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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність дослідження. Прикметною особливістю сучасної китайської 

драматургії є її зв'язок із загальносвітовим театральним процесом. Зміни, що 

відбувалися у жанрі світової драматургії, позначилися на змістоформі п’єс. 

Розширення тематики національної драми, що упродовж свого існування 

орієнтувалася виключно на внутрішню аудиторію, сприяло її виходу на світову 

арену. Поступово у минуле відходять традиційні амплуа, які були характерною 

ознакою китайської драми, по-новому використовуються засоби зорового та 

слухового ряду. Формальні експерименти, нові образи-персонажі, відхід у 90-х 

роках ХХ століття від теми історичного минулого, показ життя сучасника, 

розуміння та сприйняття ним соціально-політичного життя є характерними  

домінантними  ознаками сучасної китайської драматургії. 

Вивчення творчості Хе Цзін-чжи/贺敬之, Діна Ні/丁毅, Тянь Ханя/田汉, Ван 

Пейгуна/王佩枪, Лю Шугана/刘树纲, Лі Ваньфена/利王凤, Лань Іньхая/兰英航, 

Цзінь Юня/查良镛 базується переважно на розумінні дії візуального та вербального 

на читача/глядача. Виходячи з цього, актуальність дисертаційної роботи 

визначається необхідністю осмислення новаторських пошуків у царині 

драматичного мистецтва. Характерною особливістю творчих експериментів є 

незаангажований підхід до зображення реалій життя, що базується  на підвищеній 

увазі до смислового наповнення слова, через яке розкривається драматизм та трагізм 

зовнішнього та внутрішнього конфлікту. 

Засоби візуального та вербального у теорії драматургії трактуються, за 

Д. Туляковим: «вимовлене поетичне слово є не лише елементом „створення 

настрою”, але й віддзеркалює діалектичний зв’язок візуальної та вербальної 

образності, видимого та невидимого, матеріального та духовного. У складових 

основного обсягу тексту композиції авторських ремарок слово є інструментом 

опосередкованої образної передачі динамічно змінної візуальної складової 

(кольорове та світлове оформлення сцени, зовнішній вигляд дійових осіб та 

предметів, що перебувають на сцені) та музики у їх співвіднесеності одне з одним».
1
 

Виходячи з цих положень, у роботі висвітлюється синтез візуального та 

вербального у китайській драматургії ХХ століття з огляду на вплив, з одного боку, 

рухів, жестів, постави, гри, костюмів, оформлення сцени (декорації, завіси) та 

динаміки мови, діалогів, монологів, ремарок, а з другого, на сприйняття дії, 

формування у читача/глядача психоемоційної реакції на розкриття конфлікту у 

драмі. В основу дослідження покладено теоретичні засади, розроблені П. Паві, щодо 

візуальності та текстуальності, коли візуальне розуміється як гра акторів, іконічність 

сцени, сценографія, сценічні образи, а текстуальне - як «драматичне й текстуальне 

мовлення, символічність, система довільних знаків. Якщо безперечним моментом є 

                                                           

1. Туляков Д. Соотношение вербального и визуального в теории синтеза искусств В. Кандинского и сценической 

композиции «Желтый звук» Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2012. № 4 

(20). С. 172. 
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те, що персонаж є конфронтацією тексту й сцени; що він є реалізацією процесу 

висловлювання тексту, то значно слабше розроблено спільні властивості цих двох 

систем».
2
 

Вербальне трактується у дисертації з огляду на комунікацію, що, за 

твердженням С. Квіта, означає «зв’язок, переміщення та передачу»
3
, у нашому 

випадку, драматичної дії. Розуміння синтезу візуального та вербального ґрунтується 

на авторському осмисленні дійсності та пов’язане із баченнями П. Паві та 

Д. Тулякова специфіки драми як особливого виду художньої творчості. 

Вивчення сучасної китайської драми неможливе без врахування теоретичних 

напрацювань літературознавців та критиків. Першими заговорили про необхідність 

змін у літературі Ху Ши/胡適 та Чень Дусь/陈独秀. Вони теоретично обґрунтували 

концепцію нової китайської літератури, зокрема і драматургії. Ідеї Ху Ши/胡適 та 

Чень Дуся/陈独秀 щодо необхідності оновлення літератури знайшли подальше 

висвітлення у працях Цянь Сюаньтуня/钱玄同, який послідовно доводив 

необхідність вивчення досвіду європейського драматичного мистецтва, залучення у 

такий спосіб китайської драматургії до загальносвітового літературного процесу. На 

неминучості змін у літературі, на необхідності наближення її до європейських 

зразків, на виробленні нової мови драматичного мистецтва наголошував у своїх 

працях і Сунь Ятсен/孫逸仙. 

Висвітленння у дисертації форми реалізації візуального та вербального у 

китайській драматургії ХХ століття розширює водночас і сприйняття 

читачем/глядачем ідейно-художнього змісту п’єс. Визначальними чинниками,        

що вплинули на поетику текстів Лю Шугана/刘树纲, Лі Ваньфена/利王凤,           

Лань Іньхая/兰英航, Цзінь Юня/查良镛, стало завершення «культурної революції», 

вихід за межі самвидаву, розуміння молодими драматургами незворотності 

соціально-політичних змін. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана на кафедрі мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 

межах теми «Мови та літератури народів світу: взаємодія та самобутність»               

(номер державної реєстрації 11БФ044 01). 

Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Інституту філології 

КНУ імена Тараса Шевченка (протокол № 8 від 29.02.2016 р.) та уточнена (протокол 

№ 10 від 17.05.2017 р.). 

Мета дослідження. Метою дисертації є з’ясування синтезу візуального та 

вербального у китайській драматургії ХХ століття на основі аналізу художніх 

текстів драматургів різних поколінь. 

                                                           

 

 

2. Патріс Паві: Словник театру. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 71 

3. Квіт С. М. Масові комунікації: підручник. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008.- С.10 
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Запропоноване дослідження передбачає розв’язання комплексу завдань, 

головними з яких є: 

- дослідити сучасну китайську драму в контексті культурної парадигми        

ХХ століття; 

- простежити еволюцію сучасної китайської розмовної драми у синтезі 

візуального та вербального; 

- прояснити характерологію китайської драматургії ХХ століття; 

- охарактеризувати особливості поєднання новаторських засобів візуального 

та вербального у китайській драматургії ХХ століття; 

- розкрити на прикладі творчості представників нового покоління китайської 

драматургії еволюцію драматургічного жанру; 

- визначити особливості та основні засоби творення художньої дійсності в 

аналізованих драмах; 

- показати зміни у механізмі поєднання візуального і вербального у китайській 

драмі другої половини ХХ століття. 

Об’єктом дослідження є художні твори китайських драматургів ХХ століття 

(зокрема, п’єси Хе Цзина-чжі, Діна Ні, Тянь Ханя, Лю Шугана, Лі Ваньфеня, Лань 

Іньхай, Ван Пейгуна, Цзинь Юня). 

Предметом дослідження є специфічні риси синтезу візуального та 

вербального та їх реалізація у конкретних творах Хе Цзин-чжі та Діна Ні «Сива 

дівчина»/白毛女 (1943 - 1945 р.), Тянь Ханя «Жінка-інспектор Се Яохуань»/谢瑶环 

(1961 р.), Лю Шугана «Візит мертвого до живих»/活死人的访问到生动的人们 

(1985 р.), Лі Ваньфена та Лань Іньхая «Ранкові прогулянки»/早晨散步 (1985 р.),    

Ван Пейгуна «Ми»/我们 (1985 р.), Цзинь Юня «Нірвана «Пса»/涅盘的狗 (1986 р.). 

Теоретико-методологічну основу дисертації складають традиційні і сучасні 

підходи до вивчення китайської драматургії. Їх поєднання уможливило поглиблений 

аналіз синтезу візуального та вербального на прикладі найбільш показових п’єс    

ХХ століття. 

Робота базується на літературно-критичних працях китайських дослідників 

Ван Іюха, Лі Мінді, Мань Циньіна, Пань Лунжуя, Сунь Ясена, Сюй Хунбо,           

Тань Аошуана, Ху Ши, Чень Дусю, Цянь Сюаньтун, Тянь Хань та інших, студіях 

американських дослідників-синологів С. Грінблата, Вільяма Долбі, Кірка 

А. Дентона, на напрацюваннях радянських (російських) та українських 

літературознавців та критиків. 

Для розв’язання поставлених завдань застосовані такі методи: 

- порівняльно-історичний, що дозволяє встановити подібність і відмінність 

поєднання візуального та вербального у китайській драматургії ХХ століття, 

виявити сутність зорово-слухового ряду у драмах Хе Цзин-чжі та Діна Ні «Сива 

дівчина» (1943 - 1945 р.), Тянь Ханя «Жінка-інспектор Се Яохуань» (1961 р.), Лю 

Шугана «Візит мертвого до живих» (1985 р.), Лі Ваньфена та Лань Іньхая «Ранкові 

прогулянки» (1985 р.), Ван Пейгуна «Ми» (1985 р.), Цзинь Юня «Нірвана «Пса» 

(1986 р.); описовий метод, що досліджує тексти драм за певними параметрами, а 

саме: елементами змісту та елементами форми; зіставний метод, який виявляє 

спільні і специфічні риси у художніх творах китайської та світової драматургії; 
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типологічний метод, що виділяє загальні ознаки у текстах китайської драматургії 

ХХ століття; структурний метод, який розкриває композицію кожного твору як 

цілісну структуру; культурно-історичний метод, який виявляє своєрідність та 

специфіку китайської драматургії ХХ століття. 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що вперше в 

українській синології здійснено аналіз драматичних творів Хе Цзін-чжі/贺敬之 та 

Діна Ні/丁毅 «Сива дівчина»/白毛女 (1943 - 1945 р.), Тянь Ханя/田汉 «Жінка-

інспектор Се Яохуань»/女巡按谢瑶环 (1961 р.), Лю Шугана/刘树纲 «Візит мертвого 

до живих»/一个死者对生者的访问 (1985 р.), Лі Ваньфена/利王凤 та Лань Іньхая/ 

兰英航 «Ранкові прогулянки» /早晨散步 (1985 р.), Ван Пейгуна /王佩枪 «Ми»/我们 

(1985 р.), Цзінь Юня/查良镛 «Нірвана «Пса»/涅盘的狗 (1986 р.), під кутом зору 

поєднання в них візуального та вербального: 

- систематизовано та проаналізовано розвиток китайської драматургії у 

синхронно-діахронічному зрізі; 

- виявлено та охарактеризовано вплив зорово-слухового ряду на поетику 

драматичних текстів; 

- збагачено теоретичні концепції  впливу модерну на розвиток сучасної 

китайської драми; 

- сформовано цілісну концепцію зорово-слухового ряду в художніх творах 

китайської драматургії ХХ століття; 

- вперше зроблено авторський переклад окремих текстів китайської драми    

ХХ століття українською мовою. 

Практичне значення отриманих результатів. Дослідження синтезу 

візуального та вербального у китайській драматургії ХХ століття дає змогу 

доповнити літературознавчу концепцію драми та визначити у ній роль і місце 

проаналізованих творів, висвітлити найбільш характерні особливості їхньої поетики. 

Основні положення дисертації можуть бути використані для подальшої теоретичної 

та навчально-методичної розробки синологічних курсів в університетах та 

інститутах гуманітарного спрямування. 

Особистий внесок здобувача полягає в тому, що всі висновки та 

узагальнення, наведені в дисертації, належать авторові. 

Апробація результатів дисертаційної роботи відбувалась на засіданнях 

кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії. За темою 

дисертації виголошені наукові доповіді на Всеукраїнських наукових читаннях за 

участі молодих учених «Мова і література в глобальному і локальному 

медіапросторі» (Київ, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, 5 – 6 квітня 

2016 р.); XXV Міжнародній науковій конференції ім. проф. Сергія Бураго «Мова і 

культура» (Київ, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, 20 – 23 червня 

2016 р.); Міжнародній науковій заочній конференції «Актуальні питання іноземної 

філології» (Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі 

Українки 20 грудня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії» (Одеса, 

Міжнародний гуманітарний університет, 24–25 березня 2017 р.); Міжнародній 

науковій конференції у дистанційному форматі «Филология и лингвистика в эпоху 
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цифрових технологий – 2017» (Philology and Linguistic sinthe Digital Age – 2017) 

FiLiDA-2016 (26 березня 2017 р., м. Будапешт); Всеукраїнських наукових читаннях 

за участі молодих учених «Філологія початку XXI сторіччя: традиції та 

новаторство» (Київ, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, 5–6 квітня 

2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні наукові 

дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та 

літератури» (Львів, Наукова філологічна організація «Логос» 7–8 квітня 2017 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми філологічних 

наук: досвід науковців та освітян Польщі і України» (м. Люблін, Республіка Польща         

28–29 квітня 2017 р.). 

Публікації. Положення, що охоплюють проблематику дисертаційної роботи, 

відображено у 14 статтях, опублікованих у фахових та наукових виданнях   (1 стаття 

– в закордонному виданні), 1 тези доповіді на науковій конференції.  

Структура роботи. Робота побудована за проблемно-хронологічним 

принципом і складається зі вступу, чотирьох розділів, поділених на підрозділи, 

висновків та списку використаних джерел.  

Загальний обсяг дисертації складає 274 сторінок, із них – 198 сторінок 

основного тексту та 23 сторінки списку використаних джерел, що містить              

215 позицій. Додатки нараховують 35 сторінок. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У Вступі проаналізовано стан дослідження обраної теми, сформульовано 

наукову проблему, визначено мету й завдання роботи, обґрунтовано новизну, 

окреслено теоретико-методологічну базу. Подано рекомендації щодо практичного 

застосування, вказано на зв’язок теми із програмами та планами кафедри.  

У першому розділі «СУЧАСНА КИТАЙСЬКА ДРАМА В КОНТЕКСТІ 

КУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМИ ХХ СТОЛІТТЯ» висвітлено основні теоретичні 

засади китайської драми ХХ століття. Зазначено, що на змісті та формі п’єс 

позначився вплив суворого політичного та ідеологічного тиску, що призводило до 

певної схематичності та вульгарної соціологізації зображення.  

Підрозділ 1.1 «Теоретичні засади та естетичні пошуки китайських 

драматургів ХХ століття» присвячений еволюції китайської драми аналізованого 

періоду. Прикметною ознакою китайської драматургії є відсутність жанрового 

поділу на комедію, трагедію та власне драму. Звернення окремих авторів до нових 

тем та використання нових художніх форм, розуміння необхідності 

диференціювання характеру соціального конфлікту сприяли виокремленню п’єс за 

жанровими ознаками.  

Виходячи з теоретичних положень наукових концепцій про генезу, розвиток 

та сучасний стан драми в Китаї, виокремлено найбільш суттєві моменти 

беззаперечного впливу на художню літературу загалом і на драматургію зокрема. 

Зазначений вплив проявлявся через політичні та соціальні події; прагнення митців 

оновити усталені форми класичної драми, відштовхуючись від новаторських явищ у 

західноєвропейському драматичному мистецтві. Художні експерименти у сучасній 

китайській драмі позначилися як на її змісті, так і на формі. Динаміка розвитку 
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простежується у новаторському підході драматургів до вирішення соціальних 

проблем. 

У підрозділі 1.2 «Концепція нової форми драми театру хуацзюй» визначено 

новаторство розмовної драми хуацзюй/话剧, що ґрунтувалося, зокрема, на відмові її 

творців від літературної мови веньянь/文言, що вже не відповідала потребам часу, 

оскільки її архаїчна лексика виявилася непридатною для відтворення нових реалій. 

Драма хуацзюй прискорила розвиток і малих драматичних форм: одноактних п’єс, 

невеликих за обсягом сатиричних чи гумористичних п’єсок та сценок; сприяла 

популяризації художніх творів через їх читання зі сцени, коли через імпровізовану 

виставу глядач мав змогу відчути важливість тематики. Наступний період розмовної 

драми хуацзюй пов’язаний із новим етапом літературного процесу, який розпочався 

у 1937 році. В історії Китаю 1937 – 1949 рр. характеризуються жорстокою війною із 

Японією (1937 – 1945 рр.) та громадянською війною (1946 – 1949 рр.). 

Становлення та розвиток розмовної драми хуацзюй цілковито залежали від 

політико-ідеологічної боротьби у самому Китаї. Експериментування, використання 

нових форм драматичного вираження зійшли нанівець у період «культурної 

революції». Драматурги все ж не змогли відійти від вульгарної соціологізації, що 

продовжувала залишатися визначальною і для розмовної драми. Попри все те, у 

драмі хуацзюй вдалося досягти вдалого поєднання візуальних та вербальних засобів. 

У підрозділі 1.3 «Модерні експерименти у сучасній китайській розмовній 

драмі як підґрунтя синтезу візуального та вербального» проаналізовано сучасну 

китайську драму з огляду на викриття негативних наслідків «культурної 

революції/文化大革命». Співіснування творів драматургів старшого покоління і 

представників молодої генерації було показовим явищем для нового періоду. 

Трагедія минулого, переживання за долі співвітчизників стали визначальними 

факторами у більшості п’єс. Задекларована «література шрамів» поступово 

змінюється «літературою роздумів про минуле». Подальшим кроком до відтворення 

нових політико-ідеологічних настроїв стала новітня драматургія, початок якої 

пов’язаний із появою п’єси Су Шияна «Зразок вірності»/苏志炎“忠诚样”. 

Оновлення драматичної форми відбувалося шляхом успішного поєднання 

візуального та вербального ряду, що увиразнювало та урізноманітнювало змістове 

наповнення творів, забезпечувало їм яскраву сценічність та гостру конфліктність. 

Естетика модернізму знайшла своє втілення у п’єсах авторів різних поколінь та 

естетичних уподобань: Лю Шугана, Ван Пейгуна, Лі Ваньфеня, Лань Іньхая, Цзинь 

Юня, Тянь Ханя. Художні експерименти з використанням засобів візуального та 

вербального склали підґрунтя для розкриття соціальної теми, зокрема 

відповідальності, переходу від щастя до нещастя, як це має місце у драмі               

Лю Шугана «Візит мертвого до живих». Зведення декорацій до мінімуму 

створювало зворотній ефект, загострюючи зорове сприйняття. У вчинках 

персонажів важливу роль відіграють грим та маски, але вже не традиційних амплуа. 

Творці сучасної китайської драми ще не змогли повністю відмовитися від 

музичного супроводу. Навіть у п’єсах Лю Шугана, Ван Пейгуна, Лі Ваньфеня,        

Лань Іньхая, Цзинь Юня на формальному рівні простежується використання 
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традиційних прийомів, притаманних класичним драматичним текстам, коли більше 

уваги приділялося візуальному сприйняттю, ніж вербальному вираженню. 

Розділ другий «СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО ВТІЛЕННЯ НАРОДНОЇ 

МУЗИЧНОЇ ДРАМИ У ЛІТЕРАТУРНУ ХЕ ЦЗИН-ЧЖІ ТА ДІНОМ НІ У 

«СИВІЙ ДІВЧИНІ» присвячений розкриттю засобів візуального та вербального в 

одній із хрестоматійних драм китайської драматургії ХХ століття.  

У підрозділі 2.1 «Ідейно-художні особливості драми «Сива дівчина» 

головну увагу зосереджено на тому, що попри політичну спрямованість, ця  драма є 

вдалим зразком поєднання словесного та зорового, коли через вербальний ряд 

посилюється візуальне сприйняття. Твір став прикладом вдалого поєднання 

сценічного та текстового. Хе Цзин-чжі та Дін Ні не використовують ні ремарок, ні 

якихось особливих сценічних декорацій, лише скупо передають емоційні стани 

своїх персонажів. Завдяки зорово-слуховим прийомам авторам вдалося передати 

складну та напружену атмосферу життя широких верств тогочасного китайського 

соціуму: від зубожілих селян до розбещених поміщиків. 

Дискурсивне поле китайської драми ХХ століття виявило нові підходи до 

зображення дійсності з акцентуванням зорово-слухової форми. Композиційну 

домінанту п’єси «Сива дівчина» складає соціальний конфлікт між селянами, 

доведеними до зубожіння непомірними податками за оренду землі, та поміщиками, 

які не гребують жодними засобами для примноження своїх статків. Дія цієї п’єси 

відбувається напередодні Нового року, що традиційно святкується у родинному 

колі. Сі-ер чекає батька, який вже тиждень, як пішов із дому. Тож, коли Ян Бай-лао 

повернувся, донька радісно зустріла його. Єдине, що завадило щасливій зустрічі 

Нового року, це усвідомлення того, що в цей момент повинен прийти збирач боргів. 

Але, за китайським звичаєм, напередодні Нового року повернення боргів можна 

вимагати лише до настання півночі. Розв’язка конфлікту відбувається два роки 

потому, восени 1937 року. Про    Сі-ер немає жодних звісток, невідомо також, куди 

зникла дівчина. Натомість селяни переповідають одне одному легенду про Білу 

Богиню, яка з’явилася у горах і якій вони тепер поклоняються. Разом із Сі-ер зник і 

її коханий – Да-чунь. Сильна злива у фінальній сцені п’єси супроводжує зустріч 

Білої Богині, якою стала Сі-ер, із колишнім кривдником та помічником, яких ця 

історія так нічому і не навчила. Час написання п’єси і політична ситуація в Китаї 

визначили сам фінал, у якому сили добра повинні обов’язково перемогти зло.  

Попри відчутну заангажованість п’єси, її політичний контекст, головну роль у 

ній відіграє архетип білої богині. Внутрішній зміст «Сивої дівчини» розкривають 

динамічні картини соціального життя. Топоси і локуси, подані у п’єсі через зорово-

слуховий ряд, то розширюють, то звужують сценічний простір. Дія постійно 

переноситься то в закрите приміщення, то відбувається просто неба. Характерною 

особливістю п’єси «Сива дівчина» є її незвична темпоральна організація: спочатку 

відбувається представлення дійових осіб, а лише за тим вибудовується хронологія 

подій. Спершу автори вказують на загальний час дії (зима 1935 р. – літо 1938 р.), 

конкретизують місце події (село Янге у Н-ському повіті провінції Хебей), описують 

місця, де діятимуть головні персонажі. Потім деталізується кожна дія по явах, 

відтворюються її часові межі. 



8 
 

Отже, текстовий простір «Сивої дівчини» формується у такий спосіб, коли 

читач лише на підставі ремарок створює собі уяву про подальший перебіг подій, 

моделює моменти життя двох протилежних станів, кожен із яких бореться усіма 

можливими способами за своє виживання. Авторам п’єси «Сива дівчина» вдалося 

передати панівні настрої у Китаї 30-х – 40-х років минулого століття. Вихідними 

пунктами розробленої драматургами концепції стали філософсько-психологічні 

положення про архетипи, що значно поглибило формозміст п’єси. 

У підрозділі 2.2 «Роль художніх образів у творі» висвітлено вплив художніх 

засобів на внутрішню структуру п’єси «Сива дівчина», на систему художніх образів, 

що надає творові цілісної завершеності. Хе Цзин-чжі та Дін Ні вибудували цілісну 

іконічну систему, що на зорово-слуховому рівні увиразнює змістове наповнення 

драми. Контекст доби вимагав від авторів п’єси обов’язкового протиставлення 

характерів, розмежування на негативних та позитивних персонажів. Художній зміст 

повинен був корелювати з навколишньою дійсністю, у ньому не повинно було бути 

жодної невизначеності, натомість наголошувалося чітке бачення соціальної 

проблематики п’єси. Художня множинність образів дійових осіб сприяла  втіленню 

авторського задуму. 

У драмі «Сива дівчина» діють 17 персонажів. Так само, як і у п’єсах Тянь 

Ханя, дійові особи розташовані у тому порядку, в якому вони з’являються в ході 

розвитку сюжету. Візуально, читач складає собі враження від персонажів шляхом 

задекларованих на початку драми Хе Цзин-чжі та Діном Ні ремарок. 

Характеристика кожного із героїв розкривається на соціальному, побутовому, 

національному та психологічному рівнях. Ремарки не такі розлогі, як у Тань Ханя. 

Хе Цзин-чжі та Дін Ні і не акцентують увагу на зовнішності персонажів, у них 

відсутні портретні характеристики, вони лише вказують соціальне становище та вік 

дійових осіб. Як жіночі, так і чоловічі образи представлені двома антагоністичними 

таборами: Сі-ер, тітонька Ван, Чжан Ер-шень - представниці найзубожіліших верств 

населення. Характер поведінки кожної із них розкривається під впливом тих 

життєвих обставин, в яких опинилася Сі-ер. Єдиний жіночий образ представниці 

тогочасної соціальної верхівки – мати Хуана. Вирішення конфлікту драми 

обумовлюють, дії, вчинки та характери чоловічих образів. Характерною 

особливістю дійових осіб п’єси «Сива дівчина» є обігрування імен персонажів. 

Наприклад, Ян Бай-лао – означає «людина, яка «працює задарма», Сі-ер – «радість», 

Ван Да-чунь – «весняні сили», Хуан Ши-жень – «всезагальна людяність». Систему 

художніх образів у п’єсі «Сива дівчина» складають персонажі, які у тексті твору 

постають сформованими особистостями.  

У підрозділі 2.3 «Смислове навантаження візуальних та вербальних 

прийомів у драмі» здійснено аналіз авторських концепцій бачення китайського 

соціуму середини ХХ століття, охарактеризовано образи, зовнішню та внутрішню 

структуру драми. Поєднання засобів зорового та словесного у драмі «Сива дівчина» 

поглибило емоційно-смислове сприйняття твору, розширило його межі через 

подальше сценічне втілення увиразнило творчий задум Хе Цзина-чжі та Діна Ні. 

Джерелом візуально-вербальної інформації слугують усі компоненти драми. 

Візуалізація тексту розпочинається вже з перших авторських коментарів дійових 
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осіб. Надалі усі події підпорядковані сюжету, хронотоп якого розгортається у 

прямій послідовності. Деталізована хронологія дає уявлення про місце та час дії. 

Картина кожної дії розкриває компоненти загальної композиції твору. 

У формозмісті «Сивої дівчини» відсутні потойбічні сили, які могли б впливати 

на поведінку дійових осіб. Основу п’єси складають реальні умови життя, а 

персонажі взяті з гущі народу. Настання Нового року виписано відповідно до 

загальноприйнятих норм і звичаїв у тогочасному Китаї. Динамічні ремарки на 

початку картин стають логічними складниками сюжету. Із початкових пояснень до 

третьої картини вимальовується образ селянина-орендатора дядька Чжао/叔叔赵, 

старого приятеля Ян Бай-лао/朋友眼白老, із кошиком у руці, в якому є шматок м’яса 

та пляшка вина. Перед читачем/глядачем візуалізується не просто постать 

пересічного китайського селянина, автори акцентують увагу, насамперед, на 

товариських відносинах, обігруючи слово «старий», чи то за віковою ознакою, чи за 

кількістю років знайомства персонажів між собою, наголошуючи на соціальній 

приналежності, зазначаючи лише приблизний їх вік. 

Художні засоби у творі вдало відтворюють індивідуальний стиль                    

Хе Цзиня-чжі та Діна Ні, розкривають стильову специфіку п’єси, увиразнюючи її 

формозміст, що позначилося на зовнішній та внутрішній структурі. 

Розділ третій «СПІВВІДНОШЕННЯ НОВИХ ФОРМ ВЕРБАЛЬНОГО І 

ВІЗУАЛЬНОГО В ДРАМІ ТЯНЬ ХАНЯ «ЖІНКА-ІНСПЕКТОР СЕ 

ЯОХУАНЬ» висвітлено специфіку творчих інтенцій Тянь Ханя у контексті 

розвитку китайської драми ХХ століття, визначено вплив політико-культурних 

процесів на творчість митця. 

У підрозділі 3.1 «Історичне тло драми крізь призму сучасної  драматургії» 

розкрито вплив життєвих реалій доби Тянь Ханя на творення образів дійових осіб, 

вчинки яких відповідали не так конкретиці історичного минулого, як реаліям другої 

половини ХХ століття (п’єса «Жінка-інспектор Се Яохуань» написана Тянь Ханем у 

1961 році). До переосмислення історичного минулого драматурга підштовхнуло 

прагнення по-новому подати історичні події VII -VIIІ століть, визначити їх зв’язок із 

сьогоденням. Свідоме поєднання автором прозової та поетичної мови поглиблює та 

увиразнює зіткнення протилежних поглядів, позицій та інтересів дійових осіб.  

Якщо такий підхід викликає у персонажа У Хуна іронічний сміх, то для Се 

Яохуань подібна поведінка фіксує зміну настрою від стриманого спостерігача до 

гнівного судді, вирок якого надто суворий як для жінки. Тянь Хань текстуально не 

відтворює сцену самої страти. Про те, що відбулося поза межами сцени, 

читач/глядач дізнається із ремарок автора, які посилюють тривожну атмосферу 

ударами барабанів, а скривавлений меч, яким кат відтяв голову, візуалізує фінал 

жахливої сцени. Історичне тло п’єси, театрально-мистецькі дискусії, реформи, які 

відбувалися у другій половині ХХ століття, безпосереднім учасником яких був і 

Тянь Хань, визначили змістове наповнення «Жінки-інспектора Се Яохуань». У 

підрозділі 3.2 «Інтерпретація теми служіння народові в європейській та 

китайській драматургії» висвітлено тему служіння народові та зради його 

інтересам у зіставленні п’єси «Жінка-інспектор Се Яохуань» із деякими творами 

світової драматургії. Зазначено, що у Тянь Ханя жертвою чиновників стає не 
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пересічна дівчина з народу, батьки якої не мають змоги утримувати її, а посланниця 

імператриці, яка наважилася протистояти корупції та зраді. 

У світовій драматургії традиційні п’єси поступово витісняються гучними 

перфомансами, спрямованими на епатаж, на пряме відтворення подій (тут і зараз), 

виходячи з авторських уявлень про художню творчість як спосіб існування. Одним 

із яскравих прикладів осучаснення класичних сюжетів є п’єса Ж. Жироду 

«Троянської війни не буде», де перевага надається зоровому сприйняттю над 

вербалізованим текстом. Переінакшення, авторське трактування подій минулого 

століття, відмова від класичних декорацій на користь контекстуальній візії має місце 

у драмі польського автора Павла Демирського «Хай живе війна!», де тема служіння 

випливає із загального контексту. На тлі новітніх шукань в європейській драматургії 

особливо помітним є самовираження, естетична вишуканість та серйозність змісту 

китайської драми. Розкриття теми служіння народові, патріотизму та нескореності 

ворогові у п’єсах Тянь Ханя відбувається на тлі XIII ст. - важливого періоду в історії 

Китайської імперії. Порушена митцями різних епох тема служіння народові 

залишається актуальною і понині. Її розуміння тісно пов’язане із контекстом доби, 

коли були написані ці твори. Європейській драмі, притаманна експресивність, 

боротьба її героїв із злом, незалежно від їх соціальної приналежності.  

Натомість персонажі Тянь Ханя - розважливі та мудрі, вони діють з огляду на 

закони та норми патріархального соціуму, не одразу наважуються на боротьбу із 

пристосуванцями та зрадниками. Духовна еволюція, усвідомлення того, що жити 

так, як раніше, вже неможливо, стає прикладом для творення цілісних образів 

захисників народу, якими є Гуань Хань-цин та Се Яохуань.  

З’ясовано, що теоретичні засади західної і китайської драматургії, які 

тривалий час вважалися дуже різними, у XX ст. виявляють певну спорідненість, що 

засвідчують сучасні праці літературознавців та мистецтвознавців. 

У підрозділі 3.3 «Трансформація жіночих образів у творі Тянь Ханя 

«Жінка-інспектор Се Яохуань» розкрито багатозначність жіночих образів п’єси, їх 

внутрішню еволюцію та становлення упродовж цілого життя. У драмі «Жінка-

інспектор Се Яохуань» діють 5 жіночих персонажів. Вони різні за віком, соціальним 

станом, мають усталені погляди на життя. Характерною особливістю є те, що вони 

діють відповідно до авторської стратегії, що застерігає їх від помилок історичного 

минулого. Читач/глядач повинен за короткий проміжок часу заглибитися у суть 

проблем, що персонажі твору вирішують упродовж свого життя. Зокрема, У 

Цзетянь, Мудрий та Святий Імператор Золотого Колеса, переймається проблемою 

народного невдоволення, чого аж ніяк не може бути, оскільки влада демонструє 

виключно гуманне ставлення та піклування про добробут населення. 

Цілісність образу імператриці у Тянь Ханя досягається завдяки вмілому 

використанню вербальних засобів у розкритті її вчинків. Розсудлива у своїх 

рішеннях У Цзетянь дослухається до звітів придворних, робить вдалий гендерний 

вибір, керуючись у своїх діях не так емоціями, як аналітичним розумом. 

Імператриця вдає, що вона зацікавлена в думці оточення. Прослухавши цілковито 

протилежні думки на те, як придушити бунтарство, що йде від Се Яохуань та Лай 

Цзюньченя, У Цзетянь приймає несподіване рішення: з інспекцією повинна їхати Се 
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Яохуань за умови, якщо вона вдягнеться для цього у непримітний чоловічий одяг. 

Еволюція жіночих образів у драмі «Жінка-інспектор Се Яохуань» простежується у 

відмові автора від створення позитивного героя-борця, наділеного як великою 

фізичною силою, так і гострим розумом. Се Яохуань не бажає уславити свій рід, що 

було властиво персонажам цзацзюй, не має наміру вдаватися до кривавої помсти, 

єдине, чим керується героїня, – це прагненням встановити справедливість мирним 

шляхом та переконанням. Найголовніше у характері Се Яохуань – це рішучість та 

зібраність, бажання  йти до кінця заради здійснення своєї місії. 

Розкриттю жіночих образів у драмі Тянь Ханя «Жінка-інспектор Се Яохуань» 

сприяє авторське  бачення історичного контексту періоду правління імператриці У 

Цзетянь. Творення образів-персонажів п’єси здійснюється на підставі 

самохарактеристик, оцінок їхньої поведінки, вчинків іншими дійовими особами. 

Лаконічні ремарки автора не акцентують увагу на зовнішності та вікових ознаках 

героїнь п’єси. Усі персонажі  виконують виключно позитивну роль, а їхні дії 

підпорядковані благородній меті порятунку імперії та встановлення миру. 

У четвертому розділі «ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ НОВОГО ЧАСУ 

У СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ» доведено, що експерименти у 

сучасній драмі, які мали місце упродовж 80 - 90-х років, стали знаковими для 

творчості Лю Шуганя, Лі Ваньфеня, Цзинь Юня, Ван Пейгуна, відкрили їм шлях у 

сучасну літературу. У дисертаційній роботі проаналізовано лише такі твори, що 

ілюструють еволюцію, самобутність китайської драми другої половини ХХ століття 

і присвячені сучасній тематиці. Закритість, залежність китайської літератури від 

партійної ідеології обмежує можливість поглибленого аналізу художньо-естетичних 

особливостей творчого доробку зазначених драматургів.  

Підрозділ 4.1 «Екзистенціально-філософське бачення сенсу людського 

існування у драмі Лю Шугана «Візит мертвого до живих» присвячений 

розкриттю автором теми сучасного соціуму, висвітленню проблем співіснування 

різних соціальних верств, їх виживання та вимушеного пристосуванства. 

Проблематика п’єси посилена авторським задумом надати сюжету детективного 

характеру введенням таємниці (загадкова смерть головного персонажа), поступовим 

розкриттям злочину (хто був вбивцею, і чому так сталося на очах пасажирів), 

пошукам мотиву (кому і з якою метою була вигідна смерть Е Сяосяо). Лю Шуган, 

відповідно до традицій китайської драми, обмежує розгортання подій межами 

країни. У тексті твору жодного разу не зазначено місто, вказані лише назви вулиць 

Сянлайцзе та Дуншенлу та зупинку «Концертний зал». У такий спосіб автор 

наголошує, що ця трагедія не є якимось винятковим явищем і могла відбуватися у 

будь-який частині Китаю. 

Упродовж короткого проміжку часу модельєр молодіжного одягу Тан 

Тяньтянь розкриває вбивство приятеля дитячих літ, її коханого Е Сяосяо, який їхав в 

автобусі на репетицію і зазнав смертельного поранення під час бійки. Лінія 

пригодницького сюжету посилюється активним втручанням у дію Лю Фена, 

драматурга і театрального режисера, який, як з’ясовується, не лише давно знайомий 

із Е Сяосяо та Тан Тяньтянь, але й закоханий у Тан. Детективна інтрига витримана 

автором до кінця твору. Упродовж п’єси автор подає декілька підказок стосовно 
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того, хто б міг бути вбивцею, але захоплені розслідуванням Е Сяосяо та Тан 

Тяньтянь не беруть їх до уваги. Композиція п’єси, арсенал словесних та зорових 

прийомів вдало відтворюють динаміку життя китайського суспільства. Із 

розгортанням сюжету у текст поступово вводяться ключові образи, що посилює 

його екзистенційно-філософське спрямування. За допомогою пасажирів автобуса 

Лю Шуган ознайомив читача/глядача із різними соціальними верствами, окреслив 

коло їхніх життєвих інтересів. З’ясувалося, що всі вони зібралися разом 

невипадково, кожен образ несе змістове навантаження, а розуміння поведінки 

кожного з пасажирів залежить від межової ситуації, в якій вони перебувають.  

Увиразнення особистості нового часу у п’єсі Лю Шугана «Візит мертвого до 

живих» відбувається шляхом вдалого поєднання зорового та слухового. Розгортання 

дії саме у такій послідовності, донесення до читача/глядача суті авторського 

розуміння трагедійності та цінності людського життя стало звернення до філософії 

дзеркального сприйняття подій, осмисленням одвічних категорій людського 

існування через візуалізацію дії. 

У підрозділі 4.2 «Переосмислення теми «батьків і дітей» у п’єсі Лі 

Ваньфена та Лань Іньхая «Ранкові прогулянки» розкрито тему взаємин поколінь  

у сучасній родині. Життя сучасників автора увиразнено зорово-слуховим рядом, 

грою емоцій та контрастністю світлових декорацій. У п’єсі йдеться про ліричні 

почуття 65-річного садівника парку Ду Манчжуня до 60-річної домогосподині Хе 

Ванлань, або бабусі Го, як її звикли називати. Замріяність Ду Манчжуня викликає 

подивування у його друзів-пенсіонерів, вони по-дружньому кепкують із нього. Сам 

же садівник не наважується робити якісь рішучі кроки, пояснюючи таку свою 

поведінку тим, що справа тут не цілком звична. Розкриттю сюжетно-композиційних 

колізій у п’єсі сприяють ремарки, які посилюють емоційний вплив на сприйняття 

аудиторією. На відміну від драми Лю Шугана «Візит мертвого до живих», у 

«Ранкових прогулянках» коментарі співавторів доволі розлогі.  

Значну увагу приділено у п’єсі міміці персонажів, завдяки чому читач/глядач 

має змогу глибше сприймати дії героїв. Виразні рухи м’язів обличчя допомагають 

підкреслити прихованість та недомовленість деяких висловлювань, 

урізноманітнюють та «оживлюють» комунікацію. Наголошено на важливості саме 

такої реакції за рахунок насиченого вербального ряду, що відтворює внутрішній 

стан дійової особи саме у відповідний момент. Доволі частими ремарками є 

вживання форм дієслівних конструкцій: «сміючись», «обміркувавши», «не 

зрозумівши», «думаючи про інше», «схаменувшись». У «Ранкових прогулянках» 

декорації допомагають візуалізувати дію. П’єса за своїм характером наближена 

більше до кіносценарію, аніж до драматичного твору.  

Зворотній хронотоп п’єси відкриває для читача/глядача інший тип персонажів. 

Ледь знайомі Хе Ваньлань та Ду переповідають один одному історію життя, 

усвідомлюючи, що у такий спосіб вони стають духовно ближчими один одному. По 

завершенню ретроспективної сцени світло поволі згасає. Початок нової яви 

супроводжується символічним діалогом старшого онука бабусі Го Гуя та його 

подруги Сунь Цинь. Ретроспективний діалог поступається місцем зображенню сцен 

із сучасного життя, позбавленого романтики, побудованого на тверезому 
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розрахункові та бажанню героїв жити так, як всі інші. Переосмислення теми 

«батьків і дітей» у п’єсі відбувається через авторське бачення житейських явищ, 

проблем, ситуацій. Поєднання у тексті закодованого зорового та слухового ряду, 

образної символіки, суперечливих ідей, зіставлення характерів створює динамічну 

картину китайського соціуму. Прикметно, що, перераховуючи відомі китайські 

твори, автори жодного разу не назвали місцевість, в якій відбувається дія. Таке 

свідоме узагальнення є свідченням того, що зазначені події могли мати місце у будь-

якій частині Китаю і зберігають свою актуальність і в наш час. 

Підрозділ 4.3 «Розкриття теми «землі і людини» у п’єсі Цзинь Юня 

«Нірвана «Пса» присвячений висвітленню одвічної теми влади землі над людиною. 

Художнім ядром п’єси «Нірвана «Пса» є образ землі, що став нав’язливою ідеєю для 

головного героя – Чень Хесяна. На відміну від попередніх творів, текст «Нірвани 

«Пса» поділено на 15 картин. Розмежування дефініції «картина» та «акт/ява» 

обґрунтував П. Паві, охарактеризувавши картину як більшу можливість для 

драматурга охопити ширший часопростір. Окрім того, поділ п’єси на смислові 

частини відомий ще з XVIII століття. У п’єсі кожна картина несе певне зорово-

часове навантаження і має зворотній хронотоп. Чень Хасян постає у різних 

іпостасях: то він сивий, схиблений в очах оточення дідусь, то цілковито 

зосереджений на проблемі землі чоловік середнього віку, для якого сенсом життя 

стає володіння бодай невеличким клаптиком землі. У пошуках нового наділу цей 

персонаж цілковито забуває про існування своєї родини. 

Детально виписаний образ Чень Хесяна викликає в читача/глядача цілу гаму 

різнопланових емоцій. Залежно від ситуації, в яку потрапляє персонаж, спершу 

текстуальне, а надалі й можливе сценічне втілення повинно викликати жалість, 

розуміння, обурення, співчуття. Через поєднання засобів зорового та слухового 

перед читачем/глядачем проходить ціле життя людини. 

Драма починається і закінчується чи не найскладнішою сценою – Пес, 

непогоджуючись із рішенням свого сина знести будинок, намагається власноруч 

підпалити обійстя. Значне смислове навантаження несуть початкові ремарки. Саме 

вони повинні не лише ознайомити читача/глядача із персонажем Чень Хесяна, а й 

налаштовувати його на відповідний лад емоційного сприймання. 

У підрозділі 4.4 «Вирішення проблеми призначення покоління «культурної 

революції» у драмі Ван Пейгуна «Ми» на прикладі молодих людей із різних 

соціальних верств проаналізовано політичні процеси, що мали місце у Китаї 

упродовж другої половини ХХ століття. Припинення ідеологічного тиску та 

послаблення цензури, зміна партійного керівництва дозволило простежити життя 

покоління, якому довелося жити у ті роки. Ван Пейгун, обравши темою п’єси 

перебіг китайської „культурної революції/文化大革命”, на прикладі семи дійових 

осіб із різних соціальних верств проаналізував, як саме позначилися на характерах 

його персонажів тогочасні реформи. Про це автор зазначав, так само як і Лю Шуган, 

у стислих лаконічних ремарках на початку п’єси. Вказівки автора для читацької 

аудиторії на те, ким стануть згодом його персонажі, стосувалися великого часового 

проміжку їхнього життя. Особливістю Ван Пейгуна у творенні образної системи 

стало те, що митець не вказав вік персонажів, не зазначив їх зовнішності. Натомість 
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більш детально він розкрив їхнє кар’єрне зростання. Чоловічі персонажі мають 

прізвиська, які характеризують статуру, політичні погляди, родинне і соціальне 

становище та рід занять. 

Інтригу у сюжет п’єси повинні внести жіночі образи, охарактеризовані Ван 

Пейгуном доволі своєрідно: Бай Сюе – Принцеса, Пан Юнь – Черниця та Чжен Ін’їн 

– Нещасненька. У п’єсі задіяні ще дві постаті, характерні для модерної драми, 

безіменні, позавікові, розраховані на режисерське сприйняття. Саме вони беруть 

безпосередню участь у коментарях щодо розвитку дії, акцентуючи увагу на 

найбільш суттєвих змістових моментах п’єси. Окрім того, Ван Пейгун, відповідно 

до розуміння сценічної форми подачі сюжету, постійно наголошує  у ремарках  на 

тому, яку саме музику слід виконувати. Якщо у попередніх авторів згадувалися 

народні китайські інструменти (у Лі Ваньфеня та Лань Іньхая – скрипка хуцинь), 

арії із опер (хебейської «Вступаючи до палацу» у Цзень Юня), то у Ван Пейгуна, як і 

у Лю Шугана, задіяні вже сучасні мелодії. Певної своєрідності розвитку сюжету 

надає зворотній хронотоп. Початок кожної картини символізує не лише часові межі, 

коли відбувалася дія, а й певні пори року 

Автор свідомо зіштовхнув молодих людей із різних соціальних верств. 

Спочатку непристосовані до реалій «таборів із перевиховання», згодом вони 

згуртовуються, що допомагає їм вижити у складних умовах. Надалі  на них чекає ще 

одне випробовування: грішми, посадами, знайомствами. Досягнувши певних 

кар’єрних висот, покоління „культурної революції/文化大革命” все ж знайшло у 

собі сили позбутися нав’язаних стереотипів та продемонструвати свою незалежність 

від рефлексій оточення. 

У висновках узагальнено основні результати дисертаційної роботи, а саме:  

1. Індивідуальна самобутність творців сучасної китайської драми помітна як 

на змістовому, так і на формальному рівнях жанру, і може розглядатися як 

органічний сегмент загальносвітового драматичного процесу. Характерною  

ознакою багатьох драм є те, що вони більш повно віддзеркалюють реальне життя, 

сповнене драматизму, несподіваних перипетій. 

2. Становлення китайської драматургії, від часу її зародження і до 

постмодернізму, на різних етапах супроводжувалося як відштовхуванням від творів 

усної народної творчості, так і їх наслідуванням. Специфічною особливістю перших 

зразків китайської драми було безумовне тяжіння до міфів, народних переказів та 

оповідей, що вплинуло на її структуру, зміст, естетику, проблематику та тематику. 

На політико-ідеологічний тиск, що супроводжував творчість китайських літераторів, 

вказували у своїх теоретичних доробках Ху Ши, Чень Дусю, Цянь Сюаньтун,         

Го Мо-жо, Тянь Хань, Ін Жочен, Ван Мен, Ґао Сінцзян. 

3. Специфічність тексту, незвичність персонажів, амплуа, які відсутні у 

європейських драмах, є об’єктом уваги багатьох дослідників. Історію, генезу та 

родові ознаки драми у різні часи досліджували російські синологи 

В. Аджимамудова, В. Алєксєєв, О. Желоховцев, Ю. Лемешко, Л. Меньшиков, 

Л. Нікольска, А. Радіонов, М. Спєшнєв, В. Сорокін, М. Федоренко. Серед 

українських науковців, попри невеликий обсяг перекладених та надрукованих 
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творів, визначальними стали праці О. Воробей, Н. Ісаєвої, С. Семенюк, В. Урусова, 

Я. Щербакова. 

4. Новим явищем для китайської словесності стала розмовна драма хуацзюй. 

Звернення до історичних тем та їх обробки поступово перестають відповідати 

запитам китайського читача/глядача, який починає знайомитися із кращими 

зразками японської та зарубіжної драматургії. Поштовхом для зміни став  «Рух        

4 травня» 1919 року, що дав початок «літературній революції». Новаторство творів 

проявилося у відмові драматургів від літературної мови веньянь/文言 та 

використанні мови байхуа/白话, семантика та стильова гнучкість якої давали змогу 

виразніше передати особливості соціальних процесів. Здобутком розмовної драми 

хуацзюй є поява одноактних п’єс і масове знайомство із драматичними творами 

через публічні читання, а не з традиційних театральних залів. 

5. Складним для жанру драми виявилися 30-40-і роки, коли на території країни 

відбувалися військові дії, наслідком яких став поділ Китаю на чотири частини. У 

цей період визначальною серед інших літературних родів стала драма, яка через 

жанрові особливості найбільш переконливо могла передати трагізм ситуації, 

простежити роль людини на війні, розкрити тему відданості та патріотизму, вказати  

вихід із скрутних життєвих ситуацій. Творці нової драми, зокрема Го Мо-жо і        

Тянь Хань, доносили до пересічних китайців віру у перемогу та швидке          

подолання ворога. 

6. Наступні випробування для творців драми пов’язані із диктатурою Мао 

Цзедуна та проголошеної ним «культурної революції». Експерименти, що 

розпочалися у розмовній драмі, зокрема у творах Лао Ше, довелося згорнути, а ряд 

митців, доведених до відчаю брехливими наклепами, ідеологічним та фізичним 

тиском, (наприклад Шу Цин Чун (Лао Ше), не витримавши наруги, покінчили життя 

самогубством або опинилися у в’язниці (Тянь Хань), або емігрували за кордон       

(Ґао Сінцзян). Заборона друку творів, обмежена політико-ідеологічна тематика, 

суцільний контроль над написанням творів призвели до поступового згортання 

експериментів у драматургії. Замкненість, заборона перекладу, зашореність текстів 

спричинили ізоляцію та функціонування драматичного жанру виключно на 

обмеженій партійними ідеологами території. 

7. Визначальними для літераторів стали 70-ті роки, коли було покінчено із 

«культурною революцією», а митці отримали змогу, як і в 20-х – 30-х роках, вільно 

творити та експериментувати. Вплив модернізму, епічного театру, нових форм 

реалістичного зображення став визначальним для сучасної драматургії. 

Представники нового покоління (Мен Цзинхуей, Го Шисін, Ша Єсін, Цзун Фусян, 

Ма Чжунцзюан) створюють сучасні зразки драми, не залишаючи поза увагою і 

здобутки «мережевої літератури». 

8. Попри експериментаторство, характерною особливістю сучасної китайської 

драматургії залишається вплив на неї  класичної драми. У своїх текстах драматурги 

так і не змогли подолати традиційний опис при зображенні життя китайського 

соціуму, не відмовилися від використання елементів музичної драми, полишили 

мовно-стильове експериментування. 
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9. Поява олітературеної Хе Цзином-чжі та Діном Ні народної музичної п’єси 

«Сива дівчина» засвідчила пошук нових форм вираження у китайській драмі. 

Взявши за основу відомий сюжет, автори п’єси наблизили його до вимог нового 

часу, подали цілу галерею образів, що були близькими та зрозумілими для широких 

соціальних верств повоєнного Китаю. Специфіка художньої переробки народної 

музичної драми у літературну вбачається нами у новаторському творенні художніх 

образів та вмілому використанні візуально-вербальних прийомів. 

10. Упродовж 80-х років ХХ століття визначилася необхідність зміни підходу 

до сприйняття й потрактування китайської драми. Старі форма та зміст естетично 

вже не відповідали потребам сучасного читача. Стрімкий плин життя, політичні та 

соціальні зміни спричинили появу нового покоління драматургів, творчість яких 

однак не завжди знаходила належне сприйняття та порозуміння у суспільстві. 

11. Теоретичні концепти Тянь Ханя на розвиток драми нового часу знайшли 

своє віддзеркалення у художній практиці  митця. Переробки автором вже відомих 

п’єс довели спроможність творити і в умовах тотального політичного тиску. Попри 

повну схематичність у змалюванні образів високопосадовців, головні, другорядні та 

епізодичні дійові особи все ж є цілісними, сформованими особистостями, які здатні 

діяти та нести відповідальність за свої вчинки. Художній світ драм Тянь Ханя 

розкривається у діях, вчинках персонажів, що набувають візуального вираження при 

проектуванні події минулого на сучасну китайську дійсність. Дійові особи його п’єс  

не лише переживають, співчувають, а й активно діють. Авторські ремарки 

посилюють сценічність твору. Стислі, лаконічні вони створюють виразний зорово-

слуховий ряд, подають ключ до розуміння смислового підтексту. 

12. На написання творів певний вплив мав світовий літературний процес, 

тяжіння театральних текстів до епічності при мінімалізації кількості дійових осіб та 

невибагливому сценічному оформленні. Сучасні китайські драматурги відходять від 

тем минулого, старих традиційних образів, політична спрямованість вже не є 

провідним мотивом у написанні творів. Характерною особливістю героїв нового 

часу Лю Шугана, Лі Вань Феня, Лань Іньхая, Цзінь Юня та Ван Пейгуна є 

перебування в екзистенційному просторі, у життєвій ситуації між уявним та 

дійсним. Провідним у їх творах стає мотив діалогу мертвих із живими, коли 

небіжчики, з’являючись у слушний момент згадки про них, стають для живих 

помічниками. 

13. Екзистенційно-філософське потрактування сенсу людського існування у 

драмі Лю Шугана «Візит мертвого до живих» (1985 р.) проявилося у побудові 

власної концепції бачення життя своїх сучасників. Соціальний зріз, показ 

представників різних верств суспільства, уможливило створення власної галереї 

індивідуалізованих образів із їх власним розумінням неоднозначності 

багатовимірності існування людини у суспільстві. 

14. Переосмислення теми «батьків і дітей» у п’єсі Лі Ваньфена та Лань Іньхая 

«Ранкові прогулянки» (1985 р.) знайшло розкриття у типових ситуаціях, що не є 

винятковими у будь-якому соціумі. Догляд за онуками, життя заради когось іншого, 

а не для себе, змушують людину постійно грати, перебуваючи у незручних 

ситуаціях. Вдало обіграний сюжет, прагнення дійових осіб здаватися кращими, ніж 
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вони є насправді, надає цій проблемі яскравої наглядності, забезпечуючи їй 

актуальність і понині. 

15. Одвічна тема «землі і людини», її розуміння на суто китайському  ґрунті 

разом із специфічними реаліями буденного сільського життя було відтворена у п’єсі 

Цзинь Юня «Нірвана «Пса» (1986 р.). У закодованій назві драми повного втілення 

набув авторський задум щодо відтворення життя людини, сенсом якого стає 

прагнення володіння бодай клаптиком власної землі. 

16. Неоднозначне бачення проблеми призначення покоління «культурної 

революції» змальовано у драмі Ван Пейгуна «Ми» (1985 р.). Чимало представників 

цього покоління залежало від волі чиновників і змушено було жити за нав’язаними 

цінностями, а їх соціальна приналежність прирікала на переслідування та 

насильницьке перевиховання. 

Таким чином, розкриття синтезу візуального та вербального дало можливість 

для нового прочитання та глибшого розуміння новаторства змісту та форми 

сучасних китайських п’єс. 
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АНОТАЦІЯ 

Акімова А. О. Синтез візуального та вербального у китайській 

драматургії ХХ століття. – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України Київ, 2017. 

Дисертаційна робота присвячена проблемі вивчення особливостей передачі дії 

драми через зорово-слуховий ряд. Упродовж дослідження у проблемно-
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хронологічному порядку аналізуються твори китайських митців  ХХ століття, а 

саме: Хе Цзин-чжі та Діна Ні «Сива дівчина», Тянь Ханя «Жінка-інспектор Се 

Яохуань», Лю Шугана «Візит мертвого до живих», Лі Ваньфень та Лань Іньхай 

«Ранкові прогулянки», Ван Пейгуна «Ми», Цзинь Юня «Нірвана «Пса». 

Особливістю творчих експериментів став незаангажований підхід до зображення 

життєвих реалій, коли через них розкривається драматизм і трагізм зовнішнього і 

внутрішнього характеру. В роботі висвітлюється синтез візуального та вербального 

в китайській драматургії ХХ століття з огляду на вплив, з одного боку, рухів, жестів, 

постави, ігри, костюмів, оформлення сцени (декорації, завіси) та динаміки мови, 

діалогів, монологів, ремарок, а з іншого, на сприйняття дії і формування 

відповідного стану на вираз конфлікту в драмі. 

Ключові слова. Синтез візуального та вербального, китайська драматургія 

ХХ століття, проблемно-хронологічний порядок. 
 

АННОТАЦИЯ  

Акимова А.А. Синтез визуального и вербального в китайской 

драматургии ХХ века. – На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.04 – литература зарубежных стран. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины, 

Киев, 2017. 

Диссертация посвящена проблеме изучения особенностей передачи действия 

драмы с помощью зрительно-слухового ряда. На продолжении исследования в 

проблемно-хронологическом порядке анализировались произведения китайских 

драматургов ХХ столетия: Хе Цзин-чжи и Дина Ни «Седая девушка», Тянь Ханя 

«Женщина-инспектор Се Яохуань», Лю Шугана «Визит мертвого к живым», Ли 

Ваньфеня и Лань Иньхая «Утренние прогулки», Ван Пейгуна «Мы», Цзинь Юня 

«Нирвана «Пса». Особенностью творческих экспериментов стал 

незаангажированный подход к изображению жизненных реалий, когда через них 

раскрывается драматизм и трагизм внешнего и внутреннего характера. В работе 

освещается синтез визуального и вербального в китайской драматургии ХХ века 

учитывая влияние, с одной стороны, движений, жестов, осанки, игры, костюмов, 

оформление сцены (декорации, завесы) и динамики языка, диалогов, монологов, 

ремарок, а с другой, на восприятие действия и формирования соответствующего 

состояния на выражение конфликта в драме. 

Ключевые слова. Синтез визуального и вербального, китайская драматургия 

ХХ века, проблемно-хронологический порядок. 
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Akimova A.A. Synthesis of visual and verbal in the Chinese drama of the 
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The thesis is devoted to the problem of studying the features of the transfer of the 

drama effect with the help of the visual-auditory series. On the continuation of the study in 

the problem-chronological order, the works of Chinese playwrights of the twentieth 

century were analyzed: He Jing-chih and Dina Nee, "Gray-haired girl", Tian Han, 

"Woman Inspector Xie Yaohuan", Liu Shugan "Visit the Dead to the Living," Li Wanfen 

and Lan Yinhai "Morning Walk", Jin Yun "Nirvana "Dog", Van Peygun "We".                 

A peculiarity of creative experiments was an unbiased approach to depicting life realities, 

built on increased attention to the meaning of the word, when through it drama and tragedy 

of the external and internal character is revealed. 

Based on these provisions, the work focuses on the synthesis of visual and verbal in 

the Chinese drama of the 20 th century, taking into account the influence of gestures, 

gestures, posture, play, costumes, scenes (scenery, veils) and dynamics of language, 

dialogues, monologues, remarks on the one hand , and on the other hand, on the perception 

of action, the formation of the corresponding psychoemotional state on the expression of 

conflict in the drama. Verbal is interpreted in the thesis given communication, in our case, 

a dramatic action. The understanding of the synthesis of visual and verbal is based on the 

author's interpretation of reality and is connected with the visions of P. Pavi and 

D. Tulyakov specific to the drama as a special kind of art. 

The study of modern Chinese drama is impossible without the close attention of 

literary critics and critics to it. The first who drew attention to the need for changes in 

literature were Hu Shi and Chen Duxiu. They theoretically substantiated the concept of 

new Chinese literature, including drama. The continuation of the ideas of Hu Shi and Chen 

Duxiu about the need to update the literature were reflected in the writings of Qian 

Xantong, who consistently argued for the need to study and get to know the best examples 

of European drama, drawing Chinese drama into the worldwide literary process. On the 

inevitability of changes not only in literature, but the need to bring it closer to European 

models, Sun Yat-sen said in his works. 

The scientific novelty of the thesis is that for the first time in Ukrainian synology the 

analysis of the dramatic works of He Jing-chih and Dina Nee "The White-haired Girl" 
(1943 - 1945), Tian Han, "The Woman-Inspector This Yaohuan" (1961 g ), Liu Shugan's 

"Visit of the Dead to the Living" (1985), Li Wanfeng and Lan Yinhai "Morning Walk" 
(1985), Van Peygun "We" (1985), Jin Yun "Nirvana "Dog" (1986), from the point of view 

of a combination of visual and verbal in them. 

For the first time in Ukrainian literary criticism, Chinese drama is regarded as a 

synthesis of visual and verbal. An integral concept of the visual-auditory series in the 

works of Chinese drama of the twentieth century was created. For the first time, the 

author's translation of certain texts of the Chinese drama of the 20 th century in the 

Ukrainian language was carried out. 

In the introduction, the state of the research of the chosen topic is analyzed, the 

scientific problem is formulated, the goals and tasks of the work are determined, the 

novelty is justified, the theoretical and methodological basis is determined. In the first 

chapter "Contemporary Chinese Drama in the Context of the Cultural Paradigm of the 20 

th Century" the main theoretical foundations of the Chinese drama of the 20 th century are 

covered. Strict political and ideological influence on the content and form of the plays was 
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determined, which led to a certain sketchiness and vulgar sociology of the image. The 

second section "Specificity of the artistic embodiment of folk musical drama in the literary 

He Xing-Ji-chi and Dean Nee in "The White-haired Girl" is devoted to the disclosure of 

visual and verbal means in one of the textbook dramas of the 20 th century Chinese drama. 

In the third chapter, "The ratio of the new forms of verbal and visual in the Tian Han 

drama" Woman Inspector Xie Yaohuan "highlights the specificity of Tian Han's creative 

intentions in the context of the development of the Chinese drama of the 20 th century, the 

influence of political and cultural processes on the artist's work was determined. In the 

fourth section, "Visualization of the New Time in Modern Chinese Drama", it is proved 

that the experiments in the modern drama that took place during the 80's and 90's have 

become notable for Liu Shugan, Li Wanfen, Jin Yun, Van Peygun and They opened the 

way to modern literature. 

The emergence of Chinese drama, from the time of its inception to postmodernism, 

at different stages was accompanied by both repulsion from the works of oral folk art, and 

their imitation. A specific feature of the first samples of the Chinese drama was the 

unconditional continuity of myths, folk legends and legends, which influenced its 

structure, content, aesthetics, problems and subjects. The unconditional combination in the 

texts of stories and music has become the determining factor for the structure, the basic 

elements of the substantial, external and internal organization of the drama. In addition, in 

the works for quite a long time there was no division into genres, namely: comedy, tragedy 

and drama proper. 

Keywords. Synthesis of visual and verbal, Chinese drama of the twentieth century, 

problem-chronological order. 


