованістю 

привертає увагу керівництва театру «Ла Скала» – і вже за два роки дебютує на 

цій знаменитій сцені. Потім деякий час Лідія Яківна виступає в Санкт-

Петербурзі, але незабаром переїжджає до Парижа, де в складі оперної трупи 

Сергія Дягілєва бере участь у знаменитих “Російських сезонах”. Публіка й 

критики високо оцінили талант співачки і актриси в “Псковитянці” 

М. Римського-Корсакова, де партнером Липковської був Шаляпін. Вона мала 

надзвичайний за красою голос “сріблястого” теплого тембру і широкого 

діапазону (три октави, вільно брала «фа» третьої октави), легко виконувала 

віртуозні пасажі. Після успіху у Франції на Липковську звернули увагу відомі 

імпресаріо Європи та Америки» [37]. Зауважимо, що під час виступів у Китаї 

співачка, крім оперного репертуару, виконувала й українські пісні. 

Отже, вже на початку ХХ століття сформувався дуже потужний чинник 

впливу на трансформацію системи вокального мистецтва Китаю, пов’язаний з 

гастрольною/концертною діяльністю іноземців – видатних співаків, 

майстерність яких захоплювала слухацьку аудиторію й професійних 

музикантів і, відповідно, викликала бажання наслідувати. Підкреслимо, що з 

поглибленням культурних зв’язків кількість музикантів, які певний час 

працювали або гастролювали у Китаї, постійно зростала. Були серед них і 

українські співаки. Відомості про це знаходимо в дисертації «Концертно-

педагогічна діяльність українських співаків у Китаї ХХ – початку ХХІ століття 

в контексті міжнаціональних зв’язків» Ван І [19].  

Так, на зламі 1956–1957 років Китай відвідав видатний вихованець 

Харківської консерваторії (нині – Харківський національний університет 

мистецтв імені І.П. Котляревського), учень неперевершеного вокального 

педагога Павла Голубєва Борис Гмиря: «Концерти співака і лекційні виступи 

відвідали слухачі різноманітних категорій від звичайних меломанів та 

прихильників вокального мистецтва, що насолоджувалися під час концертів 

бездоганністю виконання та глибиною інтерпретацій творів світового 
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класичного та українського репертуару, до студентів вокальних відділень 

вищих музичних навчальних закладів, педагогів, професорів та видатних 

професійних співаків країни. Широкій китайській аудиторії було 

представлено не лише концертні виступи видатного співака. Цей візит надав 

їм унікальну можливість познайомитися з Гмирею-лектором, педагогом, 

інтерпретатором і навіть, що не було характерною ознакою його творчості, – 

методистом» [19, с. 81]. 

Парою описаного вище чинника виступає його віддзеркалення, а саме – 

діяльність китайських митців, спрямована на поширення та осягнення 

європейського культурного досвіду. Підкреслимо, що в історії багатьох країн 

ми можемо знайти аналогічні події, коли зусиллями ентузіастів змінювалися 

багатовікові традиції та відкривалися нові шляхи розвитку музичного 

мистецтва. Як приклад можна згадати про створення одеської, київської та 

харківської консерваторій в Україні, славетна історія яких починалася з 

діяльності відділень Імператорського російського музичного товариства. 

Відомо, що консерваторський рух не завжди мав беззаперечну підтримку – 

музикантам, які мріяли про інше майбутнє виконавських шкіл своєї країни, 

часто доводилося в прямому сенсі цього слова боротися за втілення своїх мрій. 

Не став винятком і Китай, де намагання митців популяризувати європейський 

досвід, який вони здобули під час навчання за кордоном, зокрема у сфері 

вокального мистецтва, спочатку зустрічало чималий спротив.  

Одним з діячів, що дійсно визначили вектор змін системи вокального 

мистецтва Китаю, був видатний музикант Сяо Юмей/Xiao Youmei/萧友梅, 

який навчався в японському Імператорському університеті та Лейпцизькій 

консерваторії. Повернувшись на батьківщину, він одним з перших почав 

застосувати традиції бельканто у вихованні молодих співаків. Підкреслимо, 

що, на думку Сяо Юмея, ці традиції потрібно було впроваджувати з 

урахуванням специфіки китайського вокального мовлення. 

Як і в аналогічних ситуаціях в інших країнах, китайські митці розуміли, 

що сутнісні зміни можливі тільки шляхом побудови системи музичної освіти. 
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Початок цього процесу, що ми позначаємо як третій чинник впливу, датується 

1927 роком, коли у Шанхаї відкривається перша китайська консерваторія. 

Паралельно з цим йде потужний процес відкриття усяких музичних 

навчальних закладів: відповідних відділень при університетах, жіночого 

музичного інституту при Пекінському університеті (1919), Китайської 

спеціальної школи опери та музичної драми у Пекіні (1930) тощо.  

Звісно, для повноцінної роботи великої кількості навчальних закладів, 

що впроваджують західноєвропейські традиції співу, необхідно мати кадрове 

забезпечення – проблема, яка вже протягом століття вирішується у три 

способи, через запрошення: 

 китайських митців, які навчалися за кордоном – Чжоу Шуань/Zhou 

 китайських викладачів, які здобули освіту на батьківщині, а потім 

навчалися за кордоном – Чжоу Сяоянь/Zhou Xiaoyan/周 小 燕 (у 

Франції), Сі Игуй/Si Yigui/斯义桂 (США). 

 іноземних викладачів вокального мистецтва. 

Зупинимося трохи на останньому пункті – діяльності іноземних 

педагогів, внесок яких у розвиток вокального мистецтва Китаю неможливо 

переоцінити. Назвемо лише два прізвища – В. Шушлін та Е. Летягіна, 

діяльність яких припала відповідно на початковий етап трансформації 

(В. Шушлін працював у Китаї з 1924 по 1956 р.) та вже на наш час. 

Володимир Шушлін (1896 – 1978) – випускник Санкт-Петербурзької 

консерваторії, після закінчення якої він певний час працював у Маріїнському 

театрі, а потім був запрошений на роботу до Шанхайської консерваторії. 

Важливо, що крім викладання В. Шушлін займався активною концертною 

практикою, у тому числі, виконуючи китайські пісні. Сун Яньін зазначає, що 

«в своїй методиці В. Шушлін дотримувався традицій італійської вокальної 

школи, особливістю якої є паралельний розвиток техніки володіння голосом і 

художньо-виконавських якостей співака, тобто вміння поєднувати акторську 
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майстерність з невимушеністю і легкістю вокального виконання. Таким 

чином, Шушлін, що увібрав у себе традиції російської та італійської вокальної 

школи, практикував їх застосування в Китаї. У 1996 році на основі щоденників 

Шушліна і особистих заміток, зроблених під час уроків одним з його найбільш 

видатних учнів, Шень Сяном, у Пекіні було видано монографію про специфіку 

його методики “Методика активно-пасивного дихання”». 

Викладацька діяльність В. Шушліна мала велике значення для розвитку 

академічного вокального мистецтва Китаю, зокрема, системи виховання 

молодих співаків, адже його випускники, працюючи у національних 

консерваторіях, продовжили традиції Вчителя. Назвемо лише деяких з них: 

 Чжоу Сяоянь/Zhou Xiaoyan/周 小 燕 (колоратура), професор 

шанхайської консерваторії; 

 Шен Сян/Shen Xiang/沈湘(тенор), професор Пекінської консерваторії; 

 Лі Чжишу/Li Zhishu/李志曙 (бас), професор Китайської консерваторії; 

 Ху Жан/Hu Ran/胡然 (тенор), працював у Китаї, а згодом переїхав до 

США; 

 Тан Жунмей/Tang Rongmei/唐荣枚 (сопрано), займалася не тільки 

викладацькою діяльністю, а й була художнім керівником Східно-

Китайського народного театру й Ансамблю пісні та танців. 

Підкреслимо, що сьогодні практика запрошення іноземних викладачів є в 

усіх країнах світу, і вона вже зумовлюється не відсутністю власних фахівців, 

а, навпаки, є одним з проявів глобалізаційних процесів, що визначають 

уніфікацію форми та змісту програм вищих мистецьких навчальних закладів. 

Так, принципи та методи навчання академічного вокалу в Китаї від часу 

створення першої національної консерваторії були орієнтовані на ті, якими 

користувалися у СРСР. Саме тому, коли після 1991 року розпочався новий 

етап розвитку українсько-китайських культурних відносин, одним з проявів 

чого стала активна академічна мобільність, ані китайські студенти, ані 
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українські викладачі не відчували складності переходу в освітню модель іншої 

країни. 

Яскравим прикладом цього є досвід викладання в Китаї педагога Одеської 

національної музичної академії імені А.В. Нежданової Ельвіри Летягіної, яка 

за вісім років активної роботи виховала кілька десятків молодих співаків: «З 

декількох сотень учнів, яким пощастило навчались у Летягіної, багато хто 

випустив компакт-диски з власним виконанням творів європейського та 

китайського національного оперного і камерного репертуару, пісні у їх 

виконанні звучать у кінофільмах (це окрема галузь, в якій також є значні 

досягнення Летягіної). Деякі з них стали солістами китайських та 

європейських театрів, а 40 її випускників – лауреатами різноманітних 

вокальних конкурсів, у тому числі й міжнародних» [117]. Цікаво, що, після 

того як Е. Летягіна повернулася до України, частина її студентів виявила 

бажання продовжити навчання в її класі Одеської національної музичної 

академії. 

Тож, як четвертий чинник, що визначає трансформацію вокального 

мистецтва Китаю, назвемо поступове накопичення відповідної науково-

методичної бази та вироблення національного інваріанту навчальних програм. 

Викладач Уханської консерваторії Ці Мінвей/Qi Mingwei/齐明伟, спираючись 

на власний досвід навчання у ХНУМ імені І. П. Котляревського, вказує на такі 

настанови підготовки студентів-вокалістів у Китаї та в Україні: 

 спадкоємність від провідних методів виховання голосового апарату 

школи італійського bel canto; 

 засадничий опір на класичний спадок західноєвропейської вокальної 

культури ХVІІ–ХХ століть; 

 постійна увага пісенним зразкам національної традиції для 

збереження пам’яті своїх предків, зв’язку минулого з майбутнім [114, 

с.123]. 

Важливо, що китайські педагоги вже накопичили вагомий корпус 

науково-методичних розробок, нотних хрестоматій, навчальних посібників, які 
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втілюють національні підходи до постановки голосу академічного співака. 

Серед таких доробок, популярних у Китаї, заначимо: 

 «Спів словами» (Yi Zi Xing Qiang 以字行腔, 1981) Iн Шаннен/Ying 

 «Мистецтво співу» (Ge Chang De Yi Shu/歌唱的艺术, 1997) Чжао 

Мейбо/ Zhao Meibo/赵梅伯/ [162]; 

 «Система викладання вокалу Хуан Юкуй» (Huang You Kui Sheng Yue 

 «Мистецтво викладання вокалу» (Sheng Yue Jiao Xue Yi Shu 金铁霖声

乐教学艺术, 2008) Цзинь Тіелін/Jin Tielin/金铁霖 [158]. 

Підкреслимо, що академічна мобільність, на нашу думку, є лише одним 

з проявів більш потужного процесу культурної міграції (як ще одного чинника 

змін), коли людина творча стає «людиною світу», вона їде 

навчатися/працювати до іншої країни, активно подорожує, акумулюючи та 

присвоюючи традиції інших народів. Звісно, це загострює питання збереження 

національної самобутності сучасної культури, особливо коли йдеться про 

культурні патерни Сходу, адже вчені зазначають, що стрижнем глобалізаційних 

процесів виступає культура Заходу.  

Наведемо дещо провокативне, але, вочевидь, щире міркування 

Е. Байдарова щодо цього: «Дуже поширеною є думка, що глобалізація сприяє 

поглинанню культурою Заходу всіх інших культур. Дійсно, щоб бути 

“почутими”, щоб пробитися і зберегтися, ці культури мають уподібнюватися 

культурі Заходу. А уподібнення знижує самобутність національних культур, і 

сприйнятими стають культури якнайбільшою мірою відповідні здатності 

Заходу до сприйняття. В результаті від самобутності національних культур не 

лишається нічого <…> з другого боку, якщо наполягати на своїй самобутності 

і не піклуватися про те, щоб бути “почутими”, щоб стати цікавими світовій 

спільноті, виникає небезпека залишитися цікавими тільки самим собі, 
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значущими тільки в горизонті своїх національних цінностей, тобто опинитися 

в стані культурної ізоляції. І коли в такий “заповідник” національної культури 

вривається активна західна мас-культура, останній не треба багато часу на 

встановлення свого панування» [13]. 

З цього погляду стисло проаналізуємо розвиток концертного виконавства 

Китаю, як одного з чинників впливу на трансформацію системи вокального 

мистецтва країни. Вочевидь, у центрі нашої уваги буде академічне мистецтво. 

Перш за все зазначимо, що концертне життя у західноєвропейському розумінні 

цього поняття як певної індустрії дозвілля освічених громадян почало 

формуватися в Китаї лише у першій половині ХХ ст. і було пов’язане з 

гастрольною діяльністю іноземних музикантів, а трохи згодом – з поступовим 

розвитком мистецьких навчальних закладів, студенти та викладачі яких 

провадили активну просвітницьку роботу.  

Зрозуміло, що з того часу музична практика змінилася докорінно і 

сьогодні концертне життя у Китаї, з одного боку, багато в чому відповідає 

тенденціям західноєвропейського музичного мистецтва, а з другого – відбиває 

саме національну специфіку розуміння музичної культури. Ло Чжихуей 

пропонує таку періодизацію розвитку концертного життя Китаю, що, на наш 

погляд, збігається з історією трансформації вокального мистецтва країни: 

 1904–1920 – зародження концертного життя європейського зразка; 

 1920–1930 – другий етап, що його автор пов’язує зі становленням 

музичної освіти, яка «відіграла величезну роль у підвищенні якості 

концертного життя, сформувала слухацьку аудиторію концертів, а 

також перших яскравих виконавців» [49, с. 29]; 

 1941–1965 – третій етап, на якому унаочнилася роль державної 

політики, як важливого чинника розвитку музичного життя країни; 

 1966–1976 – четвертий етап; часи «культурної революції», яка 

трагічно вплинула на долю багатьох митців; 

 1977 – до нашого часу – п’ятий етап, час професіоналізації 

академічного мистецтва, створення системи мистецьких конкурсів 
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49, с. 30]. 

Важлива думка автора про те, що від самого початку формування 

концертного життя Китаю в ньому виокремилося два типи музикування: 

пов’язаний із західноєвропейськими традиціями та спрямований на 

збереження й популяризацію традицій народної музики. І, як і в інших країнах 

світу, від початку ХХ ст. в Китаї поступово формується так званий «третій 

пласт» музичного мистецтва, специфіка національного виміру якого 

обумовлена тим, що від своїх витоків він пов’язаний з патріотичними 

мотивами і досі є важливими елементом виховання громадянина.  

Ло Чжихуей зазначає, що популярна музика «справляла значний вплив 

на традиційне концертування. Не випадково в кінці XX століття з’явився ряд 

музикантів, які поєднують популярну і класичну музику в спеціальних 

комерційних обробках, розрахованих на широку аудиторію. З одного боку, 

вони популяризують класику. З другого – вносять у популярну музику елемент 

академізму. Від популярної музики – жанрово-ритмічні особливості, звучання 

електронних інструментів, тип обробки звука, від класичної – музичні теми і 

образи» [49, с. 38].  

Підкреслимо, що така тенденція до мікшування творів з різних «пластів» 

музичної культури сьогодні є світовою, але в Китаї вона має яскраво виражену 

національну особливість, завдяки якій сучасні співаки мають у репертуарі 

пісні 50–70 р. ХХ ст., у тому числі – українські.  

Крім того, намагання поєднати всі елементи музичної культури в певну 

художню цілісність обумовлює популярність концертних програм, 

побудованих на співставленні європейського та китайського, академічного та 

популярного мистецтва. Для прикладу наведемо програму онлайн-концерту 

симфонічного оркестру міста Сіянь (диригент Лінь Цзіньсон/Lin Jin Song/林劲

松/), що відбувся 09.09.2020 року, в якому виступив видатний співак Ші Іцзе 

(баритон): 

 увертюра до опери «Севільський цирульник» Дж. Россіні;  
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 «Свято факелів» (Huo Ba Jie/火把节), частина оркестрової сюїти «Ніч 

фестивалю факелів» (Yun Nan Yin Shi/云南音诗) ор. 3 № 4 сучасного 

китайського композитора Ван Сілінь/Wang Xi Lin/王西麟; 

 «Світанок» Р. Леанковалло; 

 пісня «Я люблю цю Землю» (Wo Ai Zhe Tu Di/我爱这土地), сучасного 

композитора Лу Зайї/Lu Zai Yi/陆在易, слова Ай Цін/Ai Qing/艾青; 

 пісня «Я люблю тебе, Китай» (Wo Ai Ni, Zhong Guo/我爱你，中国) 

композитор Чжен Цюфен/Zheng Qiu Feng/郑秋枫, слова Сюй Цун/Xu 

 друга частина Концерту для кларнету з оркестром ля мажор K 622 

В. Моцарта; 

 дві частини з «Оркестрової сюїти на теми китайських народних 

пісень» сучасного китайського композитора Бао Юанькай/Bao Yuan 

 перша частина з «Маленької нічної серенади» K. 525 В. Моцарта; 

 оркестрове перекладення популярної китайської пісні «Моя 

Батьківщина» (Wo De Zu Guo/我的祖国) композитора Лю Чі/Liu Zhi/

Зауважимо, що програма концерту цілком збігається зі світовою 

тенденцією, відповідно до якої класична музика все частіше подається у 

«легкому» варіанті, що передбачає стандартний набір творів та використання 

відеоряду, котрий сьогодні є майже необхідним для спрямованого на візуальне 

сприйняття людського суспільства. На таке проростання приймів музики 

третього пласту у сферу класичної музики вказують багато дослідників. Так, 

І. Сухленко пише, що представники академічного виконавства все частіше 

намагаються «переглянути «правила гри», у які тепер все частіше включають 

елементи, раніше характерніші для популярної культури, такі як: 

 змагальність, одним з найяскравіших проявів якої є розгалужена 
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система музичних конкурсів; 

 прагнення до театралізації; 

 пошук шляхів демократизації музичного мистецтва, у тому числі й за 

рахунок використання можливостей суміжних мистецтв, наприклад, 

відеоряду; 

 зміна локацій – виступи просто неба, у парках, на вокзалах тощо» [133, 

с. 166]. 

В аналізованому фільмі знаходимо зазначені дослідницею ознаки. 

Концерт проходить на відкритому повітрі. Це, з одного боку, зумовлено 

карантинними вимогами, а з другого боку – дозволяє режисеру-постановнику 

показати чарівні краєвиди Китаю та закцентувати увагу глядача на місці, де 

відбувається музична подія. Це знакова для китайців місцевість, адже там 

розташовано даоський монастир – Лоугуаньтай/ Lou Guan Tai/楼观台, де жив 

та проповідував Лао Цзи/Lаo Zі/老子. За легендами, саме там було написано 

«Книга шляху та гідності» (Дао де Цзин/Dаo Dе Jīng/道德经), у якій окреслено 

найважливіші категорії китайської філософії – «дао/ Dao/道». Таким чином, 

відеоряд концерту виступає не як розважальний елемент, що полегшує 

сприйняття музики для непідготовленого слухача, а як своєрідний другий 

план, що увиразнює традиційне для китайців підкреслено шанобливе 

ставлення до Батьківщини, її культурних традицій.  

Разом з цим, виконання найпопулярніших творів західноєвропейського 

музичного мистецтва у такому знаковому для розуміння специфіки китайської 

ментальності місці може бути трактовано як намагання презентувати сучасний 

образ країни, що органічно вписана у світовий культурний простір.   

Ще одним відображенням концертного життя країни, що може бути 

трактовано або як результат професіоналізації та популяризації академічного 

музикування, або як важливий чинник впливу на подальшу трансформацію 

культури, є конкурсний рух. Відомо, що сьогодні конкурси – це невід’ємна 

частина музичної практики, що, з одного боку, дійсно допомагає талановитим 
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виконавцям знайти свій шлях у мистецтві (здобути популярність, розпочати 

концертну кар’єру), а з другого боку, завдяки втіленню агонічного принципу, 

є потужним просвітницьким інструментом, що привертає увагу суспільства. 

У Китаї, державна політика якого спрямована на підтримку молоді, 

адаптації європейських традицій музикування та на використання виховної 

функції музичного мистецтва, система музичних конкурсів вражає і 

чисельністю, і розмаїттям номінації. Серед найбільш популярних у країні 

вокальних конкурсів такі: 

 Телевізійний конкурс молодих співаків (з 1984 р.); 

 «Харбінське літо» (з 1996); 

 «Золотий дзвін» (з 2013); 

Крім того, треба сказати, що останні роки відзначені численними 

перемогами китайських співаків на знакових міжнародних виконавських 

конкурсах, таких як:  

 конкурс імені П. Чайковського: Юань Ченье/Yuan Chenye/袁晨野 

(баритон, І місце, 1994 р.); У Бісіа/Wu Bixia/吴碧霞 (сопрано, ІІ місце, 

2002 р.); Ван Чуаньюе/Wang Chuanyue/王 传 越 (тенор, ІІ місце, 

 міжнародний конкурс оперних співаків «BBC Cardiff Singer of the 

World completion»: Ян Гуан/Yang Guang/杨 光 (сопрано)、Шен 

Ян/Shen Yang/沈 洋 (баритон)，Лей Минцзе/Lei Mingjie/雷 明 杰 

(тенор); 

 Міжнародний конкурс музикантів імені Королеви Соні (Норвегія): 

Ляо Чанюн/Liao Changyong/廖昌永 (баритон)，Чжан Мейгуй/Zhang 

 конкурс «Operalia» П. Домінго: Чанюн/Liao Changyong/廖 昌 永 

(баритон), Ю Гуанцюнь/Yu Guanqun/于 冠 群 (сопрано), Ван 

Юньпен/WangYunpeng/王云鹏 (баритон). 
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Підкреслимо, що перемоги на знаних міжнародних конкурсах, у журі 

яких працюють найвідоміші співаки та вокальні педагоги, сприяли тому, що 

китайські співаки почали отримувати запрошення на співпрацю з провідними 

оперними театрами світу – як на окремі постановки, так і на довгострокові 

контракти. Це свідчить, на нашу думку, про те, що історія трансформації 

вокального мистецтва Китаю, яка дозволила його академічній складовій 

інтегруватися у загальносвітовий культурний простір, може вважатися 

завершеною.  

Втім, сьогодення формує нові виклики, зокрема, й ті, що пов’язані з 

впливом технологій на композиторську та виконавську діяльність, що 

становить останній з важливих, на нашу думку, чинників впливу на розвиток 

вокального мистецтва. Адже, як зазначає А. Каяк: «З другої половини ХХ 

століття саме музика, порівняно з іншими видами мистецтва, стає лідером за 

частотою та масштабам трансляції на каналах електронних ЗМІ, за обсягами 

випуску та продажу музичних записів на компакт-дисках, за кількісним 

складом аудиторії тощо» [41, с.3]. 

Звісно, у наведеній цитаті йдеться про естрадне мистецтво, але ж ми 

розуміємо, що сучасна класична музика вже давно користується 

інструментами, запозиченими у естрадного мистецтва. На це вказує 

І. Сухленко: «В останні десятиліття все очевиднішою і впливовішою стає 

тенденція, в руслі якої академічне музичне мистецтво, сподіваючись 

розширити сферу свого впливу, змінює звичні форми побутування. 

Елітарність, адресація досить вузькому колу поціновувачів – те, що завжди 

було однією з характерних рис класичної музики, вже не сприймається як 

гідність ні самими музикантами, ні значною частиною слухацької аудиторії» 

[133, 166]. 

У цьому ракурсі доцільно згадати про те, що у Китаї дуже поширеними 

є телевізійні проєкти, спрямовані на популяризацію вокального мистецтва, 

такі як «Голос Китаю» (Zhong Guo Hao Sheng Yin/中国好声音, з 2012 р.), 

«Голос китайської мрії» (Meng Xiang De Sheng Yin/梦想的声音, з 2014 р.), що 
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спеціалізуються на популярній музиці.  

Але є й програми, репертуарна політика яких передбачає виконання 

класичних оперних творів. Серед таких назвемо «Голос душі» (Sheng Ru Ren 

консерваторії Ляо Чанюн. Це шоу побудовано за стандартною схемою – після 

кожного наступного випуску передачі її залишає певна кількість учасників, 

доки залишається один, який дістає можливість сольних виступів, запису 

дисків та підписання контрактів з оперними театрами. Таким чином, проєкти 

такого роду виступають аналогом системи виконавських конкурсів. Всі 

параметри збережено – є ситуація змагання, журі та можливість побудови 

творчої кар’єри у разі перемоги. Тому багато молодих музикантів із 

задоволенням беруть тут участь. Хоча і зрозуміло, що все ж таки «швидкі» 

перемоги дещо принижують статус класичного мистецтва, приховуючи від 

широкого загалу глядачів важкий шлях музиканта до успіху. Особливо вірно 

це, на наш погляд, саме у вокальних змаганнях, перемога у яких іноді виглядає 

як певний зміг обставин: людина прийшла, заспівала, стала відомою.  

Також необхідно сказати про те, що умови шоу, що, перш за все, має 

вразити слухача визначають репертуарну політику, через яку коло виконуваних 

творів обмежене так званими «класичними хітами». Тож, можна сказати, що 

разважальна функція у такого роду змагання значно переважає просвітницьку 

чи виховну. Втім, як вказує Т. Кузуб вказує, у сучасному глобалізованому світі 

неможливо не враховувати той вплив, що здійснюють на розвиток культури 

засоби масової комунікації: «Велику роль у формуванні слухацької культури 

грають технічні способи передачі і збереження музичної інформації. У XX 

столітті під впливом медіакультури значно посилилася роль раціонально-

прагматичного початку в процесах сприйняття і пізнання музики (переважає 

споживче ставлення до музики, яка не потребує великих емоційних і 

інтелектуальних витрат, виникло “пасивне” сприйняття музики як звукового 

фону). Все це спровокувало виникнення кризових тенденцій в системі 

“композитор-виконавець-слухач”: склався дисбаланс між складністю нової 
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композиторської музики і слухацької культурою (культурний лаг), значно 

знизився інтерес слухача до класичної музики» [47, с. 21]. 

Тож, важливою складовою системи сучасного академічного вокального 

мистецтва можна вважати індустрію звукозапису, що дійсно сприяє 

популяризації, зокрема, західноєвропейського оперного репертуару. Назвемо 

компанії звукозапису, що спеціалізуються на роботі з академічної музикою: 

 «Шанхайська аудіовізуальна компанія» (Shang Hai Yin Xiang Chu Ban 

диски Ляо Чанюна: «Російські пісні» (аналіз треку з якого подано в 

підрозділі 2.1.) та «Згуртованість» (Ning Ju/凝聚); 

 аудіовізуальна компанія «Китайські музиканти» (Zhong Guo Yin Yue 

Тут вийшов диск Ляо Чанюна «Ombra mai fu»; 

 аудіовізуальна компанія «Культура та мистецтво» (Ляолін/Liao Ning 

працює з 1991 р.). Тут був підготовлений диск із сольним концертом 

Сун Цзуїн в Сіднейському оперному театрі. 

 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

Узагальнення відомостей про музичне мистецтво Стародавнього Китаю 

дозволило зробити висновок про те, що історія співочої традиції країни 

охоплює більше ніж три тисячоліття – від часів ранньої епохи Чжоу (周朝, 

1046 р. – 771 р до н. е.) до сьогодення. Весь цей час мистецтво співу привертало 

увагу як китайських філософів, так і державотворців, які вбачили в ньому один 

з дієвих інструментів виховання громадянина.  

Крім того, на відміну від західноєвропейських традицій, у Китаї спів 

сприймався ще й як частина духовних та оздоровчих практик. При цьому в 
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національному театрі спів завжди був лише одним з чотирьох компонентів, за 

якими визначалася акторська майстерність: 

 спів (чан, 唱); 

 сценічний рух (цзо, 做); 

 декламація (нянь, 念); 

 акробатика (да, 打).  

Підкреслено, що до початку ХХ століття вокальна традиція Китаю 

фактично не мала перетинів з європейськими школами, сформувавши власні 

еталони краси звучання та техніки формування вокального звука, що 

спиралися, у тому числі, і на фонетику китайської мови. Це обумовлює 

специфічну інтонаційність мелосу та незвичне для європейського слухача 

вокальне мовлення. У китайській немає дзвінких приголосних, що позбавляє 

вокальне мовлення пружності. Водночас глухі приголосні додають звучанню 

шиплячого призвуку. Крім того, друга частина складу найчастіше 

вимовляється із направленням звука до носових пазух, що надає звучанню 

характерного «котячого» відтінку. Тому, прагнучи опанувати 

західноєвропейську традицію бельканто, китайський співак має фактично 

перебудувати мовленнєвий апарат, що є підґрунтям формування 

індивідуального виконавського стилю.  

Зазначено, що в Китаї, як і в європейських країнах, стиль як явище 

музичної, зокрема, вокальної творчості завжди привертав увагу не тільки 

музикантів, а й філософів. Проте дотепер не існує загальноприйнятої дефініції 

індивідуального виконавського вокального стилю.  

Аналіз класифікацій стилю виконавської творчості О. Катрич, 

В. Москаленка, Ю. Ніколаєвської, Д. Рабіновича, І. Сухленко став підґрунтям 

для авторського визначення, на яке будемо спиратися у подальшій роботі: 

«індивідуальний виконавський стиль вокаліста – це комплекс музично-

мовленнєвих ресурсів, що характеризує і визначає технологічні та 

естетичні параметри сценічної творчості співака». 
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Підкреслено, що як частина ієрархічної системи музичного стилю, 

виконавський стиль співака перебуває під впливом багатьох зовнішніх 

чинників, серед яких і процеси глобалізації, що поступово змінюють буття 

людського суспільства.  

Серед чинників, що вплинули на трансформацію співочої традиції 

Китаю та їх інтеграцію у світовий культурний простір, визначено наступні: 

 концертна/гастрольна діяльність іноземних співаків; 

 діяльність китайських митців, спрямована на поширення та осягнення 

європейського культурного досвіду; 

 поступове накопичення відповідної науково-методичної бази та 

вироблення національного інваріанту навчальних програм; 

 розвиток концертного виконавства та музичного життя, як системи, 

утворюваної взаємодією різних типів музикування;  

 використання технічних засобів комунікації.  
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РОЗДІЛ 2 

СВІТОВА МУЗИКА У ВИКОНАВСЬКИХ ВЕРСІЯХ КИТАЙСЬКИХ 

СПІВАКІВ: ПАРАМЕТРИ ВИКОНАВСЬКОГО ЗАДУМУ 

 

2.1. Жанр пісні у творчості китайських співаків 

У пісенній культурі кожної країни відбивається ментальність народу, що 

її населяє. Ця ментальність обумовлює формування та закріплення 

національного інтонаційного словника, який, своєю чергою, забезпечує 

успішність музичної комунікації. При цьому і фонетичні, і синтаксичні 

особливості національної музичної мови, безсумнівно, взаємопов’язані з 

мовою вербальною, мовним колоритом. Як вказує А. Єрошенко: «У пісенній 

творчості, як в ніякій іншій, найбільш яскраво проступає менталітет етносу, 

його національний характер, базові компоненти народної культури і 

народного життя, що склалися протягом століть. У ньому проявляється 

своєрідний “Дух народу”, який допомагав йому пережити прийшла жких 

випробувань, лихоліття національних трагедій і нещасть. Таким чином, значна 

частина народної свідомості, що виявляється в усній народній творчості, в 

пісенній культурі визначається складним століттями національним 

менталітетом, його сутнісними характеристиками, що виникають з самих 

базових основ народного життя» [36, с. 28]. Тож, не буде перебільшенням 

твердження про те, що вокальне мистецтво, сутнісні параметри якого (від 

інтонаційного ладу до дрібних аспектів постановки голосу) презентують 

самобутність національної картини світу. 

Наведемо тут влучну думку С. Тер-Мінасової, яка пише «Світ, що 

оточує людину, представлений у трьох формах: 

 реальна картина світу, 

 культурна (або понятійна) картина світу, 

 мовна картина світу. 

Реальна картина світу – це об’єктивна позалюдська даність, це світ, що 

оточує людину. 
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Культурна (понятійна) картина світу – це відображення реальної 

картини через призму понять, сформованих на основі уявлень людини, 

отриманих за допомогою органів чуттів і пропущених через її свідомість, як 

колективну, так і індивідуальну. 

Культурна картина світу специфічна і відрізняється у різних народів. Це 

зумовлено цілою низкою чинників: географією, кліматом, природними 

умовами, історією, соціальним устроєм, віруваннями, традиціями, способом 

життя тощо» [103, с. 41]. 

У творчості китайських вокалістів, незалежно від того, яку школу співу 

вони представляють (народну чи академічну, що спирається сьогодні на 

західноєвропейські традиції) важливе місце посідають твори, які презентують 

образ Китаю. Ці твори, що оспівують любов до рідної землі, витримали 

випробування часом, закріпилися в репертуарі й відображають той величезний 

шлях, який пройшла китайська вокальна школа за останні сто років. Сьогодні 

в ній органічно співіснують як споконвічні національні традиції, так і 

стилістика, запозичена у деяких європейських країн.  

Підкреслимо, що, як у культурі будь-якої країни, у музичному мистецтві 

Китаю важливе місце посідають теми, пов’язані з образом Батьківщини. У 

народній творчості це пісні, в яких співається про Китай, про людей, які 

живуть, працюють – творять – люблять у цій країні, про любов до 

Батьківщини. При цьому автори таких творів часто вдаються до алегорій, 

використовують замість прямої згадки Китаю синонімічний ряд символів – 

дракон, червоний колір, знаки Інь (阴) і Ян (阳), каліграфія, Пекінська опера, 

панда, жасмин. На це вказує, зокрема, Цинь Тянь: «У кожному національному 

мистецтві існують образи, що увібрали в себе риси ментальності народу, що 

акумулюють сутність національного характеру. У китайському музичному 

мистецтві, як і в будь-якому іншому, особливого значення набувають образи, 

що містять риси високого ступеня узагальненості. Їхні характеристики 

складалися протягом століть і досягли рівня національних символів. У Китаї 

мірою всіх речей виявилася не людина, а природа – нескінченна і тому 
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непізнавана. У стародавніх віруваннях китайців обожнювалися будь-які 

об’єкти природи: дерева, каміння, струмки, водоспади» [133, с. 180]. 

Зазначимо, що, в цілому, проблематика, пов’язана з утіленням образу 

Батьківщини в музиці, посідає дуже важливе місце в сучасних дослідженнях 

китайських музикознавців. Серед таких робіт назвемо статтю Лю І/LiuYi/刘懿 

«Образ рідного краю в камерно-вокальній творчості китайських 

композиторів», автор якої зазначає, що «серед численних зразків камерно-

вокальної творчості образ рідного краю став символом, що втілює суть 

менталітету китайського народу. Загальнолюдська цінність образу рідного 

краю укладена в духовний зв’язок людини з рідною землею, традиціями, 

культурою, спогадами про дитинство тощо» [52, с. 243]. Дослідження Лю І 

сприймаються як своєрідне продовження ідей, висловлених у роботах ще 

одного китайського музикознавця Цинь Тяня, зокрема, в статті «Образ рідного 

краю в фортепіанних творах китайських композиторів» [113, с. 4]. 

Як і в культурі України, пісні такого роду поступово починають 

сприйматися не через первісно закладений у них зміст, а як символ країни, де 

вони були створені. Саме так сталося з однією з найвідоміших у світі 

китайських народних пісень «Жасмин» (Mo Li Hua/茉莉花), слова якої вперше 

були записані в епоху династії Мін/Ming/明 (1368 – 1644). Як і багато які з 

народних пісень, «Жасмин» відома в безлічі варіантів. У кожному місті, в 

кожній провінції існував свій варіант цієї пісні, мелодію ж її зафіксовано лише 

1821 року. 

Зауважимо, що наукові дискусії про пісню «Жасмин» почалися в Китаї 

близько пів століття тому. Дослідників, перш за все, цікавлять питання 

походження пісні. Наприклад, Фен Веньці/FengWenci/冯文慈 у книзі «Історія 

китайських і зарубіжних обмінів» («中外音乐交流史先秦清末/ Zhong Wai Yin 

Yue Jiao Liu Shi Xian Qin Qing Mo») вказує на те, що пісня «“Жасмин”, відома 

також як “Квіткова мелодія”, найбільш рання опублікована музична партитура 

в Китаї» [144, с. 261] (див. Додаток А).  
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Ще одна сфера наукових інтересів китайських авторів пов’язана з 

осмисленням видозмін інтонаційних і вербальних комплексів пісні «Жасмин» 

на різних етапах її побутування. Цьому, зокрема, присвячено статтю Ван 

Гуйціня/Wang Guiqin/王桂芹, що вийшла 2005 року [137.  

Авторство того варіанту «Жасмин», який найчастіше виконується 

сьогодні, приписують композитору Хе Фану/He Fang 何仿, творча доля якого 

дуже примітна. Адже популярним як композитор Хе Фан став задовго до того, 

як здобув професійну музичну освіту. Не менш цікава й історія авторського 

«народження» пісні «Жасмин»: бувши членом комуністичної партії, Хе Фан 

перебував у відрядженні біля міста Люхе, де почув пісню і познайомився з 

людиною, яка її виконувала. Результатом цієї зустрічі стала поява мелодії у 

європейській системі нотації. Однак, Хе Фан вніс деякі зміни і в музичний, і у 

вербальний текст народної пісні. 

У чому ж вони полягали? По-перше, спочатку, в пісні йшлося про три 

квітки – Жасмин, Троянду та Жимолость. Кожній з квіток було присвячено 

окремий куплет. У версії ж Хе Фана залишено тільки одну квітку – жасмин. У 

перекладі на українську цей текст може звучати приблизно так: 

О, жасмин, що за дивна квітка! О, жасмин, що за дивна квітка! 

Багато трав і квітів у саду, але немає такої запашної, як він. 

Я хочу зірвати один і носити його, але боюся, він знов не розквітне. 

По-друге, було внесено зміни до тексту пісні, зокрема, замінено слова, 

що вийшли з ужитку. По-третє, певного корегування зазнав і власне музичний 

текст: авторські правки були викликані бажанням зробити музику більш 

зручною для вокаліста. Нарешті, по-четверте, зміни торкнулися каденції 

твору, який тепер закінчується у верхній позиції.  

З того часу історія пісні «Жасмин» збагатилася безліччю версій: вона 

звучить у виконанні співаків, інструменталістів-солістів, народних і 

симфонічних оркестрів, різних ансамблів. Усі ці версії об’єднує одне – мета 

презентувати публіці образ країни з більш ніж 5000-річною історією. Цікаво, 
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що ця мета успішно реалізується як на рідних теренах, так і за кордоном, де 

«Жасмин» давно сприймається своєрідною музичною візитівкою Китаю. 

Однією з видатних виконавиць пісні «Жасмин» є Сун Цзуїн/Song Zuying, 

宋祖英 , що співає в народній манері. Співачка народилася 1966 року і 

навчалася в Центральному національному університеті та Китайській 

консерваторії в класі Цзінь Тіеліна/Jin Tielin/金铁林 , видатного співака й 

викладача вокалу. Після закінчення консерваторії Сун Цзуїн займалася не 

тільки концертною, а й політичною кар’єрою. Вона удостоєна багатьох 

державних нагород, зокрема, спеціальної премії за участь в організації 

благодійних акцій – «Культурний діяч року» (2009).  

Голос співачки має широкий діапазон та вирізняється оригінальним, 

пізнаванним тембром: «Її сопрано незрівнянне; її особливе розуміння змісту 

пісні, прості і водночас сповнені сенсу слова і музика несуть мир і надію в 

Тайванську протоку, її сердечний голос закликає співвітчизників з обох 

берегів до об’єднання Батьківщини» [42]. 

У репертуарі Сун Цзуїн переважно авторські китайські пісні, серед яких 

найпопулярніші: 

 «Смішне дівчисько» (La Mei Zi/辣妹子), слова Ше Жиди/She Zhidi/佘

志迪, композитор Сюй Пейдун/Xu Peidong/徐沛东; 

 «Прекрасний день» (Hao Ri Zi/好日子), слова Че Сін/Che Xing/车行, 

композитор Лі Сінь/Li Хin/李昕; 

 «Люблю тебе, мій Китаю» (Ai Wo Zhong Hua/爱我中华), слова Цяо 

Ю/Qiao Yu/乔羽, композитор Сюй Пейдун/Xu Peidong/徐沛东; 

 «Пісня про землю» (Da Di Fei Ge/大地飞歌», слова Чжен Нань/Zheng 

Nan/郑南, композитор Сюй Пейдун/Xu Peidong/徐沛东; 

 «Солдати на кордонах Батьківщини» (Dong Xi Nan Bei Bing/东西南北

兵 ), слова Лю Шіхон/Liu Shihong/ 刘 世 红 , композитор Цзан 

Юньфей/Zang Yunfei/臧云飞; 
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 «Мій брат – солдат» (Bing Ge Ge/兵哥哥 ), слова та музика Ян 

Мін/Yang Ming/羊鸣. 

Творчість Сун Цзуїн здобула особливу популярність у Китаї, вона також 

активно виступає за межами країни. Як зазначає китайська критика: «Щоб 

повніше донести своє мистецтво до глядачів, Сун Цзуїн багато знімається на 

MTV, вона намагається кожною своєю піснею принести насолоду і повніше 

розкрити широкі можливості музики. Сун Цзуїн всією душею віддається цій 

нелегкій роботі, буває, що сили залишають її, тоді, вже в цілковитій знемозі, 

їй хочеться собі сказати: “Все. Більше не можу, йду зі сцени”. Та ось 

з’являється нова пісня, і нове бажання творчості змушує її знову без жодних 

вагань поринати в роботу» [42]. 

Свою позицію щодо важливості народного мистецтва та збереження 

національних традицій Сун Цзуїн неодноразово виявляла у численних 

інтерв’ю. Як приклад наведемо інформацію про інтерв’ю, яке Сун Цзуїн дала, 

повернувшись з концерту в Тайвані. Разом з нею в студії – дуже важливі для 

кар’єри співачки особи: її помічниця Ван Фуїн/Wang Fuying/ 王芙英  та 

композитор Сюй Пейдун/Xu Peidong/徐沛东, дуже відомий у Китаї завдяки 

своїм пісням «Пісня Землі» (Da Di Fei Ge/大地飞歌), «Рідний голос» (Xiang 

Yin Xiang Qing/乡音乡情), «Місто, яке я люблю» (Wo Re Lian De Gu Xiang/我

热恋的故乡) [93].  

Зауважимо, що всі присутні в студії розуміють, що такий концерт – це 

не просто культурна, а в певному сенсі політична акція, що дозволяє 

налагодити зв’язки між народами двох країн. Тому Сун Цзуїн говорить про те, 

що дуже важливо було обрати правильний репертуар, щоб слухачі почули 

знайомі, улюблені пісні.  

У розмові Сюй Пейдуном говорить про те, що на відміну від багатьох 

знаменитих музикантів, співачка ніколи не перестає навчатися, 

вдосконалювати свою майстерність. Саме тому її виконавський стиль 
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змінюється: почавши кар’єру як представниця народного стилю, сьогодні Сун 

Цзуїн поєднує у техніці співу національні традиції та традиції бельканто. 

Нам вдалося знайти кілька записів сольних виступів співачки: 

 в Австралії (концерт, названий «Щасливий день», 2002); 

 у Відні (2003); 

 у США (програма «Гарний жасмин», 2006).  

Показово, що у всіх цих концертах пісня «Жасмин» звучить саме як 

символ Китаю, що визначає багато аспектів виконавської інтерпретації. Ця 

пісня трактується співачкою не як ліричний вислів, а як «вихідна арія». На 

користь такого твердження свідчать такі моменти: 

 партія супроводу, доручена симфонічному оркестру та хору, створює 

особливу, урочисту атмосферу, що втілює ідею соборності; 

 співачка з’являється на сцені вже після того, як починає звучати 

музика. Сун Цзуїн виходить у національному костюмі, й пісня 

«Жасмин», що відкриває концерт, настроює публіку на ту музику, 

яка звучатиме далі [95].  

З огляду на таку функцію пісні, а також той факт, що публіка переважно 

не володіє китайською мовою, співачка виконує всі три куплети, повторюючи 

один і той самий вербальний текст. 

Ще один варіант інтерпретації «Жасмин» Сун Цзуїн був представлений 

публіці разом із Селін Діон на «Весняному фестивалі» в Китаї (2013 рік) [94]. 

За задумом режисера, співачки, які виконують одну пісню, постають як 

втілення образів своїх народів. Візуально, перш за все, звертає на себе увагу 

одяг виконавиць, їхня манера поведінки на сцені (аж до певної свободи рухів). 

Разом з тим, на глибших пластах розуміння цей виступ демонструє специфіку 

музичного мислення представниць різних культур.  

Як показує цей досвід, музичний матеріал пісні дає можливість для 

трансформації її в стилістику сучасної американської естради. При цьому 

вокальні партії співачок створюють ефект безпосереднього діалогу культур, 

завдяки нетривіальності й несподіваності міксту національної китайської 
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манери співу, практично оперних колоратур і типово естрадних прийомів 

ведення звуку. Отже, старовинна китайська пісня «Жасмин» постає в сучасній 

творчості відкритим текстом, здатним до культурного синтезу і художніх 

трансформацій. 

Що ж стосується виконавської творчості Сун Цзуїн, узагальнюючи, 

скажемо про декілька параметрів, що є найважливішими для осягнення 

специфіки її виконавського стилю. Перш за все, це характеристики голосу, 

адже саме вони свідчать про приналежність співачки до китайської нації. 

Підкреслимо, що на відмінну від інших майстрів, чия творчість презентована 

у нашій роботі, Сун Цзуїн єдина, приналежність котрої до певної національної 

школи не викликає сумнівів вже з першої ноти. Йдеться про характерний для 

китайських вокальних традицій «напружений» спів у високій позицій.  

Також необхідно сказати, що голос Сун Цзуїн не оперний, вона є 

представницею іншої сфери музикування – естрадної, що підтверджується, 

крім іншого, аналізом репертуару співачки, котрий скаладється з народних та 

естрадних пісень. При цьому, її творчі пошуки є чудовою ілюстрацією 

тенденції, що описана у підрозділі 1.3., а саме – зникнення кордонів між 

різними сферами музикування. Очевидно, що Сун Цзуїн відкрита до 

експерементів, вона працює з новими авторами, які намагаються актуалізувати 

пісений жанр, зробити його зрозумілим та близьким для сучасної молоді. 

Важливо звернути увагу на той факт, що співачка позиціонує себе як 

митець, якій усвідомлює себе як громадянин, що є втіленням національного 

світовідчуття, де людина сприямає себе як частка країни. Це обумовлює як 

репертуарну політику Сун Цзуїн, так і її ставлення до побудови концертної 

кар’єри.  

Ще одним твором, який втілює символ Китаю в творчості китайських 

вокалістів, постає пісня «Я і моя Батьківщина» (Wo He Wo De Zu Guo/我和我

的祖国), яку написав 1985 року композитор Цінь Юнчен (Qin Yongcheng, 秦咏

诚); слова Чжан Лі (Zhang Li, 张藜) (див. Додаток B).  
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Цінь Юнчен – дуже відомий і шанований у Китаї музикант, який уже 

тривалий час очолює Шеньянську консерваторію. Задовго до ректорства він 

прославився як композитор-пісняр. Перші пісні Цінь Юнчена опубліковано, 

коли їхньому автору було всього 14 років. Сьогодні в доробку композитора 

крім величезної кількості пісень є також оркестрові, інструментальні твори. 

Проте однією з найвідоміших пісень маестро, як і раніше, залишається «Я і 

моя Батьківщина», яка існує в багатьох варіантах – для голосу і фортепіано, 

для голосу з оркестром і хором, у різних інструментальних переведеннях (у 

тому числі для симфонічного оркестру, оркестру китайських народних 

інструментів). 

Пісня «Я і моя Батьківщина», на наш погляд, показовий приклад того, як 

трансформувався інтонаційний образ Батьківщини в китайській культурі. 

Написана в останній третині ХХ століття, пісня є яскравим зразком відбиття 

європейських музичних традицій, точніше – тут відчуваються спадкоємні 

зв’язки з ідеологічно заангажованою, але художньо самобутньою і високо 

професійною радянською естрадою. 

Якщо говорити про музичну складову тексту, то звертає на себе увагу 

інтонаційна спорідненість з радянськими піснями 60–70-х років (зауважимо, 

що й сьогодні вони популярні в Китаї і тому досить потужно представлені в 

репертуарі китайських виконавців). Музика пісні тональна, наповнена 

характерними для європейської культури інтервальними співвідношеннями, 

забезпечена цілком традиційним для музики такого жанру супроводом. 

Знайдена нами партитура переведення музики пісні для виконання у супроводі 

оркестру підтверджує цю гіпотезу, адже за задумом аранжувальника у складі 

оркестру переважають духові інструменти (див. Додаток C). 

При цьому вербальний текст є яскравим прикладом реалізації концепції 

А. Сохора про функції музики в суспільстві: «бере участь у вихованні людей і 

перетворенні суспільства, формуючи інтелектуальні, вольові та моральні 

якості людини, спонукаючи і стимулюючи в ній творчі сили і здібності, 

сприяючи соціалізації особистості, допомагаючи в політичній агітації, 
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організовуючи і згуртовуючи людей на боротьбу за високі суспільні ідеали» 

[86, с. 118]. І все ж, незважаючи на політичну ангажованість, «Я і моя 

Батьківщина» вигідно відрізняється від кліше «величальної пісні».  

У чому це виявляється? Як відомо, китайській культурі в принципі 

властиві пасторальність і плавність ліній, відсутність яскравого, дієвого 

конфлікту. Це знаходить відображення і в пісенній творчості китайських 

композиторів, на що вказує, зокрема, У Хунюань, акцентуючи увагу на такі 

особливості китайської художньої пісні: 

 домінування такого принципу, що визначає сутність образного 

змісту, як «пейзаж в емоціях», який сформувався в китайській 

класичній поезії; 

 насиченість образної драматургії символами і метафорами, 

лаконізм, сконцентрованість викладу змісту, зумовлені щільністю 

смислів, що вирізняє китайську мову і писемність; 

 домінування повільних або помірно повільних темпів, що 

відповідає національній традиції читання вірша і виконання 

вокальної мелодії [104, с. 189-191]. 

Всі ці особливості знаходимо в пісні «Я і моя Батьківщина», де образ 

людини постає як частина більш важливої цілісності: природи, народу, сім’ї. 

Ці яскраві образи і вдале музичне рішення зробили пісню «Я і моя 

Батьківщина» одним із сучасних музичних символів Китаю: вона звучить в 

аеропортах і на вокзалах, її виконують на державних заходах і використовують 

у флешмобах, а кількість відповідних пошукових запитів у китайському 

сегменті інтернету досягає 600 мільйонів. У перекладі українською вони 

звучить приблизно так: 

Я і моя Батьківщина не можемо розлучитися, 

не має значення, куди я йду, я завжди хвалю тільки її. 

Я співаю про кожну гору, кожну річку, 

дим вогнищ маленьких сіл, про колії доріг, 

я найбільше люблю мою Батьківщину. 
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Моя Батьківщина і я, як море і хвиля. 

Хвиля – дитина моря, хвиля покладається на море. 

Коли море усміхається, я сміюся. 

Я поділяю печаль моря і поділяю радість моря. 

Проаналізуємо виконання пісні одним з найвідоміших сучасних 

китайських академічних вокалістів – Ляо Чанюном/Liao Changyong/廖昌永 

(баритон).  

Ляо Чанюн народився у провінції Сичуань (1968) і вже у шкільні роки 

вчителі звернули увагу на його музичні й вокальні дані. У 19 років він вступив 

до найстарішого та найвідомішого музичного навчального закладу Китаю – 

Шанхайської консерваторії, де навчався у класі видатного вокального 

педагога Чжоу Сяоянь/ Zhou Xiao Yan/周小燕. Після закінчення консерваторії 

Ляо Чаньюн навчався в аспірантурі та брав участь у численних міжнародних 

вокальних конкурсах. У 2004 році він був удостоєний державної нагороди як 

артист, що «поєднує високі моральні якості та художній талант».  

Нині Ляо Чанюн – ректор Шанхайської консерваторії, а також соліст 

Шанхайського великого театру, виконує головні партії в операх Р. Доніцетті, 

В. Моцарта, Дж. Верді. Він представляє нову генерацію китайських 

музикантів, які працюють над проблемою синтезу європейських і 

національних принципів вокального виконавства. Підтвердженням успішності 

обраного Ляо Чанюном шляху є не тільки його участь у виставах провідних 

оперних театрів, а й перемоги на визнаних міжнародних конкурсах вокалістів, 

серед яких конкурс оперних співаків «Operalia», заснований Пласідо Домінґо, 

міжнародний конкурс вокалістів у Тулузі, міжнародний музичний конкурс 

музикантів імені королеви Соні в Норвегії. 

Творчі досягнення Ляо Чанюна визнані й на Батьківщині, де його обрано 

головою Шанхайської асоціації музикантів і регулярно запрошувано для 

виступів у значущих державних концертах, таких як: церемонія закриття 

Національних ігор (2009); заходи, присвячені 20-річчю подій на площі 
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Тяньаньмень (2009); саміт G20 (2016). З огляду на статус останнього заходу, 

співак обрав для виконання на ньому пісню «Я і моя Батьківщина». 

Цей твір, вочевидь, входить до складу улюблених пісень Ляо Чанюна: 

він співає її досить часто, особливо, коли виступає за кордоном. Наприклад, на 

концерті у Відні 7 січня 2008 року співак виконав її в супроводі 

філармонійного оркестру. Цікаво, що, позиціонуючи себе як представника 

школи бельканто, Ляо Чанюн формує програму в основному з відомих 

оперних арій, а відкриває концерт увертюрою В. Моцарта до опери «Весілля 

Фіґаро», яка в цій художньої концепції виступає символом 

західноєвропейського оперного мистецтва. Але все ж, представляючи 

культуру своєї країни, виконавець звертається до творів китайських 

композиторів, зокрема й до пісні «Я і моя Батьківщина».  

Його інтерпретації притаманні вдале поєднання китайської та 

західноєвропейської традицій. Спів у манері бельканто і сама музична тканина 

пісні начебто згладжують ті фонетичні особливості китайської мови, які 

зазвичай демонструють специфіку національного мистецтва. У цьому 

прочитанні вільно ллється мелодія, довгі емоційно обарвлені фрази і разом з 

тим простота виконання створюють образ, зрозумілий представникам будь-

якої країни.  

Що стосується партії оркестру, то вплив західноєвропейської школи 

помітний тут, на наш погляд, у використанні досить стандартних 

композиторських прийомів, що дозволяють розкрити образ не стільки народу, 

скільки держави – активне залучення ударної й духової груп, яскраві, потужні 

кульмінації. В кінцевому підсумку, таке співвідношення оркестру і соліста за 

принципом tutti – solo, здається нам, не суперечить авторському задуму. Адже 

якщо в словах пісні людина і її Батьківщина порівнюються з хвилею і морем, 

то ліричний вислів співака, підкріплений силою великого симфонічного 

оркестру, лише візуалізує основне посилання твору. 

Підсумовуючи, скажемо, що авторська пісня «Я і моя Батьківщина», 

зберігаючи особливості китайської художньої пісні, демонструє зв’язок з 
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естрадним, зокрема радянським, мистецтвом, зберігаючи національну 

самобутність і академічний професіоналізм. Популярність таких творів у 

концертному світовому просторі свідчить про дію доцентрової сили, 

спрямованої на збереження національної ідентичності в умовах культурної 

глобалізації. 

Паралельно з цим, до репертуару китайських співаків природно входять 

пісні (народні та авторські) інших країн. Відбувається це як під час навчання, 

так і під час знайомства з творчістю видатних співаків світу. Так, викладач 

Уханської консерваторії, випускник аспірантури ХНУМ імені 

І.П. Котляревського, кандидат мистецтвознавства Ці Мінвей у дисертації 

«Жанрово-стильові пріоритети професійної підготовки вокалістів Китаю на 

етапі глобалізації» подає відомості щодо залучення у навчально-педагогічний 

репертуар мистецьких закладів Китаю таких творів, що презентують 

національні традиції інших країн: 

 України – «Вийшли в поле косарі» в обр. А. Єдлички; «Ганзя» в 

обр. В. Кажинського; «Гей, на високій полонині» в обр. Д. Заремби; 

«Ніч яка місячна» в обр. Т. Безшляха; «Ой джигуне, джигуне» в обр. 

М. Лисенка; «Ой кум до куми залицявся» в обр. С. Людкевича; «Ой 

лопнув обруч» в обр. Ю. Мейтуса; «Повій, вітре, на Вкраїну» в обр. 

Голованова; «Стоїть явір над водою» в обр. О. Чишка; «Чорнії брови, 

карії очі» в обр. П. Нікітіна; «Чорнії брови» в обр. Ф. Надененка; 

«Якби мені не тиночки» в обр. Б. Лятошинського; 

 Росії – «Катюша», «Три танкісти», «Ох, весняна пора», «Ой цвіте 

калина», «Птах щастя», «Мрії», «Чи світять зірки»; 

 Англії – «All Of Me», «Say Something», «Red Night», «Dark Horse»; 

 Франції – «Я забуду про тебе», «Рожевий солдат», «Тому що осінь»; 

 Італії – «Miabella», «Ніна», «Я не відчуваю більше полум’я в своєму 

серці», «В моєму серці», «Нехай ви безсердечні», «В тіні дерев», 

«Сонце Гангу», «Фіалка», «Яке щастя звеличувати тебе», «Якщо ти 

мене покохаєш» [114, с. 93]. 
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У процесі роботи нашу увагу привернув дуже цікавий диск під назвою 

«Російські пісні», записаний 2004 року баритоном Ляо Чанюном з 

шанхайським симфонічним оркестром. Зазначимо, що сьогодні дуже багато 

оперних співаків працюють у суміжних жанрах, у тому числі й записуючи 

пісні – народні або авторські, популярність яких дорівнює народним. Деякі 

науковців вважають цю тенденцію одним з проявів глобалізаційних процесів 

у музичній культурі. Так, Т. Кузуб у дисертації «Музична культура ХХ 

століття як феномен епохи глобалізації» пише: «масова культура XX століття 

сформувалася під впливом медіакультури, техніко-інноваційних процесів, 

візуалізації та комерціалізації всіх її сфер. Наслідуючи жанрові і стилістичні 

витоки від міської “побутової”  музичної культури минулих епох, вона 

утворює новий самостійний «третій пласт» [В. Конен]. Його унікальність 

полягає в стильовому синтезі, який проявляється у взаємодії поп-культури, 

джазу, року, з академічною музикою, фольклором і різними формами етнічної 

музики, що свідчить про еклектичності та глобалізації (стираються мовні 

бар’єри, музика стає міжнародною мовою спілкування)» [47, с.18]. В цьому 

плані диск «Російські пісні» є показовим, таким, що надає змоги прояснити ті 

процеси, які відбуваються в сучасній вокальній культурі Китаю. 

По-перше, скажемо про пісні, включені до цього диска – майже всі вони 

належать до певного історичного періоду – 50–70-х років ХХ століття, коли 

дві найбільші світові держави – СРСР і Китай – об’єднувала спільність 

політичних і соціальних настанов. Ця спільність вплинула і на тісні культурні 

зв’язки, завдяки яким у Китаї чудово знали і радянське кіно, і радянську 

музику, і літературу. З плином часу багато які з цих творів втратили 

актуальність і популярність, залишившись у пам’яті лише тих людей, чия 

молодість припала на той час. Тому для того, щоб визначити деякі пісні, нам 

довелося звертатися по допомогу до старшого покоління. Інші пісні, такі як 

«Підмосковні вечори» або «Катюша», і сьогодні відомі кожному, хто живе на 

території колишнього СРСР. Та все ж і вони не входять до сучасної 

виконавської практики. Це визначає другий параметр унікальності диска 
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«Російські пісні», репертуар якого звернений у минуле України, але водночас 

і до сучасності Китаю, де ці твори популярні й сьогодні. 

Наведемо перелік пісень, включених до диска: 

1. «Подмосковные вечера» (1955), муз. В. Соловйова-Сєдого, сл. 

М. Матусовського; 

2. «Катюша» (1938), муз. М. Блантера, сл. М. Ісаковського; 

3. «Эй, ухнем», російська народна пісня, вперше занотована 

композитором М. Балакірєвим; 

4. «Песня Стрекозы» з однойменного кінофільму (1954), муз. 

С. Цинцадзе, сл. М. Бараташвілі; 

5. «Уральская рябинушка» (1972), муз. Є. Родигіна, сл. 

М. Пилипенка; 

6. «Ой, цветет калина» (1949), муз. І. Дунаєвського, 

сл. М. Ісаковського; 

7. «Пряха», російська народні пісня; 

8. «Огонек» (1943), музика народна, сл. М. Ісаковського; 

9. «Вот мчится тройка почтовая», російська народна пісня, що 

датується приблизно 1901 р.; 

10. «Уральская рябинушка» (1953); муз. Е. Родигіна, сл. 

О. Хоринської; 

11. «Комсомольская походная» (1947), муз. В. Соловйова-Сєдого, сл. 

М. Галича; 

12. «Рідна мати моя» (1958), муз. П. Майбороди, сл. А. Малишка; 

13. «Волховская застольная» (1943), сл. П. Шубіна. Створена на 

основі пісні «Наш тост» на музику І. Любана, слова 

А. Тарковського та М. Косенка. 

Як бачимо, порядок пісень на диску не дає змоги говорити про 

намагання створити якусь нову художню цілісність. Народні пісні 

перемежовуються авторськими, воєнні – ліричними, не витримується 

історична хронологія. Але потрібно підкреслити, що, не зважаючи на назву, 
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пісні з цього диска можуть бути доказом давніх культурних зв’язків України 

та Китаю. Так, окрім власне української пісні «Рідна мати моя», там є й інші 

треки, творці яких так чи інакше пов’язані з Україною. Йдеться про 

І. Дунаєвського, який навчався у Харківській консерваторії у класі видатнього 

фундтора харківьскої композиорської школи С. Богатирьова, та грузинського 

композитора Сулхана Цинцадзе, який навчався у того ж вчителя, але вже у 

Московській консерваторії.  

Проаналізуємо виконання однієї з найпопулярніших українських 

авторських пісень «Рідна мати моя». Історія її створення така: 1958 року на 

кіностудії імені Довженка знімався музичний фільм «Літа молодії». Сюжет 

цього фільму дуже простий, він будується на звичайних життєвих ситуаціях, 

що зумовило негативну реакцію критиків. Разом з тим, історія про перше 

кохання, що розвивається на тлі поїздки до Києва і вступу до театрального 

училища, дуже сподобалася людям і тільки в перший рік прокату її подивилося 

36 мільйонів глядачів. Така популярність картини вплинула на те, що вона 

стала відома і в Китаї. 

Звичайно, важливе значення тут мала і музична складова фільму, над 

якою працював видатний український композитор Платон Майборода. За 

задумом режисера він мав написати музику до сцени, в якій головний герой 

пригощає дівчину сніданком, загорнутим у рушник. У цій сцені є пісня на 

слова Андрія Малишка, знаменита «Рідна мати моя». У фільмі ця пісня 

виконує роль лейтмотиву, вона повертається в сцені, коли головний герой здає 

вступний іспит, і знову, коли, проваливши іспити, молоді люди повертаються 

додому і згадують свою першу зустріч. Отже, можна сказати, що, навіть один 

раз подивившись «Літа молодії», глядачі напевно запам’ятовували цю чудову 

музику.  

У кінофільмі пісня звучить у виконанні українського камерного співака, 

ліричного баритона Олександра Таранця. Випускник Київської консерваторії 

Таранець спеціалізувався на українському репертуарі, був першим 

виконавцем багатьох пісень і брав участь в озвучуванні 48 фільмів. З огляду 
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на те, що в китайському прокаті у фільмі «Літа молодії» пісні, як це заведено, 

не перекладали, можна припустити, що Ляо Чанюн чув цю пісню саме у 

виконанні Олександра Таранця.  

Однак у виконанні Ляо Чанюна вона постає перед нами іншою. На жаль, 

нам поки не вдалося з’ясувати, хто є автором перекладу, але, вочевидь, він 

відповідає естетичним установкам співака, який саме цей варіант прочитання 

пісні вибирає для виконання. Що ж вирізняє цю версію пісні «Рідна мати 

моя»? 

Перш за все, звертає на себе увагу виконавський склад. У кінофільмі 

головний герой співає пісню або соло, або під гітару. А колористичний фон, 

створюваний силами оркестру, дуже прозорий (фактично тільки струнна 

група), з мінімальним використанням потенціалу симфонічного оркестру. 

Зазначимо, що ситуація виконання диктує відсутність програшів між 

куплетами. 

У китайській версії знаходимо зовсім інший підхід – це концертний 

варіант твору, що обумовлює використання повного складу симфонічного 

оркестру, з включенням народних інструментів, наприклад акордеона, і 

важливою роллю мідної духової групи. Також треба сказати про включення 

мішаного хору. Ці включення, звичайно, цілковито змінюють первісний 

характер твору, перетворюючи його в пісню, що презентує міць держави. 

Підкреслимо – таке трактування пісенного жанру є характерним для культури 

сучасного Китаю. 

Можливо, саме це трактування пояснює і розширення масштабів твору 

за рахунок додавання розгорнутих інструментальних програшів, які завдяки 

наділенню їх самостійним тематизмом утворюють другий план розвитку. Цей 

план досить цікавий, оскільки побудований на протиставленні двох 

елементів – вальсуючого, дорученого акордеону, який створює певний 

дисонанс із загальним інтонаційним планом. А другий елемент – це 

характерний для культури радянського періоду розвиток матеріалу в мідної 

духової групи, досить драматичний, посилений загостренням ритму. 



113 
 

При цьому виконання співака контрастує з тим, що робить оркестр – у 

його вимові немає ні пафосу, ні драматизму, ні яскравої динаміки. Єдине, що 

використовує Ляо Чанюн, – це агогіка, завдяки якій він підкреслює смислові 

точки тексту. Скажемо ще й про те, що сам текст – це максимально близький 

за змістом переклад, але в кожному куплеті повторюються останні два рядки, 

причому в супроводі хору. 

Все це створює самобутню версію пісні «Рідна мати моя», яка в такому 

прочитанні вельми популярна в сучасному Китаї. 

 

 

2.2. Камерні жанри вокальної музики: діалог традицій 

Матеріал, представлений у підрозділі 2.1., дозволив проаналізувати 

процес розвитку вокального мистецтва Китаю останнього століття крізь 

призму пісенних жанрів. Це було потрібно для усвідомлення того, як саме 

змінювалося суспільне сприйняття пісні як титульного жанру вокальної 

творчості, що певним чином єднає фольклорні традиції та композиторську 

практику. Але для осягнення шляхів трансформації всієї системи вокального 

мистецтва слід проаналізувати виконавські версії інших творів, розуміючи, що 

у намаганні інтегруватися у світовий культурний простір Китай запозичив 

фактично всю систему жанрів європейської академічної вокальної музики. 

Адже, як ми вже зазначали, до початку ХХ століття, незважаючи на давність 

та потужність національних традицій співу, в країні, фактично, було лише два 

типи вокального музикування – пісня (з великим розмаїттям жанрових 

варіантів) та специфічно трактована опера.  

З першого ж знайомства з доробком західноєвропейського культури 

китайські митці (та публіка) відкрили для себе дивовижний світ камерно-

вокальної музики, без якої неможливо уявити ані розвиток вокального 

мистецтва як такого, ані концертне життя, ані процес підготовки сучасного 

академічного співака. Не випадково О. Сидоренко підкреслює, що «вся історія 

розвитку європейського музичного мистецтва характеризується стійким 
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інтересом до камерного музикування як засобу спільного проведення часу з 

однодумцями та спілкування, певна інтимність котрого (навіть коли поле 

особистісної комунікації окреслено рамками сцени) формує унікальний 

простір Діалогу, до якого залучено авторів творів, їх інтерпретаторів та, звісно 

ж, слухачів» [81, c. 22]. 

Поступове опанування специфікою західноєвпропейського камерно-

вокального музикування відбувалося двома шляхами: 

 через виконавське (й педагогічне) осмислення тих вимог, котрі постають 

перед співаком та його партнером по ансамблю; 

 через створення національних зразків камерно-вокальних жанрів. 

Як і в підрозділі 2.1. розглянемо насамперед національні зразки камерно-

вокальної музики. Підґрунтям цього виступає той факт, що серед китайських 

науковців загальноприйнятою є позиція, згідно з якою вже ті пісні, що 

виконувалися в часи епохи Цінь/Qin/秦 (221–207 рр. до н.е.) можна трактувати 

саме як зразки камерно-вокальних жанрів. Їх історичне зумовлене розмаїття 

об’єднує усталений термін «художня пісня». Підтвердженням цієї позиції 

виступає той факт, що відомі сьогодні пісні з Книги пісень «Ши Цзін» (Shi Jing/

诗经) надскладні для виконання професіонально не навченою людиною.  

Крім того, необхідно враховувати і той факт, що музика була 

обов’язковим елементом виховання особистості, тож гра на музичному 

інструменті, у тому числі, й під час співу, була доступна всім освіченим 

громадянам Китаю і, подібно тому, як це відбувалося в культурі Західної 

Європи, була важливою складовою побуту заможних родин. Тож не дивно, що 

й до нашого часу збереглося багато творів, які виконувалися найчастіше під 

акомпанемент ціня qin/琴, що обумовило їхню загальну назву – «пісні ціньге» 

Як приклад наведемо інформацію про один з перших китайських 

вокальних циклів «18 пісень флейти кочівника» (Hu Jia Shi Ba Pai/胡笳十八拍
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династії Хань/Han/汉 (202 р. до н.е. – 220 р. н.е.). Підкреслимо, що авторство 

цього циклу й досі є предметом дискусії, адже відомо, що Цай Веньзці була 

донькою видатного поета Цай Юна/Cai Yong/蔡邕, вірші якого були втрачені 

після смерті автора й відновлені лише завдяки тому, що його донька знала їх 

напам’ять. Життя поетеси будо дуже складним, вона була свідком війн, довгі 

роки жила у полоні, повернувшись з якого, не змогла забрати своїх дітей. 

Водночас, саме це зробило її легендарною, що зумовило велику кількість 

артефактів, присвячених життю Цай Вензці, у сучасному Китаї вона навіть 

з’являється як персонаж комп’ютерної гри. Тож не дивно, що цикл «18 пісень 

флейти кочівника» звучить і сьогодні.  

Нам вдалося знайти запис 1993 року, здійснений Шанхайським 

національним оркестром зі співачкою Чжан Цзінсянь/Zhang Jingxian/张静娴 

Шенлун/Ma Shenglong/马圣龙. Ця версія старовинного твору є прикладом 

шанобливого ставлення до авторського тексту та, вочевидь, спрямована на 

відтворення історичного колориту. Тонке використання звукозображальних 

можливостей народних інструментів, певне протиставлення вокальної лінії й 

оркестрового супроводу та їх регістрова віддаленість формує відчуття 

присутності слухача в уявному просторі художнього твору. Цей простір є 

звуковим відтворенням специфіки китайського живопису «шань-шуй/Shan 

притаманне намагання подолати статику зображення, передати мінливість 

природи й, відповідно, емоційного стану людини. Ця мінливість у поєднанні зі 

специфікою звучання вокальної партії (відповідно до національних традицій 

співу вона розташована у верхньому діапазоні та вирізняється рухливістю 

ритмічних структур і повторюваністю інтонаційних) начебто занурює слухача 

у буття Стародавнього Китаю. Втім, іноді на перший план виходить оркестрова 

партія, міць духової групи якої дозволяє або підкреслити емоційність 

висловлювання співачки, або, у сольних епізодах, передати жахи війни. 
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Скажемо кілька слів про виконавицю – це солістка Шанхайської оперної 

трупи Куньцю/Kun Qu/昆曲 (вид китайської національної опери, що склався 

ще до кристалізації Пекінської опери), яка за роки роботи створила цілу низку 

яскравих сценічних образів у популярних оперних постановках. Зокрема, це 

опери «Палац вічної молодості» (Chang Sheng Dian/长生殿),«Нефритова 

шпилька» (Yu Zan Ji/玉簪记), «Гора Ланке» (Lan Ke Shan/烂柯山). Китайські 

музичні критики підкреслюють, що співачка є володаркою сильного голосу та 

яскравою акторською обдарованістю; це дозволяє їй не лише з легкістю долати 

всі технічні труднощі, але й повністю вдовольняти естетичні вимоги, що 

висуваються до складних оперних партій. 

Повертаючись до історії розвитку камерно-вокального мистецтва 

Китаю, скажемо, що тут, як і в культурі Західної Європи, поступово відбулося 

розгалуження жанрової системи: «пісня, художня пісня, елегія, ода, гімн, 

вокальний цикл, арія тощо, що дозволяє, з одного боку, знаходити витоки 

камерно-вокальної творчості китайських композиторів у національній 

культурі, а з другого – порівнювати її із західним камерно-вокальним 

мистецтвом» [112, с. 44].  

Саме такою логікою керується, зокрема, У Хуньюань/Wu Hongyuan/吴

宏远 , який, досліджуючи специфіку жанру китайської художньої пісні, 

порівнює її із західноєвропейськими зразками, зокрема, німецькою традицією 

Kunstlied. Однак, треба підкреслити, що все ж таки історія камерно-вокального 

мистецтва Китаю в його академічному вимірі починається лише на початку 

ХХ століття як своєрідна відповідь на процеси, що вплинули на модернізацію 

суспільного буття країни.  

Сьогодні, коли історія китайської художньої пісні налічує вже понад 100 

років, очевидно, що це унікальне явище, яке з часом обов’язково приверне 

увагу іноземних співаків. Розуміючи це, Ляо Чанюн, який нині очолює 

Шанхайську консерваторію, виступив ініціатором створення студії вивчення 

китайської художньої пісні. Він також записав збірник сучасних пісень, серед 
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яких «Скажи, як я можу не сумувати за ним» (JiaoWo Ru HeBuXiangTa/教我如

何不想他), «Весняна пісня» (ChunSiQu/春思曲), «Я люблю цю землю» 

我

爱

这

土

地

 

В інтерв’ю Ляо Чанюн каже: «Що стосується мене, у мене в серці завжди 

був жаль, я брав участь у багатьох міжнародних вокальних конкурсах, де 

частина репертуару – це опера та авторські пісні. В опері переважають 

італійські опери, а в художніх піснях – французькі та німецькі пісні. У 

стандартному репертуарі ніколи не було китайських художніх пісень. Як 

китайський співак, я відчуваю, що маю відповідальність за те, щоб світ почув 

красу китайських художніх пісень» [149]. 

Як ми вже зазначали, дослідженню китайської художньої пісні 

присвячено дисертацію У Хуаньюаня, який окреслює такі базові параметри 

цього жанру: 

 звернення виключно до китайської мови як вербальної основи; 

відсутність перекладних поетичних текстів; пріоритет старовинних 

поетичних текстів;  

 відсутність подієвої фабули, інтриги, авантюрного, пригодницького 

сюжету, фаз розвитку, властивих драмі; 

 створення музичних звукових образів зовнішнього світу, введених у 

поетичне першоджерело (звук дзвону, крапель дощу, пориву вітру, 

шуму листя, звуки сяо);  

 провідна роль належить пісням баладного типу та вокальній мініатюрі, 

тоді як роль куплетної пісні мінімалізовано; 

 повноцінне освоєння елементів європейської музичної мови в галузі 

ладо-тональних, фактурно-гармонічних основ, введення традиційних 

для європейської музичної культури авторських ремарок щодо темпу, 

динамічних відтінків італійської мовою;  

 царювання мелодекламації, що йде від китайської вокально-поетичної 

традиції, переважання речитативного стилю [104, с. 197-198]. 
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Спираючись на зазначене вище, проаналізуємо виконання тенором Ші 

Іцзе китайських художніх пісень «І квіти – не квіти» (HuaFeiHua/花非花», 

«Три бажання троянди» (Mei Gui San Yuan/玫瑰三愿» композитора Хуан 

Цзі/Huang Zi/黄自. Ці пісні співак включив до концерту «Китайські художні 

пісні», який відбувся 6 вересня 2020 року в залі міста Сіань. Партнеркою 

співака стала Чен Са/Chen Ca/ 陈 萨 , одна з найуспішніших сучасних 

китайських піаністок, яка виступає зі всесвітньо відомими симфонічними 

оркестрами.  

Цікаво, що в цьому переліку є й Національний симфонічний оркестр 

України, з яким виконавиця виступала в Пекіні 2016 року під орудою 

диригента Николи Джуліані. Тоді Чен Сан грала Другий концерт 

С. Рахманінова). Як камерна виконавиця Чен Са грала з Гідеоном Кремером 

та Наталією Гутман. Увагу публіки та критики привернув також сольний 

альбом Чен Са, де представлено сольні та концертні твори сучасних 

китайських композиторів. Тому не дивно, що вона відгукнулася на пропозицію 

взяти участь у такому проєкті.  

Що ж стосується Ші Іцзе, то про власний шлях до виконання китайських 

художніх пісень він розповів у інтерв’ю напередодні одного з концертів: «В 

останні десять років мене сприймають як росінієвського тенора, або тенора, 

який спеціалізується на виконанні творів композиторів епохи бельканто. Тому 

спочатку я хотів виконати всі твори “Трьох видатних майстрів бельканто” 

(Дж. Россіні, В. Белліні, Г. Доніцетті). Після того як я запропонував такий 

репертуар, мої друзі сказали мені, що це може не мати відгуку в аудиторії. 

Адже вона ще набула навички слухати таку музику, їй бракує знань. Тому я 

маю виконати кілька китайських художніх пісень. Я дослухався і почав 

вибирати китайські пісні <…> їх єднає те, що вони трохи близькі до німецьких 

та австрійських художніх пісень» [163]. 

Проаналізуємо дві такі пісні композитора Хуан Цзі (1904–1938) – одного 

з основоположників жанру художньої китайської пісні. Підкреслимо, що він, 
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як і інші композитори, у творчості яких з’явилися перші зразки жанру (Сяо 

Юмей/Xiao Youmei/萧友梅 (1884–1940), Чін Чжу/ Qing Zhu/青主/ (1893 –

1959)), здобув музичну освіту в Німеччині, що обумовило знання та розуміння 

німецької Kunstlied. У Хуньюань підкреслює, що «історичне значення 

творчості Хуан Цзі полягає в тому, що він став творцем романтичного 

вокального циклу в китайській музиці ХХ століття, циклу китайських 

художніх пісень. Вокальний цикл Хуан Цзи “Три бажання троянди” (1932) на 

вірші сучасних композитору поетів – Вей Ханьжчан і Лун Чі відобразив 

характерні для мистецтва Китаю ХХ століття процеси взаємодії традицій 

китайської класичної поезії і новацій, що виходять за межі основ національної 

культури» [104, с. 83]. 

У циклі «Три бажання троянди» три номери – «Туга за Батьківщиною» 

троянди» (Mei Gui San Yuan/玫瑰三愿). Текст останнього з них (слова Лун Чі) 

дуже простий і, зрозуміло, що, як і в народній пісні «Жасмин», квітка може 

бути асоційована з дівчиною. В нашому варіанті українського перекладу текст 

звучить так: 

Троянди, троянди квітнуть під зеленою галереєю, 

Троянди, троянди квітнуть під зеленою галереєю, 

Я бажаю, щоб ті, хто заздрить мені –  

жорстокий вітер та дощ, – не віяли, не били мене, 

Я бажаю, щоб закоханий у мене пристрасний перехожий не зривав мене, 

Я бажаю, щоб мій червоний цвіт не зів’яв і не тьмянів,  

щоб я зберегла аромат. 

Спираючись на текст віршу, композитор пише твір у простій 

двочастинній формі з невеличким вступом та кодою (розмір 6/8) (див. додаток 

D). У цілому, це лише 30 тактів – справжня вокальна мініатюра, замальовка, 

що за образним строєм нагадує не стільки творчість німецьких романтиків, 

скільки романсовий доробок К. Дебюссі. Тональність твору – мі мажор (з 
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використанням четвертого підвищеного ступеню) з відхиленням до 

паралельного мінору. Тендітність троянди підкреслено завдяки використанню 

в партії фортепіано чистих інтервалів (кварт, квінт). Також привертає увагу, 

що композитор розширив традиційний склад виконавців камерно-вокального 

ансамблю уведенням партії скрипки. У вступі вона, фактично, дублює верхній 

голос партії фортепіано, у перший частині трохи пожвавлює виклад 

виконанням підголосків, а от у другій частині пісні вона «відповідає» за 

емоційність, насиченість висловлювання, адже проводить ту саму мелодію, що 

й вокаліст у каноні з відступом на один такт.  

Що стосується метроритмічної організації твору, то, спираючись на 

метрику віршу, композитор використовує різні прийоми у першій та другій 

частинах. У першій низхідна секундова інтонація та повторюваність групи – 

чверть-восьма – обумовлює певну статичність розгортання музичної думки, 

що підсилюється, коли метр наприкінці фраз змінюється на 9/8 із зупинкою на 

другій та третій долі (чверті з крапками). У другій же частині, де троянда 

«розповідає» про свої бажання, статика групи чверть-восьма залишається 

тільки у верхньому голосі партії фортепіано, а розгорнуті арпеджіо у партії 

лівої руки та канон вокаліста і скрипаля значно ускладнюють фактуру твору, 

ще й унаслідок ритмічного незбігання різних звукових пластів. 

Вокальну партію викладено в діапазоні від сі малої октави до соль 

другої, яка з’являється на словах «я бажаю» в останній строфі. Попри уявну 

простоту викладення, цей твір призначено для професійного вокаліста, який 

добре артикулює текст (особливо, якщо загадати про те, що від інтонації у 

китайській мові залежить значення слова), володіє голосом при стрибках на 

великі інтервали (секста, октава) та швидкому переході від регістру до регістру, 

філірує звук наприкінці фраз. І головне – дотримується камерного стилю, що 

потребує безпосередності, дієвості, та все ж таки певної стриманості 

висловлювання.  

На це вказує, зокрема, Ляо Чанюн: «взаємозв’язок між китайською 

музикою та живописом дуже глибокий. Перо і чорнило, що використовуються 
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у китайському живописі та каліграфії, мають дещо спільне з музикою. 

Китайський живопис та каліграфія приділяють увагу лініям, тоді як китайська 

музика приділяє увагу мелодії; китайський живопис приділяє увагу організації 

простору, ми маємо “діяти”, коли співаємо, ми не можемо співати як білий 

аркуш паперу або склянка з водою» [149]. 

На наш погляд, дует Ші Іцзе – Чен Са дуже ретельно підійшов до 

втілення авторського задуму твору, дотримавшись усіх темпових, динамічних 

та характеристичних вказівок. Єдине, що не виконано – це наявність партії 

скрипки. Вражає майстерність і натхненність Ші Іцзе, його техніка, завдяки 

якій пісню «Три бажання троянди» презентовано як взірець камерно-

вокального мистецтва, з притаманним йому безпосередністю виконавського 

висловлювання, інтимністю вимови. 

Аналогічний інтерпретаційний підхід знаходимо і у виконанні дуетом 

Ші Іцзе – Чен Са іншої пісні Хуан Цзі, написаної на вірші видатного 

китайського поету часів династії Тан/Tang/唐(618–907 рр.) Бо Цзюйї/Bai Juyi/

白居易. В нашому варіанті українського перекладу вірш звучить так: 

І квіти – не квіти, і туман – не туман, 

Те, що опівночі приходить, на світанку зникне. 

Чи довго тривати весняним нездійсненним снам? 

Розчиниться мій сон, наче хмарка, безвісти. 

Цей романс обрано виконавцями для початку концерту, що, на наш 

погляд, може бути зумовлено двома причинами. По-перше, часом створення 

вербального тексту твору. По-друге, це явно виражений національний колорит 

(на відміну від інших пісень, представлених у концерті), що дозволяє 

сприймати його как певний «камертон» програми. Хоча, підкреслимо, що в 

цілому, твір написано у європейських традиціях. На це вказує, зокрема, вибір 

тональності (ре мажор з використанням четвертого підвищеного ступеню), 

особливості метрориму тощо (див. додаток E). Але є кілька прийомів, завдяки 

яким композитор натякає на національну належність пісні. 
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Перш за все, йдеться про фразування. Йдучи за метрикою вірша, Хуан 

Цзі не просто відокремлює кожну фразу одну від одної (фактично, ми 

говоримо про однотактові елементи, що поступово складаються в одне ціле), 

але й підкреслює цю відокремленість інтонаційно. Він або повторює фразу на 

іншій висоті, або протиставляє їх за принципом рух угору – рух униз. Також 

треба сказати про використання характерних для китайських пісень розспівів 

звуку та терцових ходів. Цікавий прийом використано і в партії фортепіано, де 

двічі продубльовано вокальну лінію – і в правій, і в лівій руці. Це створює 

відчуття простору і, водночас, нагадує про характерний для народної музики 

акомпанемент чистими інтервалами.  

Виконуючи цю пісню, Ші Іцзе, вочевидь, спирається на техніку 

бельканто, його висловлювання стримане, вимова максимально наближена до 

мовленнєвої. Складається враження, що твір, який він виконує, – зразок 

французького жанру melodie, де на перший план виступають не так засоби 

музичної виразності, як майстерність в озвучуванні тексту вірша. Також 

привертає увагу майстерність дуету Ші Іцзе – Чен Са у створені образу 

мінімальними засобами, без використання великих динамічних градацій, 

суттєвих агогічних відхилень. Усе дуже «просто», але цілком відповідає 

специфіці жанру художньої пісні. 

Підкреслимо, що все це Ші Ізце демонструє і під час виконання камерно-

вокальних творів європейських композиторів. Як приклад, проаналізуємо його 

версію одного з найпопулярніших творів Р. Леонковалло – «Mattianato», який 

входить до «золотого» тенорового репертуару. Цей твір Ші Іцзе виконав в 

онлайн-концерті, програму якого наведено у підрозділі 1.3. 

Перше, що звертає на себе увагу під час прослуховування цього твору, – 

це, безумовно, оригінальне оркестрування. Тут підсилено значення оркестру, 

переважно завдяки доданню підголосків та самостійних мелодичних ліній у 

партії скрипок. Це робить звучання твору більш ліричним, але й більш 

«вагомим», хоча аранжувальник (поки не вдалося з’ясувати, хто є автором 

перекладення) намагався уникнути цього, увівши «репліки» дерев’яних 
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духових у високому регістрі. Друге, що цікаве у цій версії твору – це 

майстерність Ші Іцзе, виконання якого дозволяє зарахувати співака до 

майстрів бельканто.  

З початку минулого століття, коли платівка із записом «Mattianato» 

Е. Карузо стала лідером продажу (було випущено понад 100 тисяч 

примірників), цей твір увійшов до репертуару багатьох співаків, що, треба це 

визнати, значно звужує можливість появи нової інтерпретації. Усі виконавці, 

з невеличкими відхиленнями, дотримуються вектора, заданого Е. Карузо, 

основний задум якого, очевидно, спирався на бажання подати твір як аналог 

італійських пісень, коли, з одного боку, підкреслюється щирість 

висловлювання, а з другого – не проминається можливість продемонструвати 

міць голосу на високих, довго затримуваних нотах.  

Також можна припустити, що саме виконання Е. Карузо поклало основу 

традиції, коли приспів (від слів «у біле вбрання») повторюють двічі, 

підіймаючи останній секундовий хід (ре дієз – мі) на октаву вгору. Це дає 

змогу не тільки посилити ефектність твору, а й трохи збалансувати його 

будову, адже в цьому варіанті форма набуває симетричності: два куплети плюс 

два приспіви. Хоча аналіз сучасних записів показав, що, на відміну від версії 

першого виконавця твору, співаки обирають інший варіант цього повторного 

проведення. Перші 4 такти грає оркестр, до якого співак підключається лише 

на словах «буду кохати» на високій ноті ля. Тобто можна сказати, що співаки 

використовують цей повтор саме як можливість справити враження на 

публіку. Такий варіанту дотримується і Ші Іцзе. 

Наступний твір, який ми обрали для розкриття того, як відбувається 

осягання китайськими співаками західноєвропейського камерно-вокального 

репертуару, теж пов’язано з історією звукозапису. Це знаменита «Колискова» 

Й. Брамса, надрукована 1886 року у збірці «П’ять пісень для голосу» ор. 49 під 

номером 4. Вже наступного року пісню виконала на публіці співачка Марі 

Луїза Дустманн, яка виступала у дуеті з Кларою Шуман. А 1889 року сам 

композитор зробив експериментальний запис «Колискової», який навіть був 
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випущений на платівці, але, на жаль, можливості тогочасної техніки не 

дозволяли досягнути гарного звучання.  

Цей твір баритон Ляо Чанюн виконав у сольному концерті в Золотій залі 

Віденської філармонії 2008 року в супроводі нового кельнського симфонічного 

оркестру під орудою Волкера Хартунга. До програми концерту китайський 

співак включив найвідоміші арії європейських композиторів різних епох: 

 арію перського царя Ксеркса Великого «Ombramaifu» з опери 

«Ксеркс» Г.Ф. Генделя; 

 арію дона Паскуале «Bella sicco meur fangelo» з опери «Дон Паскуале» 

Г. Доніцетті; 

 арію графа Альмавіви «Hai gia vinta la causa» з опери «Весілля Фіґаро» 

В.А. Моцарта; 

 арію Фіґаро «Largo al factotum» із «Севільського цирульника» 

Дж. Россіні. 

Не обійшов увагою Ляо Чанюні творчість китайських композиторів, що 

з натхненням підтримали присутні в залі представники китайської діаспори. 

Прозвучали: 

 «Стародавня пісня» (Gu Lao DeGe/古老的歌), слова Ван Чіджіу/Wang 

Пісня про рідне місто» (Wang XiangCi/望乡词), слова Юй Юженя/Yu 

 пісня «Я і моя Батьківщина» (Wo He Wo De Zu Guo/我和我的祖国) 

композитор Цінь Юнчен/Qin Yongcheng/秦咏诚; слова Чжан Лі/Zhang 

 «Оксамитова квітка» (Rong Hua/绒花), слова Лю Гофу/Liu Guofu/刘国

富，Тіан Нон/Tian Nong/田农, музика Ван Міна/Wang Ming/王酩. 

Наприкінці концерту, коли публіка ніяк не хотіла відпускати співака зі 

сцени, він повертається з нотами в руках і каже: «Концерт був надто довгий і 
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вже запізно, тому остання пісня. “Колискова” Брамса» [55].  

Вибір цього твору у такому контексті можна сприймати як засіб 

висловлення вдячності за тепле прийняття виконанням саме німецькомовного 

твору. Зазначимо, що це єдиний опус у концерті, який Ляо Чанюн виконує по 

нотах, очевидно тому, що німецька мова для нього не дуже звична. Відомо: 

попри те, що німецькі композитори зробили значний внесок у репертуар 

академічних вокалістів, існує думка, що ця мова, нібито, «не вокальна». Разом 

з цим Т. Мадишева зазначає, що «орієнтація на загальну міжнародну 

універсальну базу вплинула на звучання вокального мовлення німецькою: 

невокальність було нівельовано і почасти завдяки цьому процесові з’явилися 

додаткові можливості для виразного співу цією мовою. Вияв універсальності 

співацького стереотипу у співі німецькою робить можливим досить швидке 

оволодіння деякими фонетичними особливостями (наприклад, вимова “ö” 

“ü”)» [56, c. 45]. 

Так чи інакше, але вимова Ляо Чанюна під час виконання «Колискової» 

Й. Брамса не викликає нарікань. Навпаки, він почувається так вільно, що це 

дає йому підґрунтя для дуже цікавого щодо агогіки виконавського рішення. 

Ляо Чанюн співає, фактично, незалежно від оркестру, мелодія його партії 

ллється так само невимушено і не підпорядковано метру, як це відбувається, 

коли мати співає колискову дитині. Особливо очевидно це стає під час 

виконання стрибка на октаву вгору на словах «morgen früh» (завтра вранці) та 

«schlaf ‘nun selig» (спати тепер блаженно). У цьому контексті дуже природно 

сприймається суттєве ritenuto в кінці твору.  

На завершення розгляду версій камерно-вокальної музики китайських 

співаків наведемо аналізи виконання китайським баритоном Цзян Шанжуном 

романсів П. Чайковського та С. Рахманінова. Цзян Шанжун/JiangShangrong/姜

尚荣 (баритон) – кандидат педагогічних наук, доцент, викладач. Він навчався 

на музичному факультеті Шаньдунського університету мистецтв у класі 

професора Лю Хуаньчена та у Шанхайській консерваторії у Ляо Чанюана. 
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Пізніше вдосконалював майстерність в аспірантурі Московської державної 

консерваторії імені П.І. Чайковського (клас професора Бориса Кудрявцева). 

Цікаво, що через свій виконавській родовід Цзян Шанжу пов’язаний з 

Україною. Адже Б. Кудрявцев продовжує традиції видатного співака, одного 

із засновників резонансної теорії співу Гектора Гондольфі, який від 1907 до 

1923 року працював у Києві. У монографії О. Шуляр «Історія вокального 

мистецтва» знаходимо таку інформацію про цей період життя співака: «Значне 

місце в історії національної музичної освіти посідає педагогічний досвід 

Гектора Петровича Гондольфі. За походженням італієць, він закінчив 

Неаполітанську консерваторію, співав у різних театрах, викладав у 

Берлінській академії співу, згодом (у 1907–1913 роках) – у Київській 

консерваторії. Основним методичним кредо майстра була природність 

виконання, без будь-якого напруження голосу. Він багато працював над 

технікою звуковидобування, філігранністю звуку, виразністю співу» [126, 

с. 194]. 

Все це притаманно творчості Цзян Шанжуна, що дозволило йому 

виступати разом з такими видатними співаками, як Ірина Архипова, Євген 

Нестеренко, Олена Образцова та багатьма іншими. У репертуарі співака –

твори західноєвропейських та російських композиторів, у тому числі: 

Г. Доніцетті (партія Бельколоре з опери «Любовний напій), В. Моцарта (партія 

Гульєльмо з опери «Так чинять усі жінки, або Школа закоханих» та партія 

Графа Альмавіви з опери «Весілля Фіґаро»), Р. Леонкавалло (партія Сільвіо з 

опери «Паяци»), П. Чайковського (партія Євгенія Онєгіна з опери «Євгеній 

Онєгін», партія Єлецького з опери «Пікова дама») та ін.  

Цзян Шанжун – також автор численних наукових публікацій, предметом 

дослідження яких є вокальне мистецтво. У кандидатській дисертації 

«Педагогічний потенціал взаємодії систем вокального виховання студентів у 

музично-педагогічних вузах Росії та Китаю», захищеній 2018 року, автор 

пропонує ввести наукове поняття «екології оперного співу», під яким мається 

на увазі «виявлення, вивчення та зберігання оперних голосів та організація 
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умов їх реалізації в процесі оперного співу на основі кращих традицій світової 

музичної культури» [115, с. 11]. 

Отож творчість Цзян Шанжуна може бути чудовим прикладом того, як 

процеси глобалізації впливають на самореалізацію представників різних країн, 

їхній вокальний стиль, репертуар тощо. На каналі YouTube можна знайти 

численні записи співака, на яких представлено його виконання російських 

народних пісень та творів видатних композиторів, зокрема, романсів 

П. Чайковського та С. Рахманінова. Для виявлення базових параметрів стилю 

музичної творчості Цзян Шанжуна проаналізуємо два такі виконання і 

почнемо з романсу «Снова, как прежде, один» П. Чайковського.  

Перш за все, зазначимо, що вербальний текст романсу було написано ще 

дуже молодим поетом, уродженцем міста Харків, Д. Ратгаузом, який під час 

навчання на юридичному факультету Київського університету надіслав свої 

вірші П. Чайковському. Цікаво, що це стало основою не тільки циклу з шести 

романсів, а й тривалого листування, яке, на жаль, через передчасну смерть 

композитора, так і не закінчилося особистою зустріччю. 30 серпня 1892 року, 

у відповідь на прохання поета прочитати його вірші, П. Чайковський пише: 

«...я мушу відверто сказати, що досить часто і багато отримуючи листів, 

подібних Вашому (тобто з доданням віршів для музики), я чи не вперше маю 

нагоду відповідати з цілковитою вдячністю і висловленням щирого співчуття. 

Мені здається, що Ви маєте справжній талант, і тішу себе надією, що особи, 

авторитетніші за мене у справі літературної критики, підтвердять мою щиру 

думку». Підкреслимо, що думка композитора й справді підтвердилася у 

подальшому, адже на вірші Д. Ратгауза створено понад 150 романсів, це твори 

Ц. Кюї, С. Рахманінова, А. Аренського, Р. Глієра та багатьох інших. 

Також треба сказати про те, що той-таки цикл П. Чайковського, який 

поклав початок визнання поетичного таланту Д. Ратгауза, у творчості 

композитора став своєрідним підсумком й останнім зверненням до камерно-

вокального жанру. Вперше романси прозвучали вже після смерті Майстра. 

Дослідники життєтворчості композитора зазначають, що для його пізнього 
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стилю було характерним звернення до теми Смерті, символами якої в опусах 

П. Чайковського (зокрема, в опері «Пікова дама» та балеті «Лускунчик») 

виступали Сон та Ніч, утім: «звертає на себе увагу те, що прямої згадки слів 

“страх” і “смерть” у циклі немає (!). Симптоматично, що після “Пікової дами”, 

в якій подих смерті був такий жахний, реальний, композитор навіть у листах 

намагається слово “смерть” замінювати евфемізмами (“кирпата”, “стара”), 

немов накладаючи на нього табу [file:///C:/System/Desktop/osobennosti-

mifopoetiki-pozdnego-tvorchestva-chaykovskogo-na-primere-tsikla-romansov-or-

73.pdf]. 

Спираючись на це, скажемо, що основна музична ідея романсу «Снова, 

как прежде, один», на наш погляд, це прийняття невідворотності закінчення 

людського буття, того, що в цей час людина залишиться віч-на-віч з Богом і 

лише це може подарувати їй надію. Це розуміння необхідності молитовності 

у романсі підкреслено практично речитативними повторюваними низхідними 

інтонаціями, що нагадують про церковні традиції співу. Дуже влучним та 

важливим для розуміння образного строю романсу є зауваження 

О. Понамарьової щодо використання П. Чайковським монограми: «Що ж це за 

дивовижна інтонація – c-h-a, що пронизує цей романс і змушує сприймати його 

як якесь магічне заклинання або молитву ?! Вельми цікаво те, що при 

перекладі цих звуків на латиницю виявляється очевидний збіг з першими 

літерами прізвища Чайковського (Т)CHA(ikovsky)» [74]. 

Також звертає на себе увагу метроритмічне протиставлення партій 

голосу та фортепіано, якщо хорального абрису фактура партії фортепіано 

викладена дуолями (розмір романсу ¾), то мелодія, доручена голосу, 

розгортається в русі тріолей, що, з одного боку, посилює відчуття 

безпосередності висловлювання, а з другого боку, за рахунок відчуття 

кружляння, ще більше підкреслює його статичність, недієвість.  

Саме так це втілено у прочитанні славетного дуету М. Аркад’єв – 

Д. Хворостовський [108]. Їхню версію романсу П. Чайковського вирізняє 

підкреслене протиставлення «світів» піаніста та співака. Виконання 
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М. Аркад’єва, його трактування образу фортепіано, викликає стійкі асоціації з 

творчістю С. Рахманінова та його дзвоновим сприйняттям інструмента. Це 

особливо унаочнюється в кульмінації твору, коли на словах «Все, что творится 

со мной» у партії фортепіано ми чуємо набат. Водночас, саме піаніст тут 

формує архітектоніку твору, що побудована на контрасті свідомої затримки 

руху (від мікроскопічних люфтів до суттєвих ritenuto) та відчутті різних 

часових координат партій фортепіано і співака, кожен з яких начебто має 

власну темпову драматургію твору.  

Виконання Д. Хворостовського, перш за все, привертає увагу 

нехарактерною для творчості співака стриманістю, він цілковито ігнорує 

емоційний потенціал романсу, ті його якості, що іншим співакам дозволяють 

представити його як «маленьку трагедію». Ми чуємо тут інше: співак, котрий 

в багатьох інтерв’ю казав про те, що він невіруюча людина, тут розкриває 

образ саме в такому аспекті – прийняття долі, смиренності, відсутності або 

стриманності внутрішнього вогню. У третьому проведенні тематичного 

матеріалу на слова «Друг! Помолись за меня, я за тебя уж молюсь» 

Д. Хворостовський практично шепоче, що ще раз нагадує слухачеві про те, яке 

значення цей романс має у життєтворчості П. Чайковського. 

Іншу версію романсу презентує дует Д. Чефанов – Цзян Шанжун, які 

намагаються розкрити саме драматургічний, концертний потенціал романсу, 

за допомогою, в цілому, більш «відкритого», емоційно наповненого звучання. 

Водночас, усі три куплети динамічно відокремлені один від одного, що 

створює додаткове напруження форми. Перше проведення, на слова «снова, 

как прежде», що вступає після драматичного, вибудуваного до позначеного 

композитором сфорцандо на початку третього такту, порівняно з версією 

М. Аркад’єва – М. Хворостовського більш динамічне. Тому для підготовки 

кульмінації музиканти «відступають» на початку другого куплету (слова 

«Смотрится тополь в окно»), щоб після невеличкого за часом нагнітання вийти 

на кульмінаційну точку твору. Начебто намагаючись компенсувати вільності 

поводження з авторським текстом, третю частину романсу музиканти 
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виконують у дуже повільному темпі. Вражає абсолютно чітка промова тексту 

Цзян Шанжуна. У цілому, складається враження спільної праці, монолітного 

тексту.  

Проаналізуємо ще один романс у виконанні Цзян Шанжуна – «Сон» 

С. Рахманінова. Знову спираючись на алгоритм дослідження, запропонований 

В. Москаленком, почнемо з невеличкого екскурсу в історію появи цього твору. 

Насамперед зауважимо, що камерно-вокальні жанри (пісні, балади, 

романси) посідали значене місце у творчому доробку С. Рахманінова, який у 

цій сфері, з одного боку, розвивав надбання видатних російських майстрів 

вокальної лірики (О. Аляб’єва, А. Варламова, О. Даргомижського, 

М. Римського-Корсакова, П. Чайковського), а з другого – запропонував власне 

бачення драматургічного потенціалу жанру. Не випадково романси 

композитора, як і його фортепіанні твори, що принесли йому світове визнання, 

так любили виконавці та слухачі. Втім, саме авторське рішення фортепіанної 

партії романсів – її розгорнутість та самостійність, насиченість та щільність 

фактури, розмаїття регістрових, гармонічних, ритмічних і поліфонічних 

нюансів, що разом утворюють майже наочні музичні картини – і є одним з 

найважливіших параметрів самобутності цих рахманіновських опусів.  

Що стосується рішення саме вокальної лінії романсів, тут знаходимо 

дуже цікавий синтез, що поєднує притаманну творчості С. Даргомижського та 

М. Мусоргського майже речову декламаційність (що у багатьох наукових 

джерелах дістала назву «вірш із музикою») та властиву рахманіновському 

стилю пісенність, що визначає як використання ритмо-інтонаційних 

комплексів, характерних для російської народної музичної культури, так і 

поліфонізацію музичної тканини романсів.  

Також варто взяти до уваги той факт, що С. Рахманінов мав значний 

досвід роботи як акомпаніатор з видатними співаками свого часу  – 

А. Неждановою, Л. Собіновим, Н. Кошиць, Н. Плевицькою, Ф. Шаляпіним, 

який казав, що, «коли за роялем Сергій Рахманінов, доводиться казати “не я 

співаю, а ми співаємо”». Це дає підстави для припущення, що певні романси 
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композитора створювались «для конкретного виконавця» – його типу голосу, 

сценічного образу тощо. Так, цикл «Шість віршів для голосу та фортепіано» 

ор. 38 присвячено видатній українській співачці Ніні Кощиць, якій пощастило 

виконати цей опус разом з автором під час гастрольного туру в 1916 році, 

котрий включав і виступи в містах України – Києві та Харкові. 

«Шість романсів» ор. 8 С. Рахманінова не мають присвяти співакові. 

Їхня поява, вочевидь, була спровокована смертю О. Плещеєва, за місяць після 

якої композитор закінчив опус. На думку О. Генебарт, розташування віршів 

утілює намір відтворити біографію поета: «Тексти перших двох романсів 

“Річна лілея” та “Дитя, як квітка, ти прекрасна”, пов’язані структурною та 

тематичною єдністю перекладів віршів Г. Гейне, присвячені ліричним 

сторінкам юності героя <…> Вірші, що становлять основу романсів №№ 3 і 4, 

переклади поетичних опусів Т. Шевченка, об’єднує соціальний підтекст, 

вельми значимий у житті О. Плещеєва як поета і політичного діяча <…>. Тема 

вимушеної розлуки з коханим, якого “взяли в рекрути”, мотив самотності, 

прибраний у структуру протяжної пісні, становить основу віршів “Полюбила 

я на печаль свою” <…>. Текст романсу “Сон” (№ 5 ор. 8) на вірші Г. Гайне – 

мрії про покинуту батьківщину, сім’ю, про те, що стало і частиною біографії 

О. Плещеєва, який пережив важкі роки заслання <…>. “Молитва”, що 

завершує цикл, на вірші Й.В. Ґете в перекладі Плещеєва, № 6 ор. 8 (переклад 

вірша “Siehmich, Heiliger, wieichbin” з драми “ErwinundElmire”) – звернення до 

Творця» [26]. 

Романс «Сон», присвячений одній із сестер композитора – Н. Скалон, є 

чудовим зразком камерно-вокального мислення С. Рахманінова, замальовкою, 

що викликає стійкі асоціації з етюдами-картинами композитора. Це світла, 

наповнена відчуттям родинного тепла, щастя та єдності з природою картина, 

яка, навіть з усвідомленням того, що «то був сон», усе ж таки залишається 

константою внутрішнього світу ліричного героя. Відчуття невимушеності, 

безпосередності руху та занурення у спогади утворюється через поступове 

ускладнення ритмічної організації фактури (від характерної для пісень 
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формули – басова чверть і арпеджований рух шістнадцятими до поліритмії 

пластів, коли тріолі у нижньому регістрі зіставляються з дуолями у верхньому) 

та завдяки численним агогічним вказівкам (Allegretto – accelerando – Lento – a 

tempo – accelerando – Lento – a tempo).  

За структурою, романс складається з двох куплетів, кожен з яких 

починається та закінчується «сольними» епізодами партії фортепіано. При 

чому тактовий вступ сприймається як свого роду налаштування, момент 

задумливості, зупинки, а от прелюдований чотиритакт, що «закриває» 

побудову і спирається на інтонації вокальної партії, навпаки, слугує для 

реалізації драматургічного, емоційного потенціалу вербального тексту (що 

підкреслюється авторською вказівкою – espressivo).  

З огляду на зазначене вище, не дивно, що романс «Сон» було обрано як 

музичний матеріал для фільму Т. Палмера «Рахманінов. Спогади», який 

вийшов у Великій Британії 1998 року. Відеоряд фрагменту, де звучить романс, 

побудовано на зіставленні двох планів. Перший з них – це співак Дмитро 

Хворостовський, а другий – види маєтку С. Рахманінова, що з’являються 

переважно під час звучання фортепіанної партії. Романс вирішено співаком в 

елегійному, споглядальному плані, що особливо підкреслено тихою промовою 

останніх слів «Но то был сон», інтонація яких свідчить про сприйняття 

«героєм» його життєвої ситуації. Цей вибір продовжено у партії фортепіано, 

де, ігноруючи авторські динамічні вказівки (рух до mf, що миттєво змінюється 

позначкою р), піаніст (фактично повністю «знімає» енергію руху, що справляє 

враження незавершеності, обриву розгортання сюжету на жаль, не вдалося 

з’ясувати, хто акомпанує цей романс).  

Можна припустити, що ця версія трактування романсу «Сон» 

С. Рахманінова була відома Цзян Шанжуну та його партнеру по ансамблю – 

Д. Чефанову. Можна констатувати, що обидва співаки, в цілому, 

дотримуються одного плану реалізації авторського задуму. Хоча, як і у 

випадку з аналізованим вище романсом П. Чайковського, можна відзначити 

більш відкрите, «концертне» звучання версії Цзян Шанжуна. Утім, ця різниця 
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може бути спричинена ще й умовами виконання, адже очевидно, що 

призначення виконання як супроводу фільму-спогаду про композитора не 

могло не вплинути на задум Д. Хворостовського.  

На останок, стисло охарактеризуємо виконавський стиль Цзян Шанжуна, 

підкресливши, перш за все, що виконавство – це лише одна, хоча й дуже 

важлива, складова творчої діяльності митця. Як ми вказували, багато часу він 

приділяє педагогічній та науковій діяльності. Це дає нам підстави для того, що 

вказати на важливість раціонального початку у його виконавських рішеннях. 

Інтепретаторські версії співака свідчать про продуманість, виваженість, 

ігнорування ефектності на користь змістовності. Разом з цим, репертуарні 

вподобання Цзян Шанжуна лежать у сфері романтичного мистецтва, а 

точніше – камерно-вокальній творчості композиторів-романтиків. Це 

підкреслює ще одний важливий для розуміння виконавського стилю співака 

момент – тяжіння до камерного музикування, котре, як відомо, передбачає 

особливий тип комунікації як з партнером по сцені, так і з публікою.  

На, це зокрема, вказує О. Сидоренко: «специфіка суб’єктно-об’єктних 

взаємин у дуетному камерно-ансамблевому виконавстві визначається 

кількістю векторів стильової взаємодії: з собою, як з іншим, з партнером, зі 

своїм інструментом та інструментом партнера, з композитором, нотним 

текстом, редактором, слухачем. Зміст та потужність кожного вектору 

комунікації обумовлюється не тільки професійною майстерністю, загальною 

культурою виконавців, але й психологічним настановленнями слухача. Так, 

наприклад, поєднання особистостей різних типів (екстравертних та 

інтровертних) в дуеті може значно вплинути на їх творчу взаємодію, 

посилюючи чи послаблюючи процес обміну артистичною енергією» [c.108]. 

Втім, тяжіння до камерного музикування не є вичерпною 

характеристокою стилю творчості Цзян Шанжуна, який, віддаючи данину часу, 

бере участь у різноманітних творчих телевізійних проєктах, де постає як 

представник популярної культури.  
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2.3. Західноєвропейська опера як чинник розвитку вокальної культури 

Китаю 

У системі жанрів західноєвропейської музики особливе місце належить 

опері, яка від виникнення на межі XVI – XVII століть стала визначальним 

чинником розвитку не тільки вокального, а й музичного мистецтва як такого. 

Як зазначав Б. Асаф’єв, «Великий рух Ренесансу, що створив мистецтво “нової 

людини”, проголосив право вільного виявлення сердечності, емоції поза ярмом 

аскетизму, викликав до життя й новий спів, у якому вокалізований, розспіваний 

звук став виразом емоційного багатства людського серця в безмежних його 

проявах. Цей найглибший в історії музики переворот, який змінив якість 

інтонації, у т. ч. виявлення людським голосом і вимовою внутрішнього змісту, 

душевності, емоційної настроєності, тільки й міг викликати до життя оперне 

мистецтво» [8, с. 63].  

Реагуючи на зміну художньо-естетичних настанов, оперне мистецтво 

постійно трансформувався: формувалися національні школи, 

переосмислювалися засади щодо відбору сюжетів, розширювалася палітра 

жанрів, постійно переглядалася паритетність слова та музики, зростали 

вимоги до акторської гри співаків. У цьому вирі постійних змін, проте, опера 

зберігала дещо, що визначало її унікальність та безпрецедентний вплив на всю 

систему музичної культури Західної Європи.  

Розмірковуючи над причинами та параметрами цього впливу, 

М. Черкашина-Губаренко акцентує увагу на такому: 

 «опера майже без обмежень приймає в своє лоно небувале розмаїття 

готових, функціонуючих і поза нею музичних жанрів і форм. Вона їх 

збирає, зіставляє, визначає по строго встановлених місцях <...> На цій 

основі відбувається відпрацювання загального музичного стилю 

епохи» [116, с. 59]; 

 «вона бере на себе роль лабораторії становлення всієї системи 

музичного інтонування, постійно працюючи над вирішенням 

проблеми музики і слова» [там само]; 
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 «в оперному мистецтві склалися й власні способи постановки голосу, 

власна складна вокальна техніка. Вона розвивалася, 

удосконалювалася, зазнавала змін, але незмінним залишався 

фундаментальний принцип оперної “школи співу”. Ним був ідеал 

belcantо …» [116, с. 60]. 

Найголовнішим у цьому переліку М. Черкашина-Губаренко вважає той 

факт, що саме опера принесла до музичного мистецтва «критерії 

професіоналізму. Музичний бік оперної справи такий складний, пов’язаний з 

дотриманням стількох вимог, з такою затратою праці і тривалою підготовкою, 

що створення своєї опери означає для кожної країни і народу стрибок на якісно 

новий рівень музичної культури» [116, с. 60].  

Тож, спираючись на твердження однієї з найшанованіших українських 

дослідниць оперного мистецтва, висловимо припущення, що залучення 

китайських вокалістів до постановок західноєвропейських опер у 

найвідоміших театрах світу свідчить про цілковите інтегрування на сучасному 

етапі вокальної культури Китаю у світову. На підтвердження цього 

проаналізуємо творчі шляхи трьох визнаних у світі китайських співаків – Ляо 

Чанюна/Liao Chang Yong/廖昌永/, Ші Іцзе/Shi Yi Jie/石倚洁 та Х’ю Хе/He Hui/

Почнемо з Ляо Чанюна, виконавську творчість якого вже було частково 

репрезентовано у підрозділах 2.1 та 2.2. Вибір саме цього співака не 

випадковий, адже, на наш погляд, його діяльність – показовий зразок того, як 

процеси глобалізації змінили вокальну культуру Китаю. Він – учень видатної 

китайської співачки та вокальної педагогині Чжоу Сяоянь/Zhou Xiaoyan/周小

燕(1917–2016). Чжоу Сяоянь навчалася в Шанхайській консерваторії в класі 

В. Шушліна і продовжила опановувати мистецтво співу в Паризькій 

консерваторії імені С. Рахманінова у класі С. Гладкої-Кедрової. Крім цього, 

співачка вчилася в італійських та французьких оперних співаків. Підкреслимо, 

що метою додаткових уроків було оволодіти таємницею співу відповідними 
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мовами. Цієї мети було успішно досягнуто, що підтверджує дебют співачки у 

Grand Opera в постановці опери М. Черепніна відбувся саме французькою 

мовою.  

Чжоу Сяоянь стала однією з перших серед представників Китаю, 

мистецтво бельканто яких отримало дуже високу оцінку в Європі. 

Повернувшись на Батьківщину, вона фактично заснувала національні 

виконавсько-педагогічні традиції, що синтезують кілька європейських шкіл. 

Цей синтез, на нашу думку, визначив успішність розвитку китайської 

вокальної школи, що підтверджено численними перемогами на міжнародних 

конкурсах. Важливо, що педагогічні принципи Чжоу Сяоянь викладено в 

монографії «Вокальний діапазон та засоби його розширення» (1979) і в 

дисертації «Сучасні вокальні тенденції: переосмислення питань вокальної 

педагогіки» (1981). Крім цього вона виступили ініціаторкою створення 

«Центру стажування молодих оперних співаків Чжоу Сяоянь» (1988), де 

вивчають широкий спектр предметів: безпосередньо спів, іноземні мови, 

історію музичного мистецтва. Серед найвідоміших учнів Чжоу Сяоянь: 

 Вей Сун/Wei Song/魏松 (тенор); 

 Гао Маньхуа/Gao Man Hua/高曼华(сопрано; 

 Ляо Чанюн//Liao Chang Yong/廖昌永 (баритон); 

 Чжан Цзяньі/Zhang JianYi/张建一 (тенор); 

 Лі Сюін/Li Xiu Ying/李秀英 (сопрано). 

Сун Яньін у дисертації «Інтеграція європейських традицій співу у 

вокальну школу Китаю» зазначає: «Сьогодні численні випускники класу 

професорки Чжоу Сяоянь викладають у низці вищих навчальних закладів 

країни і успішно виступають на світових оперних сценах. Чжоу Сяоянь – 

гордість Китаю. Підтвердженням високої оцінки її самовідданої професійної 

діяльності є багато найвищих нагород, яких була удостоєна співачка. 

Шанхайська міська адміністрація нагородила Чжоу Сяоянь за особливий 

внесок у розвиток мистецтва й освіти “Зіркою героя” (Award), за видатний 
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внесок у вокальне мистецтво Китаю вона отримала найвищу нагороду країни 

“Золотий дзвін”. Французький уряд на знак визнання особливих її заслуг у 

зміцненні культурних зв’язків між Китаєм і Францією і в об’єднанні їхніх 

культур нагородив Чжоу Сяоянь вищою відзнакою своєї країни “Орденом 

Почесного легіону”» [96, с. 52]. 

Результати діяльності Чжоу Сяоянь та її учнів-викладачів у 

найпрестижніших вищих навчальних закладах Китаю, свідчать про те, що 

національна вокальна школа стає дедалі конкурентоспроможнішою. Якщо в 

минулому столітті основу професорсько-викладацького штату музичних 

навчальних закладів країни становили іноземці, то нині все більше китайських 

вокалістів повертаються на батьківщину після навчання за кордоном. Набувши 

великої практики роботи в Європі та Америці, китайські музиканти формують 

нову школу, що спирається на кращі світові традиції. Тож сьогодні молоді 

співаки мають змогу здобувати освіту європейського рівня, не виїжджаючи при 

цьому за межі країни. 

Окрім цього, як і в інших країнах, у Китаї дуже популярними є майстер-

класи, що їх проводять визнані майстри сцени та провідні викладачі. Такі 

майстер-класи, завдяки сучасним технологіям, доступні для ознайомлення не 

лише безпосереднім їх учасникам, але й широкому загалу людей у всьому світі. 

Зокрема, в китайському сегменті Інтернету є багато записів майстер-класів Ляо 

Чанюна. Більшість з них присвячена роботі над китайськими музичними 

творами, але є й такі, де вчитель працює над виконанням західноєвропейського 

репертуару. Детальний аналіз низки уроків дає змогу окреслити найважливіші 

для Ляо Чанюна аспекти викладання академічного співу.  

Важливість відтворення стилю твору композитора. Ляо Чанюн 

постійно акцентує увагу учнів на тому, що на кожному етапі розвитку 

європейського музичного мистецтва були сформовані певні стилі вокального 

мистецтва – рання музика, бароко, класика, В. Моцарт, Дж. Россіні, Дж. Верді. 

Вчитель каже, що музичні стилі постійно змінювалися і сьогодні вокаліст має 

знати, коли було написано твір, який він співає, та що він має зробити, щоб цей 
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твір було виконано у відповідній стилістиці й техніці. 

Необхідність вивчення барокового репертуару. Працюючи зі студентом 

Сінхайської консерваторії, який співає арію «Sibilar gli angui d`aletto» з опери 

«Рінальдо» Ґ. Ф. Генделя, Ляо Чанюн каже, що для молодих співаків дуже 

важливе значення має вивчення барокових творів, адже саме вони є 

перевіреним інструментом формування культури звуку та базових засад 

виконавської техніки. Разом з цим, він звертає увагу студента на те, що стиль 

цих творів потребує особливої уваги саме до звучання, яке не має бути 

форсованим. Також дуже корисні міркування вчителя щодо того, що барокові 

твори в певному сенсі є аналогом архітектури, вони, як мозаїка, складаються з 

дрібних елементів, кожен з яких має значення, але не повинен порушувати 

структуру. Особливо це важливо у дотриманні метроритму. Зокрема, Ляо 

Чанюн каже, що у виконуваній студентом арії є пульсація дрібними нотами, 

яку кожен співак має постійно відчувати, особливо, коли в його партії звучать 

довгі ноти. Це відчуття «пульсу» музики надає особливої, притаманної саме 

бароковому мистецтву пружності звучної фактурі твору. 

Важливість чіткої вимови тексту. На майстер-класі для магістрів 

Шанхайської консерваторії (2012) студентка співає арію Кармен «L'amour est 

un oiseau rebelle» з однойменної опери Ж. Бізе. Вчитель вказує на те, що 

звучання голосу не є метою співу, головне – це текст, зміст твору. І важливо, 

щоб вокаліст володів іноземною мовою (у цьому випадку – французькою). 

Співак має не просто розуміти, як звучить слово, а що треба для того, щоб воно 

звучало чітко, змістовно, виконуючи певну семантичну функцію у вокально-

мовленнєвому повідомленні.  

Опанування технікою співу та усвідомлення власних дій під час 

концертного виступу. Ляо Чанюн звертає увагу на той факт, що співак має 

поводитися вільно, не просто стояти на одному місці під час виконання, а в 

певному сенсі рухатися, змінювати положення у просторі, що дасть слухачеві 

відчуття безпосередності висловлювання, а співаку – фізичну, м’язову свободу, 

необхідну в мистецтві співу.  
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Працюючи зі студентом-початківцем, який співає куплети Тореадора 

«Votre toast, je peux vous le rendre» з опери Ж. Бізе «Кармен», Ляо Чанюн 

зосереджує увагу саме на техніці співу. Його точні, професійні та змістовні 

зауваження свідчать про те, що Ляо Чанюн дійсно є майстром бельканто. Те, 

що він вважає важливим сказати під час уроку, привернуло б увагу будь-якого 

європейського викладача вокалу, зокрема йдеться про необхідність 

використання резонаторів, збереження позиції, важливості опертя навіть під 

час співу на pp. При цьому на запитання, «а що ж таке бельканто?», Ляо Чанюн 

відповідає, що це мистецтво гарного співу, настільки гарного, що в ньому 

нібито немає ніякої техніки, нічого, що зроблено навмисно. Це просто 

відображення емоційного стану людини. 

Ляо Чанюнь також звертає увагу студента на те, що на додачу до 

вокальної техніки оперний співак має добре володіти акторською 

майстерністю. Для цього він пропонує студентові невимушено переміщатися 

на сцені під час виконання куплетів Тореадора, не акцентуючи власної уваги 

виключно на звуковидобуванні. 

Значення агогіки у створенні художнього образу. Студент магістратури 

Сінхайської консерваторії Хун Чженьсян/Hong Zhen Xiang/洪振翔 (баритон) – 

співає художню пісню «Червона квасоля» (Hong Dou Ci/红豆词) на слова 

видатної письменниці, авторки знакового для культури Китаю роману XVIII 

століття «Сон у червоному теремі» Цао Сюецінь/ Cao Xue Qin/曹雪芹, музика 

Лю Сюеань/Liu Xue An/刘雪庵.  

Як і кожний камерний твір, «Червона квасоля» потребує кропіткої 

роботи над вимовою тексту, інтонацією, що майже тотожна мовленнєвій, але 

найголовніше – невимушеності висловлювання, що відтворює ситуацію 

безпосереднього міжособистісного спілкування. Одним з інструментів 

досягнення цього, безумовно, є агогіка. Тому, працюючи зі студентом, Ляо 

Чанюн звертає його увагу на той факт, що метричне виконання «в такт» руйнує 

зміст твору і робить його нецікавим, а звучання механістичним. Водночас, він 
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акцентує увагу учня на тому, що перебільшення в агогіці також неприпустимі, 

оскільки вони руйнують структуру пісні. 

Особливу увагу Ляо Чанюнь приділяє формуванню вокального звуку, 

ще раз акцентуючи увагу на одному з найбільш «важливих» аспектів 

вокального академічного співу – фонетичних складнощах під час формування 

звуку. Як ми вже зазначали, природа китайської мови і, відповідно, особливості 

формування звуку значно відрізняються від європейського. Це стає основною 

проблемою, з якою щодня стикаються китайські студенти, які навчаються 

мистецтва бельканто. Необхідність виконувати твори італійською, 

французькою, німецькою та іншими європейськими мовами потребує від 

китайського вокаліста «іншого мовлення», здатності правильно артикулювати 

(вимовляти текст «близько», світліше за тоном, точніше). Таке вміння є одним 

з ключових показників універсальності співака і дає йому можливість 

подальшого виходу на міжнародну сцену. 

Втілення цих принципів знаходимо і у виконавській діяльності митця. 

Як ми вже зазначали, вихованець легендарної Чжоу Сяоянь Ляо Чанюн є 

переможцем міжнародних конкурсів, які свого часу дали дуже швидкий старт 

кар’єрі молодого вокаліста. Це конкурс «Operalia» Пласідо Домінго (Японія), 

Міжнародний конкурс оперних співаків у Тулузі (Франція) і Міжнародний 

конкурс музикантів імені королеви Соні (Норвегія). З того часу співак активно 

виступає в різних країнах світу, зокрема: 

 США, Вашингтонська національна опера (2000 р., граф ді Луна в 

опері Дж. Верді «Трубадур»); 

 Нідерланди, національна опера (2003 р., японський принц в опері 

сучасного китайського композитора Тан Дуна/ Tan Dun/谭盾 «Чай: 

дзеркало душі» (Cha Hun/茶魂); 

 Австралія, виступ із Сіднейським філармонічним оркестром 

Понад десять років Ляо Чанюн був постійним учасником оперних вистав 
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у Національному центрі виконавських мистецтв у Пекіні, виконуючи партії:  

 графа Капулетті в опері «Ромео і Джульєтта» Ш. Ґуно (2005); 

 Родріґо в опері «Дон Карлос» (2008), Жермона в опері «Травіата» 

(2013), графа Анкарстрема в опері «Бал-маскарад» (2011) Дж. 

Верді; 

 Фіґаро в опері «Севільский цирульник» Дж. Россіні (2013); 

 графа Альмавіва в опері «Весілля Фіґаро» (2015) В.А. Моцарта.  

Окрім участі у великій кількості оперних вистав, Ляо Чанюн активно дає 

сольні концерти, які завжди отримують схвальні відгуки як глядацької 

авдиторії, так і музичних критиків. Один з таких сольних концертів пройшов 

у Золотій залі Віденської філармонії 2008 року (детальніше у підрозділі 2.2.). 

Проаналізуємо кілька творів, що прозвучали на концерті у виконанні Ляо 

Чанюна, і почнемо з арії перського царя Ксеркса «Ombra mai fu» з опери 

«Ксеркс» Ґ.Ф. Генделя, зазначивши, що виконання барокового репертуару – 

одне з найскладніших завдань для вокалістів.  

Підкреслимо, що музична спадщина Бароко – це дуже важлива складова 

сучасної театральної практики, арії з барокових опер є невід’ємною частиною 

концертного та конкурсного репертуару, виникають колективи, що 

спеціалізуються тільки на виконанні таких творів, створюються записи тощо. 

Паралельно з цим відбувається активна дослідницька діяльність, у тому числі 

й у сфері вокальної педагогіки. Адже зрозуміло, що виконання барокових 

творів вимагає суттєвих змін вокальної техніки – корекції механізму 

звуковидобування, використання мелізматики і головне – глибоких знань про 

особливості виконання старовинної музики, «способи вокальної та 

інструментальної артикуляції, про розшифрування мелізмів <…>, про систему 

темперації та еталон висоти, про принципи реалізації динамічних та агогічних 

акцентів тощо» [15, с. 59.]. 

Крім того, проблемною зоною сучасного автентичного виконавства 

залишається поєднання вимог до певного звукового еталона вокального звуку, 

що за багатьма характеристиками наближується до інструментального, та 
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необхідності емоційного висловлювання, втілення яскравих образів кохання й 

ненависті, прагнення до життя і смерті. Не випадково М. Черкашина-

Губаренко зазначає, що в оперному мистецтві часів бароко «центральне місце 

у жанровій системі належало репрезентативним, парадно-офіційним жанрам. 

<...> Їх характеризували багатопланова ускладнена конструкція, величезний 

виконавський апарат, найнеймовірніші постановочні ефекти, використання 

всього набору наявних у розпорядженні музичного театру того часу 

виражальних засобів» [116, с. 56].  

Отож, існували вимоги до емоційного, яскравого виконання, чому іноді 

не відповідають виступи представників автентичного напрямку, які у 

намаганні відтворити старовинну атмосферу забувають про те, що і сто, і двісті 

років тому на світі жили такі самі люди, з такими ж проблемами, почуттями, 

характерами, життєвими подіями. Це особливо справедливо щодо оперної 

спадщини Ґ.Ф. Генделя з її масштабністю конструкції та складністю сюжетних 

перипетій, подібних до тих, що формують драматургію опери «Ксеркс». 

Як відомо, арія «Ombra mai fu», першим виконавцем якої був знаменитий 

кастрат Кафареллі, відкриває оперу. Зазначимо, що вибір саме Кафареллі на 

головну роль в опері, сюжет якої розгортається навколо любовних пригод царя 

Ксеркса, можна вважати одним із чинників, які визначили провал першого 

показу, після якого оперу було фактично забуто. Та нині вона – одна з 

найпопулярніших опер Ґ.Ф. Генделя, а арію «Ombra mai fu» можна знайти у 

виконанні багатьох відомих співаків (Дмитро Хворостовський, Андреас Шоль, 

Філіпп Жарускі) та співачок.  

Звісно, що різницю цих інтерпретацій, перш за все, визначає тембральна 

специфіка голосів виконавців. Тому для порівняльного аналізу ми обрали 

версію Д. Хворостовського. Також на наш вибір вплинув той факт, що обидва 

виконання є концертними записами закордонних виступів (Ляо Чанюн співає 

в Австрії, а Д. Хворостовський – у Японії). До того ж концертні програми 

співаки будують за схожим принципом – це низка найвідоміших та 

найпопулярніших оперних арій, до яких, безумовно, належить арія Ксеркса. 
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Втім, трактують її співаки по-різному. 

Майстерне виконання Д. Хворостовського, на наш погляд, презентує не 

так твір, як багатство тембрової палітри голосу співака. Тому арія у його 

прочитанні, попри стримане, «барокове» звучання оркестру, більше нагадує 

народну пісню чи оперну творчість російських композиторів. 

Д. Хворостовський співає зовнішньо спокійно, але дуже насиченим, глибоким 

звуком. 

Версія ж Ляо Чанюна, хоча і не може бути визначена як автентична, 

презентує намагання співака відтворити певну вокальну стилістику. Це 

обумовлює більш повільний темп (згадаймо, що за традицією співаки 

називають цю арію Largo, хоча авторська вказівка темпу – Largetto), начебто 

«прикритий» звук, більш стримане у динамічному плані висловлювання. 

Поруч з цим, йдучи за власними настановами, що їх він дає учням на майстер-

класах, Ляо Чанюн досить вільно почувається щодо агогіки, що наближає його 

трактування до авторського задуму. Адже ця арія, хоча й відкриває оперу, є 

ліричним монологом. Варто зазначити, що існує й інший запис виконання 

співаком аналізованої арії. Вона є першим треком на диску «Ombra mai fu», що 

містить також найпопулярніші арії Г. Доніцетті, В. Моцарта, Дж. Россіні, 

Дж. Верді, Р. Ваґнера.  

Важливо, що основні параметри виконавського втілення тексту арії 

збігаються у варіантах – концертному та зробленому в студії звукозапису. Це 

дає змогу зробити висновок про те, що для стилю музичної творчості Ляо 

Чанюна притаманна виваженість, раціональність мислення. 

Те саме знаходимо і в його трактуванні ще одного шедевру оперного 

мистецтва – арії Фіґаро «Largo al factotum» з опери «Севільський цирульник» 

Дж. Россіні. Ця арія – перлина баритонового репертуару, вона така відома, що 

її виконання є викликом щодо рівня вокальної та сценічної майстерності. Адже 

в пам’яті поціновувачів опери – така велика кількість її прекрасних виконань, 

що вона фактично є «конкурсним твором». На наш погляд, Ляо Чанюн аж ніяк 

не програє своїм європейським колегам по сцені. Він долає вокальні труднощі 
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арії з такою невимушеною легкістю, що це змушує публіку аплодувати стоячи.  

Слід підкреслити, що саме ця арія має дуже важливе значення у житті 

Ляо Чанюн – це один з творів, які він виконував на конкурсі «Operalia» (існує 

навіть запис конкурсного виступу) і відтоді постійно включає його до своїх 

концертних програм. Тому виконання у Золотій залі Віденської філармонії – це 

зразок найвищої майстерності, технічної свободи, артистизму. Вражає, що 

співак настільки вільно почуває себе у знаменитих скоромовках цієї арії, що 

навіть дозволяє собі співати швидше за оркестр, абсолютно чітко вимовляючи 

італійський текст. 

Завершуючи аналіз особливостей творчої діяльності Ляо Чанюна, 

вкажемо на декілька моментів, найважливіших, на нашу думку, для розуміння 

специфіки його індивідуального виконавського стилю. Перш за все, скажемо, 

що співак – володар досить міцного голосу з теплим, глибоким тембром. 

Виконавська техніка Ляо Чанюна свідчить про його належність до школи 

бельканто, що підтверджується не тільки виконавською, а й педагогічною 

діяльністю митця. Тут необхідно підкреслити, що вокальна творчість не є 

пріоритетною у житті Ляо Чанюна, він провадить активне соціальне життя – 

викладає, керує відомим навчальним закладом, дає майстер-класи та інтерв’ю, 

бере участь у телевізійних програмах та проєктах, працює у журі міжнародних 

та національних конкурсів.  

Репертуарні вподобання митця дають змогу визначити його як 

універсального музиканта, він не концентрується на творчості одного 

композитора чи певного історичного періоду. Втім, необхідно зазначити, що 

доробок китайських композиторів завжди є в програмах його концертів. 

Підкреслимо, що це – прояв громадянської позиції співака, його намагання 

розкрити світові красу китайської музики, зокрема, як ми зазначали у 

підрозділі 2.2. – художньої пісні. 

У роботі з нотними текстами авторських творів Ляо Чанюн показує себе 

як аполонічний виконавець, його виконавському стилю притаманна емоційна 

стриманість, врівноваженість. Інтерпретаторські рішення співака раціональні, 
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вони спираються на розуміння стильової специфіки виконуваного твору, але 

висловлювання – щире, емоційно забарвлене.  

Переходячи до аналізу виконавських версій Ші Іцзе, необхідно сказати, 

що в рамках нашого дослідження важливими є приклади виконання 

китайськими співаками саме опер часів бельканто, адже тоді закладалися 

основи сучасної західноєвропейської вокальної культури, опанування 

базовими принципами якої – одне з головних завдань викладачів Китаю. Так, 

відомо, що саме Дж. Россіні, продовжуючи традиції італійської опери, «багато 

в чому їх оновив, тим самим підкреслюючи найбільш прогресивні сторони 

італійської оперної естетики: культуру бельканто, невичерпне мелодійне 

багатство <…> він наблизив музичний театр до естетики новітньої літератури 

і драми. Внаслідок усього сказаного вище реалістичні прагнення композитора 

привели його до французької “опери порятунку” з її яскравою театральністю і 

життєво-правдивим злиттям героїчного і побутового начал. Хоча Россіні й не 

створив нового закінченого драматичного стилю, проте, він оновив усі 

музично-драматургічні прийоми старої опери buffa, поєднав усе новаторське і 

яскраве, знайдене ним у колишніх комічних операх, і яскраво втілив ці риси в 

“Севільському цирульнику”» [127, с. 203-204].  

Ще один композитор, без творчості якого неможливо уявити собі ані 

розвиток бельканто, ані сучасну оперну практику – Г. Доніцетті. 

Проаналізуємо виконання Ші Іцзе Каватини Тоніо «Ah! Mesamis» з опери 

Г. Доніцетті «Донька полку» і, насамперед, скажемо кілька слів про співака, 

який у підрозділі 2.2 постав як майстер камерно-вокального жанру. Насправді 

ж він – один з найвідоміших на сьогодні оперних співаків Китаю, які працюють 

буквально по всьому світу, виступаючи на найпрестижніших сценах 

Німеччини, Америки, Італії, Франції…  

Уродженець Шанхаю, музичну освіту співак здобував у Японії та 

Австрії. Ші Іцзе – переможець відомих міжнародних конкурсів, зокрема: 

вокального конкурсу імені Феруччо Тальявіні (Грац); конкурсу вокалістів імені 

Тотілаль Монте (Тревізо, Італія); конкурсу вокалістів у Пассау (Німеччина).  
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Він брав участь у багатьох оперних постановках, зокрема: 

– «Фальстаф» Дж. Верді (Фентон); 

– «Отелло» Дж. Россіні (Яго); 

– «Чарівна флейта» В. Моцарта (Таміно); 

– «Весела вдова» Ф. Легара (Камілл де Россильон). 

Чималий виконавський досвід Ші Іцзе, блискуча техніка та вокальні 

данні дали йому можливість зарекомендувати себе як універсального митця, 

здатного однаковою мірою добре справлятися і зі складними партіями опер 

західноєвропейських композиторів, і з новою для світової сцени китайською 

академічною музикою. 

Однією з візитівок китайського тенора є роль Герцога в опері «Ріголетто» 

Дж. Верді. Яскраве виконання, прекрасна акторська гра, що ідеально 

підкреслює сучасне трактування опери, тонке володіння диханням і голосовим 

апаратом, що дають можливість слухачам насолоджуватися найдрібнішими 

звуковими нюансами – усе це зробило Ші Іцзе улюбленцем публіки чи не на 

всіх континентах. Що ж стосується виконання опер Г. Доніцетті, то 

відзначимо, що в репертуарі співака партії: 

 Неморіно з «Любовного напою»; 

 Фернандо з опери «Фаворитка»; 

 Едгара з опери «Лючія де Лемерммур»; 

 Тоніо з опери «Донька полку». 

Н. Щербінкіна зазначає, що опери Г. Доніцетті «вирізняються гострою 

цікавістю, винятковою легкістю мелодики, доступністю і витонченістю. 

Розмаїттям та ефективністю театральних прийомів, блискучою вокальною 

віртуозністю, що приваблювало до них публіку багатьох європейських країн. 

Він часто піддавався смакам публіки, захоплювався ефектною віртуозністю, 

мало піклуючись при цьому про оригінальність і новаторство, але, проте, 

виконання вокальних партій у його операх вимагає від співака, так само як і в 

операх Россіні й Белліні, блискучої вокально-технічної майстерності. Опери 

Доніцетті вирізняються неймовірним багатством. Його комічні опери 



147 
 

виблискують мелодійної віртуозністю, глибоко пов’язані з італійським 

народним театром. До співака ставляться високі вимоги: володіння 

досконалою кантиленою, блискучою віртуозною технікою, глибокою 

проникливістю в музично-сценічний образ» [127, с. 205]. Все це знаходимо в 

опері «Донька полку», яку вперше було поставлено на сцені Опера-комік у 

Парижі 11 лютого 1840 року. 

Музикознавці зазначають, що ця опера – один з тих творів, які 

Г. Доніцетті переробив, щоб розпочати співпрацю з паризькими театрами. Це 

виявилося не надто легкою справою, адже за структурою італійські та 

французькі опери-буфа того часу дуже відрізнялися. Зокрема, за французькою 

традицією номери спектаклю відокремлювалися діалогами, а деякі ролі взагалі 

не передбачали наявності вокальної партії. Крім того, зрозуміло, що 

композитору потрібно було вивчити та врахувати особливості французької 

мови та її вокального вимовляння. Втім, успішність опери, яка й сьогодні не 

сходить з театральних сцен, є доказом того, що Г. Доніцетті впорався з усіма 

цими викликами.  

Перлиною «Доньки полку», безумовно, є партія Тоніо, у якій співак може 

продемонструвати свої вокальні дані та майстерність. Недарма знамениту 

каватину «Ah! Mesamis» називають вокальним Еверестом через наявність у 

партії співака дев’яти нот «до» другої октави.  

Зауважимо, що такі вимоги до виконавця не дивні, коли йдеться про 

музику композиторів доби бельканто – Дж. Россіні, В. Белліні, Г. Доніцетті 

творчість яких має кілька важливих точок перетину: 

1) «В оперних партіях Россіні, Белліні та Доніцетті кантиленний і 

віртуозний стилі бельканто використовувалися відносно однаковою 

мірою, проте у кожного з композиторів були свої пріоритети. <…> В 

операх Доніцетті переважає віртуозність, що характерно для Россіні. 

Однак у нього є й свої досягнення – підсилення ролі мовної інтонації, 

яка, змішуючись з іншими видами співу, сплавляє та зрощує їх між 

собою. Всі елементи бельканто у Доніцетті вільно взаємодіють, вони 
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взаємопроникні. 

2) Для творів цих композиторів важливим елементом є колоратура <…>; 

3) Партитури опер даного часу вимагали від співаків мистецтва: 

а) витримувати тривалий час ноти вкрай високого діапазону на 

гранично яскравих динамічних нюансах; 

б) витривалості співочого апарату [127, с. 206]. 

Зазначимо, що партія Тоніо виявилася знаковою у творчому житті Ші 

Іцзе. У статті «Тенор Ші Іцзе вразив шанувальників творчості Доніцетті» 

знаходимо інформацію, що співак, аби почути прем’єрну виставу «Доньки 

полку» у Віденській опері, простояв у черзі 10 годин, «йому дуже сподобалося 

шоу, особливо знамениті дев’ять високих «до» за дві хвилини в каватині “Аh! 

Mes Amis” у виконанні перуанського тенора Хуана Дієґо Флореса, який є одним 

з улюблених тенорів Ші» [135].  

У репертуарі ж самого співака ця роль з’явилася тільки через одинадцять 

років, коли він взяв участь у постановці Національного великого оперного 

театру (Китай). Напередодні прем’єри Ші Іцзе каже в інтерв’ю: «це мій 

перший шанс зіграти роль Тоніо, і я дуже схвильований. Для будь-якого тенора 

ця роль є складною через технічні вимоги. Протягом останніх десяти років я 

відхиляв запрошення виконувати каватину “ Аh! Мес Amis” на концертах, тому 

що хотів, щоб моє перше публічне виконання цієї пісні було саме в опері. 

Нарешті, я дістав можливість перетворити своє бажання в реальність» [135]. 

Цікавою є також інформація про саму постановку опери Г. Доніцетті в 

Національному великому оперному театрі, адже вона є результатом співпраці 

митців, які представляють різні країни світу: 

 сицилійський тенор П’єтро Адаїні – другий виконавець партії 

Тоніо; 

 іспанське сопрано Сабіна Пуертолас та китайське сопрано Го 

Ченчен – виконавиці партії Марі; 

 італієць П’єр Франческо Маестріні – режисер-постановник. 

 Аналізована версія опери «Донька полку» Г. Доніцетті – чудовий 
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приклад позитивного впливу процесів глобалізації та культурної міграції на 

розвиток світового вокального мистецтва, адже саме завдяки творчій 

колаборації представників різних шкіл з’являється щось нове, справді цікаве. 

Що ж стосується безпосередньо виконання Ші Іцзе, вкажемо на найважливіші, 

на наш погляд, моменти: 

 перший з яких – вражаюча майстерність співака, технічність, 

виваженість виконання, ясність вимови; 

 другий – унікальні характеристики голосу – дзвінкий і водночас 

теплий тембр, політність, рухливість, діапазон, який дозволяє Ші Ізце 

легко впоротися з виконанням знаменитих нот «до» (адже відомо, що 

інколи співаки транспонують цю каватину на секунду вниз); 

 третій – безперечна акторська обдарованість співака, який, відповідно 

до сучасних вимог, не просто співає, а саме грає роль, рухається по 

сцені, жестикулює й навіть у процесі виконання надскладної партії 

Тоніо перебуває у постійній комунікації з партнерами по сцені. 

Узагальнюючи, спробуємо охарактеризувати індивідуальний 

виконавський стиль Ші Іцзе. Наголосимо, що його визначають характеристики 

голосу співака, які дозволяють музичним критикам називати його 

«росінієвським тенором», що, вочевидь, є констатацією наявності певного 

діапазону, легкості, рухливості, технічності виконання. Саме голос є фактором, 

що обумовлює репертуарні вподобання співака, які, як ми бачили, поки що 

сконцентровані саме на творчості композиторів доби бельканто.  

Наступним, важливим в аспекті нашого дослідження, моментом є той 

факт, що, на відмінну від Цзян Шанжуна та Ляо Чанюна, Ші Ізце будує саме 

кар’єру оперного співака, він має контракти з відомими театрами та великий 

список виконуваних партій. Утім, співак не обмежує себе рамками 

театрального мистецтва, він виступає як камерний виконавець та бере участь 

у телевізійних проєктах. На нашу думку, це свідчить про важливу рису 

виконавського стилю митця – акторську обдарованість, намагання яскраво 

представити художній образ. Водночас, участь у численних проєктах, де 
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виконується класична музика, може бути обумовлена намаганням 

популяризувати академічне західноєвропейське мистецтво, захопити ним 

китайську публіку.  

Також необхідно зазначити, що в репертуарі Ші Ізце представлена 

камерно-вокальна та оперна творчість китайських композиторів. Що ж до 

визначення виконавського стилю митця, то, на наш погляд, його можна 

зарахувати до представників романтичної течії, для яких емоційна відкритість, 

щирість висловлювання є одним з найважливіших параметрів музичного 

мистецтва. 

Як відомо, закінчення доби бельканто в історії західноєвропейської 

музики датується ХІХ століттям, і останні прояви цього стилю, що обумовив 

розвиток вокального мистецтва, мистецтвознавці знаходять у творчості 

Дж. Верді. Тому саме його оперу «Аїда» нами було обрано для презентації 

індивідуального виконавського стилю видатної китайської співачки Х’ю Хе/He 

керівництвом професора Рао Юйцзянь. У 2000 році Х’ю Хе з успіхом 

виступила на конкурсі «Operalia» (США), посівши друге місце, а за два роки 

стала переможницею конкурсу Дж. Верді «Voci Verdiane» у місті Буссето 

(Італія).  

Оперне визнання до Х’ю Хе в Європі прийшло у 2004 році, коли її обрали 

для виконання партії Чіо-Чіо-сан у постановці «Мадам Батерфляй», 

присвяченій століттю опери. Співачка згадує: «Пам’ятаю 100-річчя прем’єри 

“Мадам Батерфляй” у 2004 році. Віденська державна опера дала мені контракт 

на виконання ролі Чіо-Чіо-сан. Це була найбільша постановка в Німеччині та 

Австрії і ми репетирували п’ять тижнів. Показ був сенсаційним, і всі музичні 

критики та ЗМІ одностайно його оцінили. Вони сказали: “Краща мадам 

Батерфляй, яку тільки можна уявити в умах людей, – Х’ю Хе”. Відтоді Відень 

запрошує мене виступати щороку. Без жодної перерви за десять років. Поки я 

єдине сопрано» [157].  

З того часу вона постійно виступає на сценах всесвітньо відомих 
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оперних театрів, таких як: Віденська державна опера, Міланський оперний 

театр Ла Скала і Паризька опера. В цьому переліку особливе місце посідає 

сцена Арена ді Верона, де відбуваються покази «Аїди» Дж. Верді. Х’ю Хе 

стала першою азійською оперною співачкою, яка виконала роль Аїди. 

Значущість цієї події для вокальної китайської школи складно переоцінити, 

адже ця опера – одна з найвідоміших та репертуарних у сучасному театрі. 

Відомо, що масштабність композиторського задуму обумовила той факт, 

що лірико-психологічна драма взаємин у любовному трикутнику 

розгортається у рамках жанрового канону «великої французької опери», про 

що свідчить великий масштаб (4 дії, 7 картин), кількість масових хорових сцен, 

введення балетних номерів. Ця напруженість сценічної дії – одна з ознак 

оперного стилю Дж. Верді, про що, зокрема, пише Чжан Кай: «оперний стиль 

Верді є особливим феноменом, що єднає індивідуально-особистісні та 

типологічні риси; він виступає дієвим чинником інтертекстуальних 

внутрішньожанрових процесів оперної творчості. Композитор ставить 

підвищенні вимоги до лібрето, вважаючи необхідними контраст і зіставлення, 

чергування профанного й сакрального, героїчного й побутового. Його 

творчості притаманний шекспірівський підхід до трактування сюжету, 

основою якого має бути правда життя. Верді бере на себе відповідальність не 

тільки за музику, а й за сюжет, лібрето, сценічне рішення та оформлення. І все 

ж основним джерелом опери він вважає мелодії, “чисте” ліричне 

висловлювання, однак таке, що може відобразити “правду життя”» [132]. 

Виконати партію в постановці цієї опери, тим більше на одній з 

провідних світових сцен – означає отримати безперечне визнання власної 

творчості. Адже партію Аїди виконували найвидатніші співачки: Марія 

Каллас, Галина Вишневська, Мірелла Френні, Анна Нетребко та багато інших. 

Підкреслимо, що в ролі Аїди Х’ю Хе дебютувала у Відні (2008). Після 

цього були численні постановки у Нью-Йорку (2010), Флоренції (2011), Чикаґо 

(2012), але найзначнішою подією у кар’єрі співачки став виступ на сцені Арена 

ді Верона, котра сьогодні асоціюється саме з оперою Дж. Верді. Адже «Аїдою» 
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у 1913 році відкрився перший фестиваль на сцені стародавнього амфітеатру у 

Вероні. За більш ніж столітню історію проведення фестивалю ця сцена 

побачила безліч різних постановок опери Дж. Верді, деякі з яких стали 

культовими. Масштабні й монументальні декорації, розгорнуті по всій площі 

амфітеатру, велика кількість виконавців на сцені (солісти, хор, балет, навіть 

живі коні), майстерна робота освітлювачів, костюмерів, гримерів і майстрів 

сцени – усе це щорічно збирає глядачів з усього світу. 

Публіка Арени ді Верона, яка бачила численні успішні постановки опери 

Дж. Верді, з неймовірною теплотою прийняла першу східну виконавицю 

головної партії. У численних рецензіях Х’ю Хе називають однією з 

найсильніших виконавиць цієї партії, наділеної музикальністю та щирістю. 

Недарма, розмірковуючи над специфікою вокального виконавства, співачка 

каже: «Мистецтво вокальної музики – це не тільки гарний звук, а й, що 

важливіше, культура, мова, сприйняття і духовність. Що таке спеціалізація і 

професіоналізм? Я прийшла в оперний театр в Італії і все це зрозуміла. Я 

особливо хочу сказати молодим людям у Китаї, що, коли ви хочете стати 

міжнародним співаком, найважливіше – це “любов”. Це має бути справжня 

любов, а не просто невеликий інтерес чи спонукання. Що дійсно приваблює, 

то це саме мистецтво, а не німб над головою художника. Тільки «любов» – це 

єдина внутрішня мотивація, яка підтримує вас, щоб продовжувати йти. Якщо 

одного разу ви втратите захоплення музикою, то не зможете здолати всі 

труднощі на обраному мистецькому шляху. Вокальна музика – це сонячне 

світло і повітря в моєму житті, і це психологічна потреба для виживання, якщо 

я не співаю, життя не має сенсу» [157]. 

Окрім гарної акторської гри і «стабільності» виконання, необхідно 

підкреслити і високий рівень вокальної майстерності, який демонструє Х’ю Хе 

в цій ролі, потрапивши до приголомшливого виконавського складу (у ролі 

Радамеса виступив Марко Берті, Амнеріс – Джованна Казолла і Альберто 

Гадзале – Амонасро). Підкреслимо, що виконання Х’ю Хе є чудовою 

ілюстрацією проростання західноєвропейських традицій у китайську вокальну 
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культуру. Беручи участь у такому надскладному оперному спектаклі, вона 

демонструє прекрасний, глибокий, тембрально багатий голос, сценічну 

витримку, блискучу техніку, навички акторської гри.  

Варто зазначити, що Х’ю Хе належить до тих митців, які розуміють, що 

в операх Дж. Верді, попри їхню масштабність та ефектність, основним засобом 

виразності є саме спів. Тому на сцені співачка поводиться дуже стримано, 

навіть у найдраматичніших епізодах, наприклад, у сцені з Аманасро, вона не 

робить зайвих рухів, уникає динамічних чи агогічних перебільшень, буквально 

примушує слухати себе, коли співає на piano. Хоча голос Х’ю Хе дуже 

потужний, особливо це помітно в ансамблевих номерах, де її завжди добре 

чутно. У цій ролі вона постає як представник академічної течії вокального 

мистецтва.  

Роль Аїди стала знаковою для Х’ю Хе. Окрім оперних постановок на 

різних концертних майданчиках (серед яких і театр Ла Скала), вона брала учать 

у двох записах опери Дж. Верді. Окрім Аїди в творчому репертуарі Х’ю Хе ще 

дванадцять вердівських сопранових партій, а також виконання «Реквієму» 

композитора. Але в репертуарі виконавиці не тільки оперна музика, вона також 

виступає і як камерна співачка, виконуючи в тому числі й китайські народні та 

авторські пісні.  

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

Для осягнення процесів трансформації вокальної культури Китаю 

проаналізовано творчість співаків Сун Цзуїн/Song Zuying/宋祖英 (сопрано), 

Х’ю 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). Відповідно до поставлених у роботі завдань послідовно 

досліджено три жанрові сфери вокального мистецтва Китаю: пісенну, 

камерно-вокальну, оперну. Виявлено, що всі вони за останні сто років суттєво 
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змінилися під впливом процесів глобалізації та культурної міграції. 

У підрозділі 2.1 проаналізовано виконавські версії народних та 

авторських китайських пісень у виконанні Сун Цзуїн (співачки, стиль якої є 

результатом синтезу народних традицій співу та техніки бельканто) і Ляо 

Чанюна. Знаковим постає трактування Сун Цзуїн народної пісні «Жасмин», 

яка в сучасній культурі Китаю оживає не як ліричне висловлювання, 

передбачене текстом твору, а як візитівка країни, її музичний символ. 

Парадоксальним чином це нівелює значення вербального тексту, 

підтвердженням чого є той факт, що співачка фактично тричі повторює той 

самий куплет.  

Окрему увагу приділено вивченню диска Ляо Чанюна, де представлено 

виконання однієї з найвідоміших українських пісень «Рідна мати моя». На її 

прикладі простежено механізми взаємодії культур України та Китаю, те, як 

музика іншого народу стає важливою складовою музичного мистецтва 

Піднебесної. Також проаналізовано виконання Ляо Чанюном однієї з 

найпопулярніших китайських авторських пісень «Я і моя Батьківщина», що в 

культурі Китаю має значення, подібне до того, яке в українській має пісня 

«Рідна мати моя». Це образ рідного краю, музика, відома всім, що звучить як у 

родинному колі, так і на офіційних заходах.  

У підрозділі 2.2 камерно-вокальне виконавство Китаю презентовано як, 

з одного боку, важливий етап професіоналізації національного музичного 

мистецтва, а з другого – як показник зміцнення культурних зв’язків з іншими 

країнами. Уособленням цього постає творчість видатних китайських 

композиторів Сяо Юмей/Xiao Youmei/萧友梅 (1884–1940), Чін Чжу/ Qing Zhu/

青主, які, спираючись на доробок західноєвропейських, зокрема німецьких, 

композиторів стали фундаторами китайської художньої пісні.  

Проаналізовано виконавські версії Ші Іцзе (тенор), Ляо Чанюн 

(баритон), Цзян Шанжун (баритон) камерно-вокальних творів китайських, 

західноєвропейських та російських композиторів. Виявлено, що ці версії 

презентують співаків як представників школи бельканто. 
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У підрозділі 2.3 представлено виконавські версії оперних творів (опер та 

окремих номерів) Ґ.Ф. Генделя, Г. Доніцетті, Дж. Россіні, Дж. Верді. Виявлено, 

що китайські співаки сьогодні беруть участь у постановках знаменитих 

європейських театрів, як виконавці найскладніших та найпопулярніших 

партій. Це є підтвердженням завершення процесу трансформації китайського 

вокального мистецтва, яке на сьогодні є важливою складовою світового 

мистецтва. 

 

  



156 
 

ВИСНОВКИ 

 

І 

Проаналізовано процес формування та історичного переосмислення 

дефініції «стиль» у західноєвропейському та китайському мистецтвознавстві. 

Визначено, що у європейській культурі слово стиль (στύλος) з’являється у 

Стародавній Греції, де означає інструмент для письма. Приблизно в той самий 

час слово стиль як ознака художньої особливості вперше використовується 

теоретиком літератури Лю Се (刘勰) у книзі «Дракон, виліплений в серці 

письмен/Вень синь дяо лун» (文心雕龙).  

Питання стилю творчості привертали увагу багатьох філософів 

Стародавньої Греції та Китаю і в культурах обох країн вже тоді пов’язувалися 

з індивідуальним світовідчуттям. Проте необхідно розуміти, що творчість 

розглядалася скоріше крізь призму етичного, ніж естетичного. Саме тому 

теорія музики та концепція музичного виховання виступають як складові 

космогонічних та державотворчих концепцій.  

Поняття вокального стилю історично склалося набагато пізніше, чому 

передувала тривала еволюція вокального мистецтва і накопичення 

відповідних наукових праць. Стислий огляд розвитку вокальних традицій 

Заходу та Сходу дав змогу зробити висновки про те, що, навіть не маючи точок 

перетину, вони збігаються у кількох аспектах: 

 увага до дихання як основи вокального мистецтва; 

 розуміння важливості чіткої дикції; 

 усвідомлення важливості сценічної презентації образу.  

Зазначено, що кристалізація феномену Пекінської опери, як вершини 

розвитку китайського музично-театрального мистецтва, дивним чином 

збігається з часом, коли добігає кінця епоха вelcanto – стилю, що майже три 

століття поспіль визначав розвиток західноєвропейського оперного 
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мистецтва. Фактично відтоді починається і процес зближення вокальних 

традицій Сходу та Заходу. 

Виявлено, що визначення «індивідуальний вокальний виконавський 

стиль» у спеціалізованій літературі до сьогодні розроблено недостатньо. 

Узагальнення широкого кола науково-методичних праць, предметом яких є 

мистецтво співу, дало змогу окреслити найважливіші, на нашу думку, 

моменти, які необхідно враховувати під час його дослідження: 

– голос – це базовий параметр, що визначає особливості музичного 

мислення конкретного співака; 

– стильова настанова і, як її втілення, – генеральна інтонація (за висловом 

В. Медушевського) впливає на формування системи музично-

мовленнєвих ресурсів виконавця, що у подальшому обумовлює 

алгоритм його праці з авторським нотним текстом; 

– найбільш продуктивним інструментом стильової атрибуції виконавської 

творчості є визначення її базових засад, що дають змогу зарахувати 

конкретного музиканта до представників класичної або романтичної 

течії музичного мистецтва. 

Підкреслено, що у процесі навчання співак долучається до певного 

національного/історичного стилю, який можна відобразити як єдність 

естетичного та технологічного параметрів, останній з яких визначає 

формування індивідуальної виконавської техніки. Втім, на сьогодні 

найпоширенішою технікою співу є бельканто, присвоєння якого 

представниками різних національних шкіл певним чином уніфікує світову 

вокальну культуру. Одним з підтверджень цього є подібність визначень 

бельканто і вокального стилю у європейській та китайській літературі. 

Шляхом узагальнення наукових концепцій щодо атрибуції 

індивідуального виконавського стилю, що базуються на синтезі музичного і 

вербального, співучого і акторського, дієвого і ліричного, пропонуємо робоче 

визначення індивідуального виконавського стилю вокаліста – «це комплекс 
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музично-мовленнєвих ресурсів, що характеризує і визначає технологічні та 

естетичні параметри сценічної творчості співака».  

 

ІІ 

Китайська вокальна культура має безпрецедентно довгу історію 

розвитку, яку можна поділити на дві умовні частини: 

 друге тисячоліття до нашої ери – початок ХХ століття, коли вона 

розвивалася уособлено, фактично не маючи точок перетину з 

європейськими вокальними школами; 

 початок ХХ століття – наш час, що є періодом активної 

трансформації, зумовленої, крім іншого, процесами глобалізації та 

культурної міграції. 

Для систематизації відомостей про історію вокального мистецтва Китаю 

була запропонована її умовна модель, що містить такі елементи: 

 корпус філософських праць, автори яких намагалися визначити 

функцію музичного мистецтва (і, зокрема, співу) у процесі розвитку 

держави; 

 трактати, спрямовані на осягнення мистецтва співу як окремої сфери 

людської творчості та як виду енергетичної практики; 

 творчість видатних співаків та епістолярні свідчення про неї; 

 весь обсяг музичних артефактів – народні, авторські пісні, твори 

різних вокальних жанрів; 

 визначені сфери вокального музикування, що довгий час мали дві 

базові локації – придворну (тобто церемоніальну) та побутову 

(народну); 

 систему підготовки фахівців та концертні заклади. 

Виявлено, що у Стародавньому Китаї (так само, як у Стародавній Греції) 

музиці приділялася велика увага, а притаманний китайській ментальності 

тісний зв’язок мистецтва й державотворення визначив той факт, що відомості 

про розвиток музичної культури майже на всіх етапах історії Піднебесної 
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збережено. Причому під музикою розумівся комплекс, що складався з гри на 

музичних інструментах, співу й танців. У ньому особливе місце посідав саме 

спів, який сприймався як один із засобів комунікації зі світом, частина 

духовних практик та оздоровчого комплексу. Виявлено, що і для вокальної, і 

для інструментальної китайської музики еталонним було звучання високого 

регістру, й це дуже вплинуло на національну вокальну школу. 

Важливо, що багатьох китайських авторів цікавить також зв’язок 

вокального та сценічного мистецтва, адже у національному театрі спів завжди 

був лише одним з чотирьох компонентів, за якими визначалася акторська 

майстерність: 

— спів (чан/ Chang/唱); 

— сценічний рух (цзо/Zuo/做); 

— декламація (нянь/Nian/念); 

— акробатика (да/Da/打).  

Зазначено, що перші праці, що узагальнюють відомості про співоче 

мистецтво Китаю, з’являються вже за часів Юанської династії/Yuan/元朝 

(1279–1368). Це трактат «Міркування про співи» (Чан лунь/Chang Lun/唱论). 

Виявлено, що в більшості джерел увага мислителів сконцентрована на 

народній пісні, яка в такому ракурсі постає як один з найпоширеніших, 

найпопулярніших та наймобільніших музичних жанрів, що реагував на зміну 

естетичних домінант суспільства на всіх етапах історії країни – від 

Стародавнього Китаю до нашого часу.  

 

 

ІІІ 

У підрозділі 1.2 китайську ментальність та мову представлено як 

сутнісні чинники, що визначають цілісність системи музичного, зокрема 

вокального, мистецтва країни.  
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Виявлено, що, на думку вчених, специфіка китайської ментальності 

випливає з прийняття спільних життєвих цінностей (довголіття (Chang Shou/

长寿); багатство (Fu Gui/富贵); умиротворення (Kang Ning/康宁); чеснота (Hao 

好 德); легка смерть (Shan Zhong/善 终) та суспільних норм співжиття 

(моральний розвиток як основа безпеки і життя; золота середина як основний 

спосіб роботи; управління родиною, основане на сільському господарстві й 

вивченні родинних реліквій; конфуціанство як фундамент науки; прагнення до 

єдності, справедливості та блага як до основних цінностей; інтуїтивні образи 

як основний спосіб мислення [159]). 

Підкреслено, що мова кожної нації відображає національне 

світовідчуття і що китайська мова визнана однією з найскладніших у світі 

через ієрогліфічне письмо, специфічну граматику, співіснування багатьох 

діалектів, тонову природу. Науковці зазначають, що мова обумовлює 

специфіку мислення представників китайської нації навіть на фізіологічному 

рівні. В аспекті нашого дослідження важливо, що через свої фонічні 

особливості китайська мова формує специфічну інтонаційність мелосу та 

незвичне для європейського слухача вокальне мовлення. Узагальнення 

відомостей, викладених у наукових працях українських та китайських 

дослідників вокального мистецтва, дає змогу зробити такі висновки: 

 на відміну від української мови китайські приголосні звуки різняться 

між собою наявністю чи відсутністю придиху, що зумовлює специфіку 

атаки вокального звука; 

 для китайської мови притаманне близьке формування звука, що 

визначає його темброве забарвлення; 

 тут не має чіткої фіксації голосних та приголосних звуків у співі, 

останні з яких теж можуть проспівуватися. 

Робиться припущення, що трансформація вокальної культури Китаю за 

останнє століття спричинена як модифікаціями національної вербальної мови, 

що обумовлює специфіку взаємовпливу музики й слова у творчості 
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китайських співаків, так і прийняттям практики співу мовами інших країн. 

Зрозуміло, що китайський співак, який прагне вдосконалюватися в 

європейському вокальному мистецтві, змушений перебудовувати весь 

артикуляційний апарат, без чого неможливо оволодіти бельканто, як базовою 

вокальною технікою.  

Це зумовило появу вислову «китайське бельканто». Розуміючи його 

метафоричність, вважаємо, що навіть його поява є відображенням впливу 

глобалізаційних процесів на розвиток музичного мистецтва. Тому під 

феноменом «китайського бельканто» у роботі пропонується розуміти 

побудову складно розгалуженої системи вокального навчання, що передбачає 

виховання на національному ґрунті з урахуванням специфіки мовної та 

голосової природи універсальних співаків, які відповідають європейським 

традиціям, зокрема знаменитої італійської вокальної школи, що забезпечує 

їхній конкурентний потенціал на кращих світових сценах. 

 

 

ІV 

Історія трансформації вокального мистецтва Китаю – надзвичайно 

коротка порівняно з попереднім етапом розвитку вокальної культури країни. 

Фактично йдеться про 100 років, які докорінно змінили всю систему музичної 

освіти та виховання Піднебесної. Цей процес розгортався від зацікавленості 

європейським співом як певною екзотикою до поступового формування думки 

про необхідність присвоєння вокальних традицій інших країн.  

Серед чинників, що вплинули на трансформацію співочої традиції 

Китаю та їх інтеграцію у світовий культурний простір, визначено такі: 

 концертна/гастрольна діяльність іноземних співаків; 

 діяльність китайських митців, спрямована на поширення та осягнення 

європейського культурного досвіду; 

 поступове накопичення відповідної науково-методичної бази та 

вироблення національного інваріанту навчальних програм; 
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 розвиток концертного виконавства та музичного життя, як системи, 

утворюваної взаємодією різних типів музикування;  

 використання технічних засобів комунікації. 

На першому етапі вирішальним чинником стало відкриття в Китаї 

приватних вокальних шкіл, де викладали випускники європейських (зокрема 

й українських) консерваторій та гастрольна діяльність видатних співаків 

(Ф. Шаляпіна, С. Лемєшева, Л. Липковської, Б. Гмирі).  

Підкреслено, що одним з фундаторів академічної вокальної культури 

Китаю є випускник Санкт-Петербурзької консерваторії Володимир Шушлін 

(1896–1978), учні якого активно впроваджували культуру бельканто у музичну 

практику своєї країни. Паралельно з цим багато китайських музикантів 

свідомо працювали на поширення та осягнення європейського культурного 

досвіду. Тут треба згадати імена першого ректора Шанхайської консерваторії 

Сяо Юмей/Xiao Youmei/ 萧友梅 , вокальних педагогів Чжоу Сяоянь/Zhou 

Виявлено, що принципи та методи навчання академічного вокалу в Китаї 

від часу створення першої національної консерваторії були орієнтовані на ті, 

якими користувалися в СРСР. Саме тому, коли після 1991 року розпочався 

новий етап розвитку українсько-китайських культурних відносин, одним з 

проявів чого стала активна академічна мобільність, ані китайські студенти, ані 

українські викладачі не відчували складності переходу до освітньої моделі 

іншої країни. Підкреслено, що програми навчання китайських та українських 

вокалістів у вищих мистецьких закладах освіти фактично тотожні.  

Важливим чинником трансформації вокального мистецтва Китаю 

виступає розвиток концертного виконавства, в якому окреслено два типи 

музикування: пов’язаний із західноєвропейськими традиціями та спрямований 

на збереження й популяризацію традицій народної музики. Крім того, 

поступово формується так званий «третій пласт» музичного мистецтва, 

специфіка національного виміру якого обумовлена тим, що від самих своїх 

витоків він є важливими елементом виховання громадянина.  
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V 

Складено творчі портрети співаків, чиї виконавські інтерпретації 

авторських та народних музичних творів було обрано як матеріал роботи. 

Вибір зумовлено бажанням презентувати через творчість видатних 

особистостей динаміку розвитку китайської вокальної школи, а також ті зміни, 

що відбулися у ній протягом останнього століття і вплинули на 

функціонування індивідуальних виконавських стилів. 

Так, Сун Цзуїн/Song Zuying 宋祖英  (сопрано) – представниця тієї 

генерації китайських митців, які свідомо і наполегливо працюють над 

збереженням національних традицій, виконують народні пісні, працюють з 

китайськими композиторами, створюють відповідні сценічні образи і, головне, 

зберігають традиції народного співу. Але навіть такі митці підпадають під 

впливи процесів глобалізації та поступово корегують власні естетичні 

настанови. Так, Сун Цзуїн, яка вийшла на концертну естраду як виконавиця у 

народній манері, протягом життя працює над вокальним мовленням і зараз уже 

фактично користується принципами бельканто, творчо поєднуючи їх із 

прадавніми національними традиціями. Діяльність Сун Цзуїн показова в ще 

одному сенсі – адже цілком у дусі китайської ментальності вона поєднує 

музичну та політичну діяльність. 

Ляо Чанюн/Liao Changyong/ 廖昌永  (баритон) – учень легендарної 

китайської вокальної педагогині Чжоу Сяоянь, котра навчалася у випускника 

Санкт-Петербурзької консерваторії Володимира Шушліна, який довгий час 

викладав у Китаї і фактично був одним із тих іноземних викладачів вокалу, що 

заклали підвалини сучасного успіху китайської вокальної школи. Випускники 

Чжоу Сяоянь, своєю чергою, сьогодні становлять собою славу виконавської і, 

що, можливо, й важливіше, педагогічної школи. Вони працюють у відомих 

навчальних закладах і, подібно до свого вчителя, поєднують концертну та 

педагогічну практику.  

Так, Ляо Чанюн, співпрацює із Шанхайським оперним театром, очолює 

Шанхайську консерваторію, виступає з концертами, дає майстер-класи, 
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записує диски тощо. Аналіз творчої діяльності Ляо Чанюана дає змогу також 

презентувати наслідки тієї тенденції сучасного мистецтва, що пов’язана із 

мікшуванням на сучасній естраді академічного та естрадно-популярного 

жанрів. Проаналізовано майстер-клас Ляо Чанюна, що дозволило виявити 

базові педагогічні принципи вчителя: 

 важливість відтворення стилю твору композитора;  

 необхідність вивчення барокового репертуару;  

 важливість чіткої вимови тексту;  

 опанування технікою співу та усвідомлення власних дій під час 

концертного виступу;  

 значення агогіки у створенні художнього образу;  

 формування вокального звуку. 

Цзян Шанжун /Jiang Shangrong/姜尚荣  (баритон) – представник тієї 

генерації китайських співаків, які під впливом глобалізації змінили місце 

життя і праці. Він живе і працює в Росії, чудово володіє російською мовою, що 

дало змогу йому не просто гарно виконувати, а саме інтерпретувати твори 

російських композиторів.  

Ші Іцзе/Shi Yijie/石倚洁 (тенор) – один з найвідоміших на сьогодні 

оперних співаків Китаю, які працюють по всьому світу, виступаючи на 

найпрестижніших сценах Німеччини, Америки, Італії, Франції. Уродженець 

Шанхаю, музичну освіту співак здобував у Японії та Австрії. Чималий 

виконавський досвід Ші Іцзе, блискуча техніка та вокальні дані дали йому 

можливість зарекомендувати себе як універсального митця, здатного в 

однаковій мірі добре справлятися і зі складними партіями опер 

західноєвропейських композиторів, і з новою для світової сцени китайською 

академічною музикою.  

Хью Хе/He Hui/和慧 (сопрано) навчалася вокалу у Сіанській музичній 

консерваторії під керівництвом професора Рао Юйцзянь. Її визнання в Європі 

відбулося у 2004 році, коли співачку обрали для виконання партії Чіо-Чіо-сан 



165 
 

у постановці «Мадам Батерфляй», присвяченій століттю опери. Відтоді вона 

постійно виступає на сценах всесвітньо відомих оперних театрів. Х’ю Хе стала 

першою азійською оперною співачкою — виконавицею ролі Аїди. Значущість 

цієї події для вокальної китайської школи складно переоцінити, адже ця опера 

– одна з найвідоміших та репертуарних у сучасному театрі. 

У роботі подано розшифрування інтерв’ю та телепрограм за участю Сун 

Цзуїн, Ляо Чанюна, Ші Іцзе, Х’ю Хе та Лі Ляня/Li Liang/李晓良(бас), що дало 

змогу висвітлити ставлення цих митців до питань виконавської техніки і 

вокального мовлення, співу іноземними мовами та розвитку художньої 

китайської пісні, специфіки роботи співака у сучасному глобалізованому світі. 

Важливо, що всі співаки, творчі портрети яких представлено в роботі, 

зберігають тісні зв’язки з Батьківщиною, беруть активну участь у концертному 

житті країни. Всі вони виконують китайські народні та авторські пісні, що 

презентують образ Батьківщини.  

 

 

VІ 

Одним із завдань роботи був аналіз виконавських версії та намагання 

виявити базові параметри їхньої концепції. Відбір творів було обумовлено 

метою дослідження, спрямованого на осягнення впливу глобалізації на 

вокальну творчість.  

Тож у підрозділі 2.1 було показано процес трансформації образу 

Батьківщини у творчості сучасних китайських вокалістів. Такою є народна 

китайська пісня «Жасмин», одна з видатних виконавиць якої Сун Цзуїн/Song 

Zuying, 宋祖英 співає в народній манері. Голос співачки має широкий діапазон 

та вирізняється оригінальним, пізнаваним тембром. Проаналізовано дві версії 

пісні «Жасмин» у виконанні Сун Цзуїн: на концерті в Австралії та на 

«Весняному фестивалі» в Китаї, де разом з нею співала Селін Діон. В 

останньому варіанті вокальні партії співачок створюють ефект 

безпосереднього діалогу культур, завдяки нетривіальності й несподіваності 
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міксту національної китайської манери співу, практично оперних колоратур і 

типово естрадних прийомів ведення звуку. Таким чином старовинна китайська 

пісня «Жасмин» постає в сучасній творчості відкритим текстом, здатним до 

культурного синтезу і художніх трансформацій. 

Поруч з нею у концертах часто звучить сучасний символ Китаю – 

авторська пісня «Я і моя Батьківщина». Написана в останній третині ХХ 

століття, пісня являє собою яскравий зразок відбиття європейських музичних 

традицій, точніше – тут відчуваються спадкоємні зв’язки з ідеологічно 

заангажованою, але художньо самобутньою і високо професійною радянською 

естрадою. Виявлено, що інтерпретація Ляо Чанюна цієї пісні подає вдале 

поєднання китайської та західноєвропейської традицій співу: вільно ллється 

мелодія, довгі емоційно обарвлені фрази і разом з тим простота виконання 

створюють образ, зрозумілий представникам будь-якої країни.  

І, нарешті, проаналізовано виконавську версію Ляо Чанюн пісні «Рідна 

мати моя» Платона Майбороди, що обрана за приклад того, як культурні 

обміни поступово впливають на репертуар китайських співаків. Зазначено, що 

у прочитанні китайських митців пісня «Рідна мати моя» постає концертним 

твором, що обумовлює використання повного складу симфонічного оркестру 

та мішаного хору. Ці включення змінюють первісний характер твору, 

перетворюючи його на пісню, що показує міць держави.  

У підрозділі 2.2 проаналізовано камерно-вокальну творчість китайських 

співаків, представлену творами китайських композиторів, які активно 

працюють у жанрі художньої пісні, що є своєрідним аналогом 

західноєвропейських романтичних традицій, які кристалізувалися у творчості 

Ф. Шуберта та Р. Шумана. Сьогодні історія китайської художньої пісні налічує 

вже понад 100 років і очевидно, що це унікальне явище, яке з часом 

обов’язково приверне увагу іноземних співаків. Проаналізовано виконання 

тенором Ші Іцзе китайських пісень «І квіти – не квіти» (Hua Fei Hua/花非花», 

«Три бажання троянди» (Mei Gui San Yuan/玫瑰三愿» композитора Хуан 

Цзі/Huang Zi/黄自.  
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Також у підрозділі представлено виконавські версії найвідоміших 

камерно-вокальних творів – «Колискової» Й. Брамса (Ляо Чанюн), 

«Mattianato» Р. Леанковалло (Ші Іцзе), романсів «Снова, как прежде, один» П. 

Чайковського, «Сон» С. Рахманінова (Цзян Шанжун). 

І, нарешті, підрозділ 2.3 присвячено дослідженню осмислення 

сучасними китайськими митцями західноєвропейського оперного репертуару. 

Наголошено, що саме їхня успішність у цьому – яскраве підтвердження того, 

що академічна вокальна школа Китаю сьогодні є складовою світової культури. 

Не екзотичною складовою (хоча, наголосимо, на щастя, національна творчість 

теж активно підтримується), а саме повноцінною складовою, що дозволяє 

китайським співакам брати участь в оперних постановках провідних 

європейських театрів. 

На підставі результатів роботи зроблено висновок, що вокальне 

мистецтво сучасного Китаю – це феномен, сутність якого є результатом 

інтеграції культурного досвіду інших країн у тисячолітні національні 

традиції. 
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