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Фан Сінсюань. Інтерпретація трагедії «Ромео і Джульєтта» 
У. Шекспіра в музично-сценічних творах Ш. Гуно та Ж. Пресгурвіка. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 025 – «Музичне мистецтво» (02 – Культура і мистецтво). – 

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 

Міністерство культури та інформаційної політики України, Харків, 2022.  

Актуальність обраної теми дослідження обумовлена: 

– діалогом культур – Заходу та Сходу, Англії та Китаю, що активізувався в 

останній час у зв’язку з визначними шекспірівськими датами: 450-та річниця від 

часу народження У. Шекспіра у 2014-му році та 400-ліття від смерті У. Шекспіра 

у 2016-му році; 

– необхідністю прилучення студентів вокального факультету, підданців 

Китаю до європейського менталітету, що, незважаючи на характерну наразі 

глобалізацію, має історично цілком інші риси в співвіднесенні зі східним 

традиційним світосприйняттям громадян Піднебесної; 

– новизною обраного дослідного підходу, що інтегрує лібретистику та 

метод дієвого аналізу п’єси та ролі, різнопланові моделі щодо розгляду музично-

сценічних творів; 

– новизною матеріалу дослідження, оскільки мюзикл Ж. Пресгурвіка не 

знаходився досі у фокусі уваги вітчизняних науковців, а опера Ш. Гуно не 

аналізувалася з обраних дослідницьких позицій; 

– адресацією до вторинного літературного жанру лібрето, який наразі 

піддається у музикознавстві переоцінці; 

– зверненістю до творчих потреб постановників та виконавців; 

– аналізом сценічних текстів вистав розглянутих у дисертації творів. 

Методологічною базою дослідження виступила наукова модель діалогу у 

великому часі М. Бахтіна. В запропонованій дисертації вирізнено три можливі 



принципи смислової взаємодії композиторської творчості з мистецьким спадком 

У. Шекспіра (який мислиться автором дослідження у якості інспіратора у 

часопросторі культури) через: 1) втілення образів англійського драматурга у 

програмній музиці; 2) звернення до архетипів; 3) інтерпретаційне прочитання 

літературного першотвору в музичному театрі. Одні опуси втілюють 

композиторську шекспіріану, інші – входять у шекспіросферу. Також 

застосовується науковий концепт М. Бахтіна щодо хронотопу твору, у 

відповідності з яким співвіднесені три інтерпретації історії про Ромео і Джульєтту 

– У. Шекспіра, Ш. Гуно та Ж. Пресгурвіка. Визначено, що твори, написані на інші 

сюжети, можуть корелювати з міфологемами, які містить творчість великого 

англійського драматурга У. Шекспіра, зокрема, й трагедія «Ромео і Джульєтта».  

Здійснено порівняльний аналіз текста лібрето опери Ш. Гуно й мюзикла 

Ж. Пресгурвіка з літературним першотвором, а саме – трагедією «Ромео і 

Джульєтта» У. Шекспіра.  

Особливу увагу приділено тексту мюзиклу Ж. Пресгурвіка, що 

відзначений: 1) смисловими відозмінами порівняно з французьким оригіналом в 

здійсненому художньому перекладі на російську мову Н. Олева та С. Цирюк для 

постановки театром Московської оперети 2004-го року; 2) аксиологічним 

підходом в осмисленні соціальних цінностей, що невід’ємні від онтологічного 

рівня буття.  

Встановлено смислові концепти перекладацької інтерпретації, які по-

новому розставляють акценти в характеристиці персонажів та оцінці 

«пропонованих обставин» мюзиклу. Художній переклад Н. Олева та С. Цирюк 

демонструє творчий підхід інтерпретаторів до першотексту. Стає очевидною 

адресація до «вічного сюжету», який виступає як універсальний міф про 

безсмертних закоханих, оскільки перекладацька інтерпретація позначена власним 

розумінням змістовного рівня знаменитої трагедії, що подекуди суттєво різниться 

з трактуванням композитора-лібретиста Ж. Пресгурвіка. В російськомовній версії 

втілено поетику театральності, пов’язану з осмисленням життя як карнавалу, 

маскараду. Перекладацька інтерпретація демонструє своєрідний діалог із 



авторським текстом мюзиклу французького композитора, з одного боку, та 

знаменитої трагедії англійського драматурга – з іншого. 

У запропонованій дисертації виділені концептуальні засади, які визначають 

специфіку втілення гуманістичних цінностей в мюзиклі Ж. Пресгурвіка «Ромео і 

Джульєтта» як самобутньому прочитанні першотвору – знаменитої трагедії 

У. Шекспіра. У зв’язку з осмисленням соціальних дій персонажів з точки зору їх 

ціннісних орієнтацій у якості методологічного базису використовуються 

положення «розуміючої» соціології М. Вебера. Його концепція про соціальні 

процеси, базуючись на позиціях аксіології, щонайкраще відповідає «картині 

світу» твору. Німецький соціолог закликає до толерантності – «політеїзму 

цінностей», оскільки в соціальному житті необхідно шукати компроміси. 

М. Вебер вказує також на релятивізм цінностей, їх відносність, позаяк поступки 

визначають жереб людини в соціальному світі. Дані наукові положення 

допомагають розкрити підстави конфлікту знаменитої трагедії У. Шекспіра, який 

отримав подальше інтерпретаційне осмислення в аналізованому мюзиклі 

Ж. Пресгурвіка. З висловлювань та дій персонажів мюзиклу формується сукупна 

картина світу, яка корелює з цінностями суспільної свідомості, з гуманістичними, 

соціальними та християнськими судженнями. У той же час, у своїй концепції 

Ж. Пресгурвік виходить за межі показу соціальних дій і їх аксіологічної оцінки. 

Хореографічний пласт спектаклю світової прем’єри, що відбулася 19 січня 

2001 року в Палаці Конгресів у Парижі за участю Ж. Пресгурвика, містить 

візуалізовані архетипи Смерті, Ворожнечі, Долі, що представлені в інсценівці 

твору алегоричними фігурами-персонажами вистави. Тож композитор разом з 

постановником Реда (Redha – псевдонім, справжнє ім’я Реда Камель Бентіфур / 

Redha Kamel Benteifour) виводить сценічну комунікацію на рівень показу не 

тільки соціально-дійсних, але й онтологічних процесів (мікро- та макрокосмос 

при цім сполучені між собою, взаємодіють). 

У дисертації здійснено аналіз музично-сценічних опусів з позицій завдань, 

що постають перед режисером-інтерпретатором та співаком-актором. Слід 

зауважити, що автори творів, які взялися за тлумачення «вічного сюжету» про 



Ромео і Джульєтту, також виступають інтерпретаторами. Одним з основних 

завдань режисера є втілення драматичного конфлікту, що лежить в основі твору, 

і це визначило один з аналітичних дискурсів здійсненого дослідження. Історія про 

Ромео і Джульєтту містить інтенційні імпульси, які дозволяють долучити 

оригінальні деталі в загальну концепцію спектаклю. Режисерові слід враховувати 

інтерпретаційні можливості обраних для інсценізації творів з позицій їх 

інтенційного потенціалу. Його завданням є віднайти в опусі цікаві для глядача, 

актуальні для виконавців ідеї та донести їх у рамках оригінальної художньої 

концепції спектаклю. 

Сучасне сценічне мистецтво, зокрема, музичний театр, характеризується 

особливою увагою до режисури, яка відзначена авторським підходом. 

Компаративний аналіз текстів лібрето ліричної опери Ш. Гуно і мюзиклу 

Ж. Пресгурвіка, написаних за трагедією У. Шекспіра, здійснено відповідно до 

методу дієвого аналізу К. С. Станіславського. Практична значимість даного 

дослідження полягає в можливості використання його результатів у виконавській 

практиці в процесі вивчення тексту музично-сценічного твору з позицій дієвого 

аналізу п’єси і ролі, режисерських і акторсько-вокальних завдань. Дієвий аналіз 

сценічних творів на загальній літературній основі дозволяє постановникам і 

виконавцям творів осягнути унікальну самобутність кожного з них, що послужить 

завданням створення змістовної інтерпретації твору через втілення її на 

театральних підмостках музичного театру. 

Інструментом аналізу є режисерська методика учня К. С. Станіславського – 

прославленого радянського режисера Г. А. Товстоногова. Співвіднесення 

подієвих планів в трьох версіях історії про Ромео і Джульєтту дає можливість 

осягнути квінтесенцію двох різнопланових з точки зору параметрів «жанрового 

канону» (концепт М. Бахтіна) інтерпретаційних прочитань п’єси англійського 

драматурга У. Шекспіра: в ліричній опері XIX століття Ш. Гуно (автори лібрето 

Ж. Барб’є та М. Карре), з одного боку, і мюзиклі митця-сучасника, композитора-

лібретиста Ж. Пресгурвіка – з іншого. Згідно режисерській методиці 

Г. А. Товстоногова, постановник вирізняє в п’єсі п’ять найбільш значущих подій 



– вихідну, основну, центральну, фінальну, головну, – що слугує відправним 

пунктом у створенні її сценічного втілення. Функції персонажів аналізованих 

творів розглянуто згідно їх причетності до ведучої пропонованої обставини, якою 

є заборонне кохання Ромео і Джульєтти. 

Ключові слова: творчість У. Шекспіра, діалог у великому часі, хронотоп, 

інтерпретація, часопростір, міфологема. переклад, конфлікт, лібрето, метод 

дієвого аналізу, режисерська школа К. С. Станіславського, Г. А. Товстоногов, 

ведуча пропонована обставина. 

 

SUMMARY 

 

Fang Xingxuan. Interpretation of the tragedy «Romeo and Juliet» by 

W. Shakespeare in the musical and stage works by Ch. Gounod and G. Presgurvic. 

– Qualification scientific work on the rights of a manuscript.  

Dissertation for the scientific degree Doctor of philosophy (PhD), specialty 025 

– Music Art, branch of knowledge 02 – Culture and Art. Kharkiv National University 

of Arts named after I. P. Kotlyarevsky, Ministry of Culture and Information Policy of 

Ukraine, Kharkiv, 2022.  

The relevance of the chosen research topic is determined by: 

 the dialogue of cultures - West and East, England and China, which has recently 

intensified in connection with the outstanding Shakespeare dates: the 450th 

anniversary of the birth of W. Shakespeare in 2014 and the 400th anniversary of 

the death of W. Shakespeare in 2016; 

 the need to introduce students of the vocal faculty, nationals of China to the 

European mentality, which, despite the globalization that is characteristic now, 

has historically completely other features in relation to the Eastern traditional 

worldview of the citizens of the Celestial Empire; 

 the novelty of the chosen research approach, integrating the librettist and the 

method of effective analysis of the play and the role lies in a variety of models 

for considering musical and stage works; 



 the novelty of the research material, since G. Presgurvic’s musical has not been 

in the focus of attention of domestic scientists until now, and Ch. Gounod’s opera 

has not been analyzed from the chosen research positions; 

 addressing to the secondary literary genre of the libretto, which is now 

undergoing a reassessment in musicology; 

 addressing the creative needs of producers and performers; 

 analysis of stage texts of performances of the works considered in the dissertation 

The methodological basis of the research was the scientific model of dialogue in 

a big time by M. Bakhtin. In the proposed dissertation, three possible principles of 

semantic interaction of the composer’s creativity with the artistic heritage of 

W. Shakespeare (who is conceived by the author of the study as an inspirator in the 

journal of culture) are identified through: 1) the typification of the English playwright’s 

in program music; 2) appeal to archetypes; 3) interpretation of the reading of the literary 

original in the musical theater. Some opuses embody the composer’s Shakespearean, 

others enter the Shakespearean sphere. The scientific concept of M. Bakhtin regarding 

the chronotope of the work is also applied, according to which three interpretations of 

the story of Romeo and Juliet are correlated – W. Shakespeare, Charles Gounod and 

Gérard Presgurvic. It is determined that works written on other themes may correlate 

with the mythologems contained in the work of the great English playwright - 

W. Shakespeare, in particular, and the tragedy «Romeo and Juliet». 

A comparative analysis of the text of the libretto of Gounod’s opera and 

Presgurvic’s musical with the literary primary source, namely, the tragedy «Romeo and 

Juliet» by W. Shakespeare, is carried out. 

Special attention is paid to the text of the Presgurvik musical, which is marked: 

1) semantic modifications compared to the French original in the artistic translation into 

Russian by N. Olev and S. Tsiryuk for the performance of the 2004 Moscow Operetta 

by the Theater. 2) an axiological approach to understanding social values that are 

integral to the ontological level of existence. 

Semantic concepts of translation interpretation are established, which place new 

accents in the characterization of the personages and the assessment of the «proposed 



circumstances» of the musical. Literary translation by N. Olev and S. Tsyriuk 

demonstrate the creative approach of interpreters to the original source. The addressing 

to the «Eternal Plot» becomes obvious, which acts as a universal myth about immortal 

lovers, since the translation interpretation is indicated by its own understanding of the 

content level of the famous tragedy, which sometimes differs significantly from the 

interpretation of the composer-librettist Gérard Presgurvic. In the Russian-language 

version, the poetics of theatricality is embodied, associated with the understanding of 

life as a carnival, masquerade. The translation interpretation demonstrates a kind of 

dialogue with the author’s text of the musical by the French composer, on the one hand, 

and the famous tragedy of the English playwright, on the other. 

The proposed dissertation highlights the conceptual foundations that determine 

the specifics of the embodiment of humanistic values in the Presgurvic’s musical 

«Romeo and Juliet» as an original reading of the First Creator – the famous tragedy of 

W. Shakespeare. In connection with the understanding of the social actions of the 

characters from the point of view of their value orientations, the provisions of 

M. Weber’s «understanding» sociology are used as a methodological basis. His concept 

of social processes, based on the positions of axiology, best corresponds to the «picture 

of the world» of the composition. The German sociologist calls for tolerance – 

«polytheism of values», because it is necessary to look for compromises in social life. 

M. Weber also points to the relativism of values, their relativity, since concessions 

determine a person’s lot in the social world. These scientific provisions help to reveal 

the basis of the conflict of the famous tragedy of W. Shakespeare, which received further 

interpretative understanding in the analyzed Presgurvic’s musical. From the statements 

and actions of the characters of the musical, a cumulative picture of the world is formed, 

which correlates with the values of public consciousness, with humanistic, social and 

Christian judgments. showing social actions and their axiological evaluation. The 

choreographic layer of the performance of the world premiere, which was held on 

January 19, 2001 at the Palace of Congresses in Paris with the participation of 

Presgurvic, contains visualized archetypes of Death, Enmity, Fate, represented in the 

staging of the work by allegorical figures of the characters of the play. Therefore, the 



composer, together with the participation of the producer Redha (Redha is a pseudonym, 

the real name – Redha Kamel Benteifour), brings stage communication to the level of 

showing not only socially effective, but also ontological processes (micro- and 

macrocosm are interconnected and interact). 

The dissertation analyzes musical and stage opuses from the standpoint of the 

tasks facing the producer-interpreter and singer-actor. It should be noted that the authors 

of the works who undertook the interpretation of the «eternal plot» of Romeo and Juliet, 

also act as interpreters. One of the main tasks of the producer is the embodiment of the 

dramatic conflict underlying the work, and this determined one of the analytical 

discourses of the research that was carried out. The story about Romeo and Juliet 

contains intentional impulses that allow you to attach original details to the overall 

concept of the performance. The producer should take into account the interpretative 

possibilities of the works chosen for staging from the standpoint of their intentional 

potential. His task is to find in the opus interesting ideas for the viewer, relevant to the 

performers and convey them within the original artistic concept of the performance. 

Modern stage art, in particular, musical theater, is characterized by special 

attention to stage direction, which is marked by an author’s approach. Comparative 

analysis of the texts of the libretto of Gounod’s lyrical opera and Presgurvic’s musical, 

written based on the tragedy of W. Shakespeare, was carried out in accordance with the 

method of effective analysis by K. S. Stanislavskyi. The practical significance of this 

research lies in the possibility of using its results in performing practice in the process 

of studying the text of a musical and stage work from the standpoint of an effective 

analysis of the play and the role, producer and actor-vocal tasks. 

The analysis tool is the producer’s technique of K. S. Stanislavski’s student – the 

famous Soviet producer H. A. Tovstonohov. The correlation of event plans in three 

versions of the story about Romeo and Juliet makes it possible to comprehend the 

quintessence of two interpretative readings of the play by the English playwright 

W. Shakespeare, diverse in terms of the parameters of the «genre canon» (M. Bakhtin’s 

concept): in the lyric opera of the XIX century by Gounod (the authors of the libretto 

are Barbier and M. Carre), on the one hand, and in the musical, the artist is a 



contemporary, composer, librettist, namely Presgurvic – on the other. According to the 

producer’s methodology of H. A. Tovstonohov, the producer identifies five most 

significant events in the play – the initial, major, central, final, main – which serves as 

a starting point in the creation of its stage embodiment. The functions of the characters 

of the analyzed works are considered according to their involvement in the leading 

proposed circumstance, which is the prohibitive love of Romeo and Juliet. 

Key words: W. Shakespeare’s work, dialogue in the big time, chronotope, 

interpretation, space, mythologeme. translation, conflict, libretto, method of effective 

analysis, director’s school of K. S. Stanislavskyi, H. A. Tovstonohov, the leading 

proposed circumstance. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 
 

1. Фан Синcюань. Режиссёрский анализ музыкально-сценических произведений 

французских композиторов на сюжет «Ромео и Джульетты» (на материале 

одноименных оперы Ш. Гуно и мюзикла Ж. Пресгурвика). Проблеми взаємодії 

мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: зб. наук. ст. ХНУМ 

ім. І. П. Котляревського. Вип. 48. Харків, 2018. C. 55–69. 

2. Фан Синcюань. Либретто мюзикла «Ромео и Джульетта» Ж. Пресгурвика: 

авторский оригинал и художественный перевод как интерпретация первотекста. 

Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: зб. наук. 

ст. ХНУМ ім. І. П. Котляревського. Вип. 53. Харків, 2019. С. 145–160. 

3. Фан Сінcюань. Про втілення гуманістичних цінностей в мюзиклі «Ромео і 

Джульєтта» Ж. Пресгурвіка. Аспекти історичного музикознавства: зб. наук. ст. 

ХНУМ ім. І. П. Котляревського. Вип. ХІХ–XX. Харків, 2020. С. 374–391. 

 

 

 



Праця у науковому зарубіжному виданні: 

 

4. Фан Сінcюань. У. Шекспір як інспіратор в часопросторі культури: діалог у 

великому часі. International scientific innovations in human life. Proceedings of the 

1st International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. 

Manchester, United Kingdom. 2021. Pp. 388–397. URL: https://sci-conf.com.ua/i-

mezhdunarodnaya-nauchnoprakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-

innovations-in-human-life-28- 30-iyulya-2021-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/ 

 

 

https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchnoprakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-28-%2030-iyulya-2021-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchnoprakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-28-%2030-iyulya-2021-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchnoprakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-28-%2030-iyulya-2021-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/

