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На початку XXI ст. китайська культура в її різноманітних проявах стає все
більш звичною і постійною компонентою нашого буття. Китайська музика і
китайські музиканти вже давно є невід'ємною частиною вітчизняної концертної
та освітньої практики, знаходячи там все більш помітне місце.
У сучасному українському музикознавстві все активніше актуалізується
дослідницька проблематика, пов'язана з численними аспектами екзистенції
китайського музичного мистецтва, його історичного розвитку, філософськосемантичних детермінант, жанрово-стильових, виконавських особливостей.
Китайська культура традиційно ґрунтувалася на принципах внутрішньої
цілісності, незмінності опорних онтологічних, аксіологічних і семантичних
констант. Вбираючи ті чи інші елементи інших культур, вона протягом
тисячоліть залишалася сама собою, шліфуючи і розвиваючи свої кращі якості.
Одночасно сучасне китайське мистецтво і культура, зберігаючи свої специфічні
якості, іманентно властиві їм, демонструють високий рівень адаптаційних
можливостей в новому глобалізованому просторі кінця XX - початку XXI ст.
Філософський сенс цих процесів можна визначити афоризмом китайського
філософа, поета та історика XI ст. Жао Йонга: «Камені з інших пагорбів мають
використовуватися для шліфування нефриту». Цей вислів метафорично ємко
формулює ментальні особливості взаємодії китайської культури з
інонаціональними традиціями, де рецепція чужих досягнень виникає насамперед
задля подальшого вдосконалення власних цінностей.
Саме така концепція міжкультурного діалогу, іманентно притаманна
китайській творчій думці, загалом представляється базовою для визначення
специфіки засвоєння китайськими митцями європейських музичних традицій,
зокрема у жанровій сфері камерно-вокальної творчості.
Дана проблематика, розглянута в дзеркалі культуротворчих і мистецьких
(передусім жанроутворюючих) процесів сучасності, лежить в основі
кандидатської дисертації Ден Кайюаня «Камерно-вокальна мініатюра у
творчості китайських композиторів 1980 – 90-х років: жанрова стилістика»,
присвяченій визначенню специфіки шляхів і форм становлення та розквіту на
унікальному ґрунті давньої і самобутньої китайської музичної культури
прекрасних західних квітів камерно-вокального мистецтва.
Очевидна актуальність дисертаційної тематики обумовлена суттєвим
посиленням ролі китайського музичного мистецтва в сьогоднішньому світі,
значущістю жанру камерно-вокальної мініатюри в еволюційних процесах
китайського музичного мистецтва минулого і сьогодення, художньостилістичною вагомістю камерно-вокальної лірики китайських композиторів
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1980-х – 90-х років, необхідністю вивчення комплексу вокальноінструментальних засобів виразності камерно-вокальної мініатюри китайських
композиторів останнього двадцятиріччя ХХ століття, а також потребою
сучасного українського мистецтвознавства в подальших розвідках у сфері
музичної синології та у введенні до вітчизняного наукового обігу дотепер
маловідомих камерно-вокальних творів китайських митців.
Виконане на підставі комплексного історико-культурологічного та
жанрово-стильового аналізу значного масиву камерно-вокальних творів
китайських композиторів 1980–90-х років, ґрунтовне дослідження Ден Кайюаня
досить вдало заповнює певну лакуну у вітчизняному мистецтвознавстві.
Безперечна наукова новизна рецензованої дисертації полягає насамперед в
тому, що у цій праці вперше окреслено та систематизовано методологічні засади
вивчення камерно-вокальної мініатюри в музиці китайських композиторів,
проаналізовано значну кількість раніше не відомих в українському музикознавстві
камерно-вокальних мініатюр китайських композиторів 1980–90-х років,
охарактеризовано основні напрямки розвитку камерно-вокальної мініатюри
китайських композиторів останнього двадцятиріччя ХХ століття, представлено
типологію вокальної мініатюри з позиції специфіки естетичних і художньообразних проявів, розкрито особливості втілення національної ментальності в
жанрі мініатюри на основі аналізу камерно-вокальних творів зазначеного періоду,
запропоновано методику комплексного жанрово-стилістичного та мотивнофактурного аналізу найбільш показових в цьому плані вокальних мініатюр та
розкрито специфіку прояву виконавських засобів виразності та вокальної техніки
в зазначених творах.
Наукова новизна дисертації Ден Кайюаня зумовлена також тим, що в цьому
дослідженні отримали подальший розвиток важливі для сучасного
музикознавства питання вивчення камерно-вокального стилю китайських
композиторів 1980–90-х років, втілення національної ментальності в китайській
вокальній музиці; традицій виконання китайської камерно-вокальної музики,
розвитку вокальних навичок тенорового голосу, тощо.
До основних досягнень дисертації належать цілісність і логічність її
концепції, масштабність історико-теоретичного освоєння величезного масиву
фактологічної, філософсько-естетичної і власне музичної інформації, яскравість
і глибина проведеного музикознавчого і виконавського аналізу.
Загальна структура дисертації, її внутрішня драматургія, заснована на
принципах розвитку від загального до конкретного і єдності історичного і
теоретико-аналітичного підходів, вирізняється логічною вивіреністю, ясністю і
продуманістю. У 1-му розділі («Методологічні основи дослідження жанру
камерно-вокальної мініатюри у творчості китайських композиторів»)
дисертантом визначаються концептуальні засади дисертації та надається огляд
наукової літератури за дисертаційною проблематикою. 2-й розділ («Тенденції
розвитку жанру камерно-вокальної мініатюри 1980-90-х років») містить цілу низку
змістовних аналітичних нарисів, в яких «з точки зору художнього задуму і втілення
в них закономірностей жанрової стилістики» [с. 9 автореф.] аналізуються вокальні
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мініатюри композиторів Чжу Цзяньера, Цинь Йончена, Гу Цзянь Фен, Чжу Ліанг
Ченга, Ао Чанчуня та Ксу Пей Донга.
Суттєвою концептуальною складовою дисертаційного дослідження є
аналіз дискусійних аспектів жанрово-стильового визначення напрямів
китайського вокального мистецтва. Одним з найгостріших питань в цій сфері, як
справедливо зазначає Ден Кайюань, «залишається термінологія жанрів
китайської камерно-вокальної музики» [с. 48 дис.]. Оскільки розвиток вокальних
жанрів в Китаї «в їх строго академічному розумінні» [с. 48 дис.] розпочався лише
у XX ст., а процес їх становлення і еволюції був доволі складним, ці жанри
довгий час існували у стані певного синкретизму, тож навіть дотепер жанрова
диференціація камерно-вокальної, народнопісенної та естрадно-вокальної сфер
китайської музики (вірніше, вокальних творів китайських композиторів,
написаних за тим чи іншим напрямом) є іноді досить проблемною справою.
Розмірковуючи над цими питаннями, дисертант наводить слушну тезу
китайського дослідника Цао Шулі, який підкреслює: «Сам термін і явище
"камерно-вокальна музика", що сформувалися в західноєвропейських країнах, по
суті своїй відрізняється від камерної вокальної музики, успадкованої Китаєм зі
своєї давнини, уособлюючи гармонійне поєднання поезії та музики» [с. 48 дис.].
Підводячи підсумки цієї дискусії, Ден Кайюань констатує, що на даний час
«камерно-вокальна мініатюра у творчості китайських композиторів є
затребуваною сферою музикознавства. Однак, багато питань потребують
подальших глибоких досліджень. Так, на сьогоднішній день не виявлено
жанрову специфіку камерно-вокальної мініатюри останнього двадцятиріччя ХХ
століття, «матриці», за якими формувалася дана стилістика» [с. 56 дис.].
Одним з найважливіших концептуальних положень дисертаційного
дослідження є визначення трактування феноменологічного змісту мініатюри як
мікрокосму, в якому втілюється макрокосм, а також авторська детермінація
особливої ролі мініатюри саме в китайському мистецтві. Ден Кайюань цілком
слушно підкреслює, що «принцип мініатюрності багато в чому пов'язаний з
формуванням ментальних основ китайської нації» [с. 55 дис.] та зазначає:
«‟Мікрокосмˮ мініатюри неможливо зрозуміти без усвідомлення ментальних
основ китайської нації, того генетичного коду, який закладений в цьому
музичному жанрі» [с. 64 дис.]. Дослідник вдало визначає символічну сутність
вокальної мініатюри через порівняння її характеру і семантики з образною
моделлю ієрогліфу: «Порівнюючи вокальну мініатюру і китайську писемність,
неважко виявити їх спорідненість на рівні принципу самої художньої моделі. І
якщо мініатюру називають «концентрацією великого в малому», то і кожен
ієрогліф китайської мови – це позначення змісту будь-якого перцептивного
образу за допомогою однієї картинки» [с. 64-65 дис.].
Вельми важливим для визначення характеру китайської камерно-вокальної
мініатюри є розуміння дисертантом ролі антропоцентризму, який є
основоположним принципом екзистенції камерно-ансамблевої (та загалом
камерної) музики. Зазначимо зокрема, що акцентування антропоцентричної
природи цієї сфери музичного мистецтва, основоположної ролі
культурантропоморфізму в дослідженні явища камерного ансамблю,
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необхідності антропологічної «персоніфікації» його проявів і форм є однією з
змістових домінант наукової концепції, викладеної в багатьох працях опонента.
Зазначаючи, що антропоцентризм загалом не є притаманним китайській
ментальності та культурі, Ден Кайюань вірно вказує на рецептивний характер
його втілення, яке відбулося перш за все в царині камерної музики: «Новою
рисою, яка прийшла в китайську камерно-вокальну музику з європейських
жанрів, став антропоцентризм. Розкриття внутрішнього світу героя, глибокий
психологізм, миттєве відображення емоційного стану відкрили нові грані
композиторської творчості останнього двадцятиріччя ХХ століття в сфері
камерно-вокальної мініатюри» [с. 90 дис.].
Втім, у більшості китайських камерно-вокальних мініатюр 1980-90-х років
відбивається, на думку дисертанта, насамперед «властиве менталітету їх авторів
природоцентристське трактування художнього бачення світу, пов'язане з
відображенням зовнішніх сторін дійсності, світом природи» [с. 167 дис.]. Ден
Кайюань справедливо підкреслює, що «В контексті досить нового для китайської
музики інтересу до індивідуальності людини, її внутрішнього світу, традиційна
національна світоглядна установка отримує особливий ракурс висвітлення, що
знайшло відображення в камерно-вокальній творчості. У зв'язку з цим жанр, що
розглядається, став для китайських композиторів не тільки своєрідною творчою
«лабораторією», а й сферою відображення картини світу, здатністю сказати
«багато в малому»» [с. 167 дис.].
Ще одним важливим напрямом дослідження, загалом іманентним для
проблемного поля камерно-ансамблевого мистецтва, є виявлення специфіки
ансамблевого мислення композиторів, особливостей функціонально-рольової
взаємодії виконавських партій в ансамблі, розкриття характеру взаємозв'язків
вокальної та фортепіанної партій в камерно-вокальній мініатюрі. Зазначені
питання широко розглядаються автором на матеріалі камерно-вокальних творів
китайських композиторів 1980 – 90-х років. Виходячи з проведеного аналізу,
дисертант дійшов слушних висновків про те, що «образно-смисловий світ
камерно-вокальної творчості китайських композиторів неможливо розглядати
поза зв’язком із звуковим образом фортепіано, що утворює з вокалістом
нерозривний ансамбль. Партію фортепіано ніколи не можна розглядати тільки як
супровід голосу, оскільки ансамблева взаємодія вокалу та інструменту утворює
єдину музичну тканину. ˂…˃ Нерідко в камерно-вокальних мініатюрах партія
фортепіано виконує головну драматургічну і звукозображальну роль» [с. 172
дис.]. Як підкреслює автор дисертації, «У камерно-вокальних мініатюрах 1980-90х років виявляються такі види ансамблевої взаємодії, як дует (заснований на
одночасному поєднанні і розвитку інтонаційно контрастного музичного
матеріалу) і діалог (який представляє почергове проведення інтонаційно
подібного музичного матеріалу)» [с. 172 дис.].
Суттєвим внеском дисертанта до сучасної української та китайської
музикознавчої науки є створення жанрово-семантичної типології китайських
камерно-вокальних мініатюр, за якою останні диференціюються за такими
напрямами: 1) мініатюри «макросвіту» (макрорівня), що включають пейзажнопасторальні, оповідно-епічні твори, які виявляють прагнення композиторів до
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вічності буття, ідеї єднання неба і людини, причетностъ до вищих духовних істин;
2) мініатюри «мікросвіту» (мікрорівня), представлені п’єсами ліричного характеру,
які демонструють вихід на рівень освоєння багатого внутрішнього світу людини; 3)
мініатюри змішаного типу, в яких за допомогою символічних ідей втілені
найдавніші національні уявлення про світ і людину» [с. 168 дис.].
Вдалим є й висновок дисертанта стосовно особливостей композиторського
мислення китайських митців, що яскраво відбилися у камерно-вокальних
мініатюрах 1980–90-х років: «Основою творчого методу багатьох авторів є
поєднання в художньому мисленні трьох параметрів: музично-процесуального,
живописно-просторового, образно-поетичного. Ці параметри відображають три
грані їх творчого обдарування. Подібно романтикам XIX століття, багато авторів
намагаються вирішити проблему «самотності художника», актуальну в
романтичному столітті, але ще більш загострену в нинішній час» [с. 172 дис.].
Узагальнюючи підсумки запровадженого дослідження, Ден Кайюань
резюмує, що саме «На прикладі жанру камерно-вокальної мініатюри можна
спостерігати, як під впливом західної культури китайські композитори
формують власні естетичні ідеали» [с. 172 дис.].
Загалом зазначимо, що дисертація Ден Кайюаня вирізняється
концептуальністю і глибиною авторського підходу, змістовністю системного
аналізу. Виконана на високому професійному рівні, ця праця є корисною для
розвитку сучасної музичної науки (як української, так і китайської) та
культуротворчого самопізнання музичного мистецтва.
Наукова та практична цінність дисертації Ден Кайюаня полягає в
можливості використання її матеріалів та висновків у подальших розвідках в
сферах музичної синології та теорії і історії камерно-ансамблевого мистецтва, в
музично-педагогічній практиці (зокрема, у навчальних курсах «Історія світової
музичної культури», «Сучасна музика», «Аналіз музичних творів», «Музична
інтерпретація» для бакалаврів і магістрів вищих музичних навчальних закладів), а
також у виконавській діяльності вокалістів і концертмейстерів, які звертаються до
камерно-вокальних мініатюр китайських композиторів 1980– 90-х років.
Матеріали та висновки дисертаційного дослідження Ден Кайюаня апробовані
на 9 міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях (у тому разі у Лоніго,
Італія, та Чен Жоу, Китай) та знайшли втілення в 5 публікаціях, з яких: 4 статті – в
фахових наукових виданнях, затверджених МОН України, 1 стаття – в зарубіжному
періодичному науковому виданні «Північна музика» (Китай).
Деякі запитання та зауваження, які ніяким чином не впливають на загальну
високу оцінку рецензованого дослідження.
1. У наведеному в дисертації ґрунтовному історіографічному огляді наукової
літератури за темою дослідження, на превеликий жаль, відсутні посилання на
фундаментальні наукові праці К. В. Зенкіна, присвячені феноменологічній, історичній
і жанрово-стильовій специфіці музичної мініатюри.
2. В тексті дисертації є окремі технічні недоліки. Так, ім’я композитора
Чжу Цзяньера на с. 104 визначено як Чжу Чзяньер, а на с. 106 ‒ як Чжу Цяньер.

