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АНОТАЦІЯ 

Акімова А.О. Синтез візуального та вербального у китайській 

драматургії ХХ століття.  – Кваліфікаційна наукова праця 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. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України, Київ, 2017. 

Захист відбудеться «4» грудня 2017 р. о 11:00 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.39 при Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, бульвар 

Тараса Шевченка, 14, конференц-зал, ауд. 63.  

Зміст анотації. Дисертаційна робота «Синтез візуального та 

вербального у китайській драматургії ХХ століття» присвячена проблемі 

вивчення особливостей передачі дії драми через зорово-слуховий ряд. 

Упродовж дослідження у проблемно-хронологічному порядку аналізуються 

твори китайських митців ХХ століття, а саме: Хе Цзін-чжі / 贺敬之 та Діна Ні 

/ 丁毅 «Сива дівчина» / 白毛女, Тянь Ханя / 田汉 «Жінка-інспектор Се 

Яохуань» / 女巡按谢瑶环, Лю Шугана / 刘树纲 «Візит мертвого до живих» / 

一个死者对生者的访问, Лі Ваньфень / 利王凤 та Лань Іньхай / 兰英航 

«Ранкові прогулянки» / 早晨散步, Цзінь Юня / 查良镛 «Нірвана «Пса» / 

涅盘的狗, Ван Пейгуна / 王佩枪 «Ми» / 我们. 

На нашу думку, без ґрунтовного аналізу вищезазначених драм  

неможливо скласти повне та цілісне уявлення про подальший розвиток та 

становлення китайської драматургії ХХ століття.  

Тож, наукова новизна дисертації полягає у тому, що вперше в 

українській синології здійснено аналіз драматичних творів Хе Цзін-чжи / 

贺敬之 та Діна Ні / 丁毅 «Сива дівчина» / 白毛女 (1943 - 1945 р.), Тянь 
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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.), Цзінь Юня / 查良镛 «Нірвана «Пса» / 涅盘的狗 (1986 р.), 

Ван Пейгуна / 王佩枪 «Ми» / 我们 (1985 р.) у контексті засобів візуального 

та вербального, а саме: систематизовано та проаналізовано розвиток 

китайської драматургії у синхронно-діахронічному зрізі; виявлено, 

проаналізовано та класифіковано вплив зорово-слухового ряду на поетику 

драматичних текстів; удосконалено в українській синології теорію сучасної 

китайської драми та її зв’язок із світовою драматургією; дістало подальший 

розвиток вплив модерну на сучасну китайську драму; з’ясовано особливості 

творчого пошуку кожного із митців, виходячи із синтезу візуального та 

вербального у драмах; досліджено витоки, що вплинули на 

експериментальність змістоформи драм створено цілісну концепцію 

формування та функціонування драми з огляду на аналіз п’єс Хе Цзін-чжи / 

贺敬之 та Діна Ні / 丁毅 «Сива дівчина» / 白毛女, Тянь Ханя / 田汉 «Жінка-

інспектор Се Яохуань» / 女巡按谢瑶环, Лю Шугана / 刘树纲 «Візит мертвого 

до живих» / 一个死者对生者的访问, Лі Ваньфень / 利王凤 та Лань Іньхай / 

兰英航 «Ранкові прогулянки» / 早晨散步, Цзінь Юня / 查良镛 «Нірвана 

«Пса» / 涅盘的狗, Ван Пейгуна / 王佩枪 «Ми» / 我们. 

Дисертаційна робота складається зі «Вступу», у якому проаналізовано 

стан дослідженої обраної теми, обґрунтовано актуальність та її новизну, 

сформульовано мету та завдання роботи. Також, у «Вступі» подано 

рекомендації щодо практичного застосування одержаних результатів. 

У першому розділі «Сучасна китайська драма в контексті культурної 

парадигми ХХ століття» з’ясовано необхідність створення нової форми 

драми, що виводила її за межі Китаю. На жаль, суворий політичний та 

ідеологічний вплив позначилися на змісті та формі п’єс, коли автори змушені 
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були творити під тиском обставин, що надалі призводило до певної 

схематичності дії. 

Підрозділ 1.1. «Теоретичні засади та естетичні пошуки китайських 

драматургів ХХ століття» присвячений простеженню еволюції китайської 

драми ХХ століття, на яку вплинули як зовнішні обставини усередині країни, 

так і світові експерименти. 

Підрозділ 1.2. «Концепція нової форми драми театру хуацзюй / 话剧» 

присвячений новаторству розмовної драми хуацзюй, що ґрунтувалося і на 

відмові митців від літературної мови «веньянь / 文言», що не задовольняла 

потреби часу, бо не завжди у доступній формі нею можна було детально 

передати події. Після подій «4 травня» у літературний процес входить мова 

«байхуа / 白话», більш емоційно увиразнена, що глибше підкреслювала 

естетичне сприйняття драми, робило її доступнішою різним соціальним 

верствам.  

На думку М. Федоренка, «мовні межі літературної творчості вагомо 

розширилися і художні твори, написані мовою «байхуа / 白话», вони стали 

масовим надбанням» [132, с. 8]. Драма хуацзюй / 话剧» прискорила розвиток 

і малих драматичних форм: одноактних п’єс, невеликих за обсягом 

сатиричних або гумористичних п’єсок та сценок; сприяла поширеному 

читанню літературних творів з імпровізованої сцени, коли через виставу до 

глядача доносилася важлива тема.  

Наступний період розмовної драми хуацзюй / 话剧», пов’язаний із 

новим етапом літературного процесу в Китаї, розпочався 1937 роком. В 

історії Китаю 1937 – 1949 рр. характеризуються жорстокою війною із 

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

патріотизму набуває нового звучання, підсилюється можливістю здобути 

незалежність, попри те, що війна вимушено поділила Китай на чотири 

частини, кожна з яких вирізнялася суттєвими політично-соціальними 

особливостями. 
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У підрозділі 1.3. «Модерні експерименти у сучасній китайській 

розмовній драмі як підґрунтя синтезу візуального та вербального» 

проаналізовано сучасну китайську драма з огляду на викриття ганебних 

наслідків «культурної революції». Співпраця старих та прихід нових імен у 

літературу стає показовою для початкового періоду. Трагедія минулого, 

емоції та співпереживання за долі співвітчизників стають домінуючими у 

більшості тодішніх творів. Поступово задекларована «література шрамів / 

伤痕文学 переходить у «літературу роздумів про минуле». Розширення 

політико-соціальних меж, вільний доступ до якісних та нових зразків 

зарубіжної літератури призводить до нових методів та засобів зображення  

[5; 10, с. 3]. 

Другий розділ «Специфіка художнього втілення народної музичної 

драми у літературну Хе Цзін-чжи / 贺敬之 та Діном Ні / 丁毅 у «Сивій 

дівчині» / 白毛女 присвячений розкриттю засобів візуального та вербального 

в одній із хрестоматійних драм в історії китайської драматургії ХХ століття.  

Упродовж підрозділів 2.1. «Ідейно-художні особливості драми «Сива 

дівчина», 2.2. «Роль художніх образів у творі», 2.3. «Смислове навантаження 

візуальних та вербальних прийомів у драмі» проаналізовано авторські 

концепції бачення китайського соціуму середини ХХ століття та 

проаналізовано розроблені образи, зовнішню та внутрішню структуру драми.  

У третьому розділі «Співвідношення нових форм вербального і 

візуального в драмі Тянь Ханя / 田汉 «Жінка-інспектор Се Яохуань» / 

女巡按谢瑶环 висвітлено специфіку інтенцій Тянь Ханя / 田汉 у контексті 

етапів розвитку китайської драми ХХ століття, вплив внутрішніх політико-

культурних процесів на творчість митця. 

Упродовж підрозділу 3.1. «Історичне тло драми крізь призму сучасної  

драматургії» розкрито вплив життєвих реалій часів Тянь Ханя / 田汉 і їх 

тлумачення через образи дійових осіб, коли вчинки відповідали настроєвості 

не історичного минулого, а другої половини ХХ століття. 
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У підрозділі 3.2. «Інтерпретація теми служіння народові в 

європейській та китайській драматургії» з’ясовано тему служіння народові та 

зради в п’єсі «Жінка-інспектор Се Яохуань» / 女巡按谢瑶环 та у світових 

зразках. Прикметно, що у Тянь Ханя / 田汉 жертвою чиновників стає не 

пересічна дівчина з народу, батьки якої не мають грошей на життя, а 

посланиця імператриці, що наважилася протистояти корупції та зраді. 

У підрозділі 3.3. «Трансформація жіночих образів у творі Тянь Ханя / 

田汉 «Жінка-інспектор Се Яохуань»  / 女巡按谢瑶环 доведено 

багатозначність жіночих образів, задіяних у п’єсі, їх еволюцію та ставлення 

до життя. 

У четвертому розділі «Візуалізація особистості нового часу у сучасній 

китайські драматургії» доведено, що експерименти у сучасній драмі, що 

розпочалися упродовж 80-90-х років, стали знаковими для Лю Шуганя / 

刘树纲, Лі Ваньфеня / 利王凤, Цзінь Юня / 查良镛, Ван Пейгуна / 王佩枪 та 

відкрили їм шлях у новітню літературу. Враховуючи обмежений доступ до 

текстів китайських драм, у дисертаційній роботі ми аналізуємо лише ті твори, 

що ілюструють еволюцію, самобутність новітньої драми, у центрі якої 

сучасники авторів. На жаль, закритість, ідеологічна-партійна залежність 

китайської літератури позбавляє можливості більшого аналізу творчого 

доробку митців.  

Так, підрозділи 4.1. «Екзистенціально-філософське бачення сенсу 

людського існування у драмі Лю Шугана / 刘树纲 «Візит мертвого до живих» 

/ 一个死者对生者的访问, 4.2. «Переосмислення теми «батьків і дітей» у п’єсі 

Лі Ваньфена / 利王凤 та Лань Іньхая / 兰英航 «Ранкові прогулянки» / 

早晨散步, 4.3. «Розкриття теми «землі і людини» у п’єсі Цзінь Юня / 查良镛 

«Нірвана «Пса» / 涅盘的狗, 4.4. «Вирішення проблеми призначення 

покоління «культурної революції» у драмі Ван Пейгуна / 王佩枪 «Ми» / 我们 
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присвячені аналізу засобів вербального та візуального з огляду на тематику 

та проблематику п’єс у контексті загальносвітового драматичного процесу. 

У висновках узагальнено погляд на синтез візуального та вербального 

у китайській драматургії ХХ століття. 

Ключові слова. Синтез візуального та вербального, китайська 

драматургія ХХ століття, театр хуацзюй, новітня китайська розмовна драма, 

народна музична драма, літературна драма, нові форми вербального і 

візуального в драмі Тянь Ханя, модерні експерименти, візуалізація 

особистості, екзистенціально-філософське бачення, сенс людського життя, 

тема «батьків і дітей», тема «землі і людини», покоління «культурної 

революції».  
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Content of the abstract. The thesis "Synthesis of visual and verbal in the 

Chinese drama of the twentieth century" is devoted to the problem of studying the 

features of the drama transfer through the visual-auditory series. Within the study 

scope, the works of Chinese artists of the twentieth century are analyzed in the 

problem-chronological order, namely: He Jingzhi / 贺敬之 and Din Nee /丁毅  

"Grey-haired girl" / 白毛女(1943 - 1945), Tian Han / 田汉 "Woman-Inspector Ce 

Yaohuan" / 女巡按谢瑶环 (1961), Liu Shugan / 刘树纲 "The visit of the dead to 

the living" / 一个死者对生者的访问 (1985), Li Wanfen / 利王凤 and Lan Yinhai 

/ 兰英航 "Morning walks" / 早晨散步 (1985), Jin Yun / 查良镛 "Uncle Doggie’s 

Nirvana" / 涅盘的狗 (1986), Wang Peigun / 王佩枪 "We" / 我们 (1985). 

In our opinion, without a thorough analysis of the above mentioned dramas, 

it is impossible to compile a complete and holistic view of the further development 

and development of the Chinese drama of the twentieth century. 

Therefore, the scientific novelty of the thesis is in the fact that for the first 

time in Ukrainian synology there are analysed the dramatic works of He Jingzhi / 

贺敬之 and Din Nee / 丁毅 "Grey-haired girl" / 白毛女 (1943 - 1945), Tian Han / 

田汉 "Woman-Inspector Ce Yaohuan" / 女巡按谢瑶环 (1961), Liu Shugan / 

刘树纲 "The visit of the dead to the living" / 一个死者对生者的访问 (1985), Li 

Wanfen / 利王凤 and Lan Yinhai / 兰英航 "Morning walks" / 早晨散步 (1985), 

Jin Yun / 查良镛 "Uncle Doggie’s Nirvana" / 涅盘的狗 (1986 р.), Wang Peigun / 

王佩枪 "We" / 我们 (1985) in the context of visual and verbal means, namely: the 

development of Chinese dramaturgy in the synchronous-diachronic section has 
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been systematized and analyzed; the influence of the visual-auditory series on the 

poetics of dramatic texts has been revealed, analyzed and classified; the theory of 

modern Chinese drama and its relation to the world drama have been refined in 

Ukrainian sinology; the influence of modernity on modern Chinese drama has been 

further developed; the features of the creative search for each of the artists have 

been clarified on the basis of the synthesis of visual and verbal in dramas; the 

origins influencing the experimental nature of the content forms have been 

investigated. A holistic concept of the formation and functioning of the drama has 

been created, taking into account the analysis of the plays of He Jingzhi / 贺敬之 

and Din Nee / 丁毅 "Grey-haired girl" / 白毛女 (1943 - 1945), Tian Han / 田汉 

"Woman-Inspector Ce Yaohuan" / 女巡按谢瑶环 (1961), Liu Shugan / 刘树纲 

"The visit of the dead to the living" / 一个死者对生者的访问 (1985), Li Wanfen / 

利王凤 and Lan Yinhai / 兰英航 "Morning walks" / 早晨散步 (1985), Jin Yun / 

查良镛 "Uncle Doggie’s Nirvana" / 涅盘的狗 (1986), Wang Peigun / 王佩枪 

"We" / 我们 (1985). 

The thesis consists of the "Introduction", in which the state of the 

investigated topic is analyzed, the relevance and its novelty are grounded, the goals 

and tasks of the research are formulated. In addition, the "Introduction" gives 

recommendations on the practical application of the obtained results. 

In the first chapter, "Contemporary Chinese Drama in the Context of the 

Cultural Paradigm of the Twentieth Century," it was clarified the need to create a 

new form of drama that led it beyond China. Unfortunately, strict political and 

ideological influence affected the content and form of the plays, when the authors 

were forced to create under the pressure of circumstances, which subsequently led 

to a certain schematic action. 

Subsection 1.1. "Theoretical basis and aesthetic search of Chinese 

playwrights of the twentieth century" is devoted to the analysis of the evolution of 
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the Chinese drama of the 20th century, which was influenced both by external 

circumstances inside the country and by world experiments. 

Subsection 1.2. "The concept of a new form of the drama theatre Huaju / 

话剧" is devoted to the innovation of the spoken drama huaju, based on the refusal 

of artists from the literary language "wenyan / 文言", that did not satisfy the 

demands of the time, because it was not always possible in an accessible form to 

transmit the events in detail. After the "May 4" events, the literary process includes 

"baihua / 白话", more emotionally distinct, which deeper emphasized the aesthetic 

perception of the drama, making it accessible to various social strata. 

In the opinion of M. Fedorenko, "the language boundaries of literary 

creativity have significantly expanded and works of art written in the language of 

"baihua / 白话", became a mass treasure" [132, с. 8]. Drama "huaju / 话剧" 

accelerated the development of small dramatic forms: one-act plays, small in 

volume satirical or humorous things and scenes; facilitated the dissemination of 

reading literary works from the improvised stage, when an important topic was 

brought to the viewer through the show.  

The next period of the spoken drama "huaju / 话剧", connected with a new 

stage of the literary process in China, began in 1937. In the history of China the 

period of 1937 - 1949 was characterized by a brutal war with Japan (1937 - 1945) 

and civil war (1946 - 1949). The theme of patriotism acquired a new sound, was 

strengthened by the possibility of gaining independence, despite the fact that the 

war compelled to divide China into four parts, each of which was distinguished by 

significant political and social features. 

Subsection 1.3. "Modern experiments in modern Chinese spoken drama as 

the basis for the synthesis of visual and verbal" analyzes the contemporary Chinese 

drama with the exposure of the shameful consequences of the "cultural revolution". 

The cooperation of the old and the arrival of new names in the literature became 

indicative for the initial period. The tragedy of the past, emotions and empathy for 

the fate of compatriots became dominant in most works of that time. Gradually, the 



13 
 

"literature of scars / 伤痕文学" went into the "literature of reflection on the past." 

Expansion of political and social borders, free access to qualitative and new 

samples of foreign literature led to new methods and means of            

representation [5; 10, p. 3]. 

The second section "The specificity of the artistic embodiment of folk 

musical drama in the literature of He Jingzhi / 贺敬之 and Din Nee / 丁毅 "Grey-

haired girl" / 白毛女 (1943 - 1945) is devoted to the disclosure of visual and  

verbal means in one of the textbook dramas in the history of Chinese drama of the 

20th century. 

In subsections 2.1. "Ideological and artistic features of the drama "Grey-

haired girl", 2.2. "The role of artistic images in drama", 2.3. "The semantic load of 

visual and verbal techniques in drama" there are analyzed the author's conceptions 

of the vision of the Chinese society of the mid-twentieth century as well as images, 

the external and internal structure of the drama are developed. 

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

Tian Han drama / " Woman-Inspector Ce Yaohuan" / 女巡按谢瑶环 (1961) the 

specificity of Tian Han's intentions is highlighted / 田汉 in the context of the 

development stages of the Chinese drama of the 20 th century, the influence of 

internal political and cultural processes on the artist's work is revealed. 

Subsection 3.1. "The historical background of drama through the prism of 

modern drama" reveals the influence of life realities of the Tian Han / 田汉 and 

their interpretation through the images of actors, when actions corresponded to the 

mood of not the historical past, but the second half of the twentieth century. 

Subsection 3.2. "Interpretation of the theme of serving the people in 

European and Chinese drama" clarifies the theme of serving the people and treason 

in the play "Woman-Inspector Ce Yaohuan" / 女巡按谢瑶环 (1961) and in world 

samples. It is noteworthy that with Tian Han / 田汉 the victim of officials is not an 
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ordinary girl from the people, whose parents do not have money for life, but the 

empress's emissary who decided to resist corruption and treason. 

In subsection 3.3. "Transformation of female images in the work of Tian 

Han / 田汉 "Woman-Inspector Ce Yaohuan" / 女巡按谢瑶环 (1961) the polysemy 

of the female images involved in the play, their evolution and attitude to             

life are proved. 

In the fourth section, "Visualization of the New Time in Modern Chinese 

Drama", it is proved that the experiments in the modern drama, which began in the 

1980s and 1990s, became signs for Liu Shugan / 刘树纲, Li Wanfen  / 利王凤, Jin 

Yun / 查良镛, Wang Peigun / 王佩枪 and opened the way to new literature for 

them. Given the limited access to the texts of Chinese dramas, in the thesis we 

analyze only those works that illustrate the evolution, originality of the new drama 

in the center of which there are contemporaries of the authors. Unfortunately, the 

closed nature, ideological-party dependence of Chinese literature deprives the 

possibility of a broader analysis of artists' creativity. 

Thus, subsections 4.1. "Existential-philosophical vision of the meaning of 

human existence in the drama of Liu Shugan / 刘树纲 "The visit of the dead to the 

living" / 一个死者对生者的访问, 4.2. "Rethinking the theme of" fathers and 

children "in Lee Wanfen's play / 利王凤 and Lan Yinhai / 兰英航 "Morning 

walks" / 早晨散步, 4.3. "Disclosure of the theme of" land and man "in the play 

Jing Yun / 查良镛  "Uncle Doggie’s Nirvana" / 涅盘的狗 (1986), 4.4. "The 

solution of the problem of the calling of the generation of the" cultural 

revolution"in the drama of Wang Peigun / 王佩枪 "We" / 我们 (1985) are devoted 

to the analysis of verbal and visual means taking into account the themes and 

problems of plays in the context of the worldwide dramatic process. 

In conclusion, the views on the synthesis of visual and verbal in the 

Chinese drama of the twentieth century are generalized. 



15 
 

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

century, the Chinese theater, the latest Chinese conversation drama, folk music 

drama, literary drama, new forms of verbal and visual in the Tian Han drama / 

田汉, modern experiments, visualization of the personality, existential-

philosophical vision, life, the theme of "fathers and children," the theme of "land 

and a man," the generation of the "cultural revolution." 

List of publications of the applicant. 

1. Akimova A. A. The discourse of love in the themes of classical Tszatsyu 

and colloquial drama of the twentieth century. / A. Akimova // Scientific notes of 

the National University "Ostroh Academy". Series "Philological": a collection of 

scientific papers / compilers: I.V Kovalchuk, L.N Kotsyuk. – Ostrog: Publishing 

house  of the National University "Ostroh Academy", 2016. – Issue. 62. –                   

pp. 20–23. 

2. Akimova A. A. Features of the disclosure of the topic of civic 

responsibility  in the tragedy of Tian Han "Woman-Inspector Ser Yaohuang" 

(谢瑶环) (1961) / A. Akimova // Scientific Bulletin of Mykolaiv National 

University named after V.V. Sukhomlinsky. Philological Sciences (literary 

criticism): a collection of scientific papers / ed.:  Oksana Filatova. –No. 1 (17), 

May 2016. – Mykolayiv: MNU named after V.A. Sukhomlinsky. – pp. 9–13. 

3. Akimova A.A. Ways of theoretical and practical updating of the Chinese 

drama in the context of cultural changes of the second half of the twentieth century 

/ A. Akimova // Language and Culture. – Kyiv.: Publishing House of Dmitry 

Burago, 2016. – Issue. 18 vol. IV (179). – pp. 218–223. 

4. Akimova A.A. The influence of the "Cultural Revolution" on the new 

Chinese drama / A. Akimova // Actual problems of foreign philology: Journal. / 

[editorial board : I.P. Biskub (Ed.) et al]. – Lutsk: Eastern European National 

University named after Lesia Ukrainka, 2016. – No. 4. – pp. 5–8. 



16 
 

5. Akimova A. A. Specifics of the combination of visual and verbal in the 

newest Chinese drama and in the modern Ukrainian drama (on the example of Liu 

Shugan's play "The Visit of the Dead to the Living" and Elena Savchuk's miniature 

plays "Rendezvous with Death") / A.A. Akimova // Language and Culture – Kyiv: 

Dmitry Burago Publishing House, 2016. – Issue 19, Volume III (183) – pp. 49–53. 

6. Akimova A.A. The influence of the new literary process on the Chinese 

drama of the twentieth century / A. Akimova // Scientific Herald of the Mykolaiv 

National University named after V.A. Sukhomlinsky. Philological Sciences 

(literary criticism): a collection of scientific papers / ed. Oksana Filatova. – No. 2 

(18), November 2016. – Mykolaiv: MNU named after V.A. Sukhomlinsky. –  

pp. 9–12. 

7. Akimova A. A. Traditional Yuan drama and colloquial drama of the 20
 th

 

century. : Changes in genre features / A. Akimova / / Collection of Kiev National 

Taras Shevchenko University "Literary Studies Studios" [Kiev 2016] / KNU 

named after T. Shevchenko. – No. 48. - Part 1. – 2016. – pp. 7–17. 

8. Akimova A.A. The comprehension of the theme of "loneliness among 

people" in the latest Chinese drama (on the example of Liu Shugan's play "The 

visit of the dead to the living" (1985) / A. Akimova // Collection of Taras 

Shevchenko National University of Kyiv "Language and conceptual Pictures of the 

world "[ Kyiv, 2016] / Kyiv National University named after T. Shevchenko – 

No. 57. – Part 1. – 2016. – pp. 10–18. 

9. Akimova A.A. Analysis of the theoretical foundations of Chinese 

playwrights of the twentieth century / A. Akimova // Actual problems of foreign 

philology: Journal. / [editorial board:  I.P. Biskub (Ed.) et al]. - Lutsk: Eastern 

European National University named after Lesia Ukrainka, 2016. – No. 5. –           

pp. 9–17. 

10. Akimova A.A. Modern experiments in the latest Chinese colloquial 

drama as the basis for the synthesis of verbal and visual / A. Akimov // Language 

and Culture. – Kyiv: Dmitry Burago Publishing House, 2017. – Issue. 20, vol. I 

(184). – pp. 39-47. 



17 
 

11. Akimova A.A. The concept of a new form of the drama of the huaju 

theater / A. Akimova // Bulletin of Dnipropetrovsk University named after Alfred 

Nobel. Series "Philological Sciences". 2017.– No. 1 (13). – pp. 81–90. 

12. Akimova A.A.  Literary discourse of the solution of the problem of the 

mission of the generation of the "Cultural Revolution" in the drama of Van Peygun 

"We" (1985) / A. Akimova // Scientific Herald of the Mykolayiv National 

University named after V.A. Sukhomlinsky. Philological Sciences (Literary 

Studies). – No. 1 (19), April 2017 – pp. 7–14. 

13. Akimova A.A. Literary Discourse of Chinese Drama: The Relation of 

New Forms of Verbal and Visual in the Tian Han Dynasty "Woman-Inspector Ser 

Yaohuang" (1961) / A. Akimova // Southern Archive. Philological Sciences: 

Collection of scientific papers. Issue №. 67. – Kherson: Kh SU, 2017. – pp. 66–69. 

14. Akimova A.A. Disclosure of the theme of "land and man" in the play 

Jin Yun "Uncle Doggie’s Nirvana"(1986) / A. Akimova // Scientific publication 

"Society for Cultural and Scientific Progress in Eastern Europe ". Philology, - 

V (32), Issue: 122: Budapest. Hungary, 2017 – pp. 7–12.  

15. Akimova AO The historical background of Chinese drama through the 

prism of modern drama / A. O. Akimova // International research and practice 

conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars 

and educationalists of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28–

29, 2017. - Lublin. - pp. 40-44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 



19 
 

ЗМІСТ 

 ВСТУП………………………………………………………………….. 21 

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНА КИТАЙСЬКА ДРАМА В КОНТЕКСТІ 

КУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМИ ХХ СТОЛІТТЯ …………… 33 

 1.1. Теоретичні засади та естетичні пошуки китайських драматургів 

ХХ століття …………………………………………………………...… 33 

 1.2. Концепція нової форми драми театру хуацзюй …………………. 47 

 1.3. Модерні експерименти у сучасній китайській розмовній драмі 

як підґрунтя синтезу візуального та вербального ……………………. 62 

 Висновки до першого розділу………………………………….…….... 72 

РОЗДІЛ 2. СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО ВТІЛЕННЯ НАРОДНОЇ 

МУЗИЧНОЇ ДРАМИ У ЛІТЕРАТУРНУ ХЕ ЦЗІН-ЧЖИ ТА 

ДІНОМ НІ У «СИВІЙ ДІВЧИНІ» (1943-1945 РР.) ………… 75 

 2.1. Ідейно-художні особливості драми «Сива дівчина» …………… 75 

 2.2. Роль художніх образів у творі …………………………..……….. 86 

 2.3 Смислове навантаження візуальних та вербальних прийомів у 

драмі ……..…………………………………………………………….. 98 

 Висновки до другого розділу……………………………….…….…... 109 

РОЗДІЛ 3. СПІВВІДНОШЕННЯ НОВИХ ФОРМ ВЕРБАЛЬНОГО І 

ВІЗУАЛЬНОГО В ДРАМІ ТЯНЬ ХАНЯ «ЖІНКА-

ІНСПЕКТОР СЕ ЯОХУАНЬ» (1961р.)………………………. 112 

 3.1. Історичне тло драми крізь призму сучасної драматургії ............. 112 

 3.2 Інтерпретація теми служіння народові в європейській та 

китайській драматургії ………………….…………………………..… 126 

 3.3. Трансформація жіночих образів у творі Тянь Ханя «Жінка-

інспектор Се Яохуань» ………………………………………………... 139 

 Висновки до третього розділу…………………………………….…... 150 

РОЗДІЛ 4. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ НОВОГО ЧАСУ У 

СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ……………… 152 

 4.1. Екзистенціонально-філософське бачення сенсу людського 

існування ц драмі Лю Шугана «Візит мертвого до живих» 

(1985)…………………………………………………………………… 

 

152 



20 
 

 4.2. Переосмислення теми «батьків і дітей» у п’єсі Лі Ваньфеня та 

Лань Іньхая «Ранкові прогулянки» (1985 р.)…………………………. 166 

 4.3. Розкриття теми «землі і людини» у п’єсі Цзінь Юня «Нірвана 

«Пса» (1986 р.)…………………………………………………………. 181 

 4.4. Вирішення проблеми призначення покоління «культурної 

революції» у драмі Ван Пейгуна «Ми» (1985 р.)……………………. 194 

 Висновки до четвертого розділу……………………………………… 205 

 ВИСНОВКИ……………………………………………………………. 208 

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………… 218 

 ДОДАТКИ……………………………………………………………… 241 

 Додаток А. Список публікацій здобувача …………………. 241 

 Додаток Б. Переклади текстів китайських драматургів …... 245 

 Додаток В. Довідка про використання в навчальному 

процесі результатів дисертаційного дослідження …………. 271 

 Додаток Г. Довідка про апробацію та впровадження 

результатів дисертаційної роботи …………………………… 272 

 Додаток Д. Довідка про використання в навчальному 

процесі ………………………………………………………… 274 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

ВСТУП 

 

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. Окрім того, за слушною заувагою О. Воробей, «класичний 

театр, який проіснував до початку ХХ ст., був уже складним для сприйняття, 

а виражально-зображальний  потенціал не відповідав запитам  часу. 

Сценічний театр внутрішньо був готовий до змін» [36, с. 3]. 

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, визначають є 

домінантними сучасної китайської драматургії.  

Актуальність дослідження визначається необхідністю осмислення 

новаторських пошуків у царині драматичного мистецтва, а саме: Хе Цзін-чжи 

/ 贺敬之 [140], Діна Ні / 丁毅 [140, 108], Тянь Ханя / 田汉 [108], Ван Пейгуна / 

王佩枪 [108], Лю Шугана / 刘树纲 [108], Лі Ваньфена / 利王凤 [108], Лань Іньхая 

/ 兰英航 [108], Цзінь Юня / 查良镛. Тексти митців прикметні новаторськими 

пошуками у царині драми як роду та жанру. І хоча підходи до оновлення 

драми ставали у митців нового покоління, зокрема, у Лю Шугана / 刘树纲, Лі 

Ваньфеня / 利王凤, Лань Іньхай / 兰英航, Цзінь Юня / 查良镛, різними, 

спільним для кожного із них була відмова від закостенілого минулого, 

застарілих образів, обігрування дійсності через власне авторський зорово-

слуховий ряд. Метою творчих експериментів має стати незаангажований 

драматичний процес, визначальне місце у якому посяде синтез візуального та 
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вербального, коли через слово передається драматизм та трагізм дії, що 

надалі посилить сучасну китайську драматургію. 

На сьогодні засоби візуального та вербального у теорії драматургії 

трактуються як: 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» [123, с. 172; 188; 193; 194; 195]. 

Вважаємо, що синтез візуального та вербального у китайській 

драматургії ХХ століття доцільно розглядати з огляду впливу, з одного боку, 

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

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

формування у читача/глядача відповідного психоемоційного стану на 

розгортання та згортання конфлікту у драмі. В основу дослідження було 

покладено аспекти, розроблені П. Паві щодо візуальності та текстуальності, 

коли візуальне розуміється через гру акторів, іконічність сцени, сценографія, 

сценічні образи, а текстуальне як: «драматичне й текстуальне мовлення,  

символічність, система довільних знаків. Якщо зрозуміло, що постава є 

конфронтацією тексту й сцени; що вона є реалізацією процесу 

висловлювання тексту, то, значно слабше розроблено спільні властивості цих 

двох систем» [98, с. 71; 187; 189;190; 191; 192; 196]. 

Вербальне трактується нами з огляду на комунікацію, що, за С. Квітом, 

означає «зв’язок, переміщення та передачу» [61, с. 10], у нашому випадку, 

драматичної дії.  

Своєрідною для нової китайської літератури стає і переробка музичної 

драми «Сива дівчина» / 白毛女. Взявши за основу фольклорний твір, Хе 

Цзін-чжи та Діном Ні переробили його у музичну драму, надавши нового 
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звучання зорово-слуховим рядом. Заперечлива назва твору, розлогі картини 

життя селян в роки війни, жорстоке ставлення до підлеглих складуть 

домінанту п’єси, коли слово віддзеркалить драматизм дії. 

У перші десятиліття 2000 року увагу китайських дослідників 

привернула драма «Сива дівчина» (白毛女, 1943 – 1945 рр.). Так, Чжан 

Ліжчень у розвідці «Сива дівчина»/白毛女 - перша китайська національна 

опера» (2008)  виокремив особливості музичного оформлення твору, попри 

те, поза увагою дослідника залишилося поєднання зорового та слухового і 

його вплив та сприйняття сучасним читачем/глядачем. 

Прикметно, що саме молоде покоління творців китайської драми 

зуміло відійти від історичної тематики, то представлена у дисертаційній 

роботі п’єса Тянь Ханя / 田汉 «Жінка-інспектор Се Яохуань» / 女巡按谢瑶环 

(1961 р.) [2; 13; 15; 199; 212] знову на тематичному рівні торкається історії 

Китаю. Але, на відміну від Лю Шугана / 刘树纲, Лі Ваньфень / 利王凤, Лань 

Іньхай / 兰英航, Ван Пейгуна / 王佩枪, митець не лише осмислив вплив 

історії на сучасників, а й став основоположником ряду теоретичних 

концептів, що наголошували на обов’язковій зміні форми та змісту драми. 

Подана автором картина Китаю часів правління У Цзетянь наблизила драму 

до кращих європейських зразків. Засоби візуального та вербального 

посилили тематично-ідейне звучання п’єси, подали різнопланове бачення тих 

ситуацій, в яких опиняються персонажі Тянь Ханя / 田汉. Через змістоформу 

драми митець доведе нагальну необхідність зміни жанру, важливість 

проведення ряду реформ. 

Отже, розуміння синтезу візуального та вербального пов’язане із 

рефлексіями П. Паві та Д. Тулякова на драму, її вплив на життя, осмисленням 

драматургами власного бачення дійсності. 

Вивчення сучасної китайської драми було б неможливе без 

прискіпливої уваги літературознавців та критиків до неї. Так, одними із 

перших, хто звернули увагу на необхідність змін у літературі, були Ху Ши / 
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胡適 та Чень Дусю / 陈独秀. Дослідники теоретично обґрунтували концепцію 

нової китайської літератури, торкаючись, зокрема і драматургії. 

Продовження ідей Ху Ши / 胡適 та Чень Дусю / 陈独秀 щодо необхідності 

реформи віддзеркалилося у працях Цянь Сюаньтуня, який послідовно 

доводив необхідність вивчення та ознайомлення із кращими зразками 

європейської драматургії [202; 203; 204; 205; 206; 207], позбавивши, таким 

чином, китайську драматургію відсторонення від загальносвітового 

драматичного процесу. На неминучості змін не лише літератури, її 

наближенням до європейських зразків, вказуючи на зміну мови неодноразово 

у своїх працях наголошував і Сунь Ятсен / 孫逸仙. 

Запропонований підхід на синтез візуального та вербального у 

китайській драматургії ХХ століття уможливив розроблення дієвих меж як 

форм реалізації авторських задумів сприйняття аудиторією ідейно-

художнього змісту п’єс. Так, на експериментальність текстів Лю Шугана / 

刘树纲 [108], Лі Ваньфена / 利王凤 [108], Лань Іньхая / 兰英航 [108], Цзінь 

Юня / 查良镛 [108] вплинуло закінчення «культурної революції», вихід за 

межі самвидаву, розуміння молодим поколінням незворотності змін. 

Зокрема, синтез візуального та вербального зчитується у пошуках Лю 

Шуганом / 刘树纲 героя нового часу. Представлена митцем концепція 

дійсності у драмі «Візит мертвого до живих» / 一个死者对生者的访问 

окреслена через сприйняття різними поколіннями оточуючої дійсності, 

ставленням людей один до одного, впливу соціальних умовностей на 

життєвий шлях персонажів. Використана автором модель гри зі світлом, 

нечіткі межі між сценою та глядацькою залою, використання дзеркал як 

символів відображення та занурення у потойбіччя, мотиви детективу, розлогі 

потоки свідомості дійових осіб, здійснили появу оновленого драматичного 

жанру як на рівні змісту, так і форми [5]. 

Оновлений зорово-слуховий ряд уможливив розроблення теми «батьків 

та дітей» у драмі Лі Ваньфень / 利王凤 та Лань Іньхай / 兰英航 «Ранкові 
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прогулянки» / 早晨散步. Непорозуміння між поколіннями набуло нового 

тематичного спрямування відповідно до вимог та віянь часу сучасників 

співавторів. Візуальні образи зміни осені – зими – весни стали співзвучними 

внутрішньому світові персонажів, їхній вірі у майбутнє, допомогли відзнайти 

ті слова, що єднатимуть покоління. Власне бачення Лі Ваньфень / 利王凤 та 

Лань Іньхай / 兰英航 на проблему взаєморозуміння між людьми різного віку 

віддзеркалилося у доречному поєднанні повсякденного життя, з його 

проблемами, непорозуміннями, негараздами, несподіваними зустрічами, 

коханням. Упізнавані топуси та локуси, зрозумілі кожному мешканцю 

китайського мегаполісу, наблизили просторово-часове сприйняття драми. 

Не менш актуальною темою для сучасної драматургії залишається 

проблема впливу землі на долю людей. Осмислення життєвих явищ, 

проблем, пов’язаних із соціальним оточенням, залежності селянина від землі 

стали домінантними у п’єсі Цзінь Юня / 查良镛 «Нірвана «Пса» / 涅盘的狗. 

Звукове обігрування автором прізвиська головного персонажа драми Чен 

Хесяна на візуальному рівні продемонструє прив’язаність дійової особи до 

землі, відданість їй, аж до самозречення. Введена Цзінь Юнем / 查良镛 

історія із прізвиськом, що передається із покоління в покоління, поглиблює 

трагізм життя Чен Хесяна, його небажання відірватися від землі, що надалі 

спричинить розлад у родині. П’єса стане показовою у новітній китайській 

драматургії з огляду на осмислення автором влади землі над людиною, коли 

головним персонажем буде втрачено зв’язок із реальністю. 

Новою для китайської літератури ХХ століття буде і тема, розроблена у 

п’єсі Ван Пейгуна / 王佩枪 «Ми» / 我们. Візуальний ряд драми дозволить 

простежити життя покоління «культурної революції», перед аудиторією 

будуть розіграні картини, на перший погляд, побуту, що надалі стануть 

ключовими для розуміння психології сприйняття дійсності тих молодих 

людей, що будуть представляти соціальний зріз тодішнього Китаю. У свою 

чергу, вербальні засоби  стануть показовими з точки зору функціонування 
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лексичного шару, наповнять та по-новому передадуть простір, коли декорації 

переберуть на себе рухи та мова акторів [208; 209; 210; 211; 212; 213; 215]. 

У другій половині ХХ століття китайська драматургія стає об’єктом 

уваги російських (радянських) синологів. Так, на хвилі актуалізованих 

тенденцій вивчення оновленої драматургії з’явилися праці 

В. Аджимамудової [108], В. Алексєєва [16; 17], І. Баранова [20], І. Болотян 

[24], А. Виноградова [33], В. Васильєва [28],  К. Васильєва [29], Л. Васильєва 

[30; 31], З. Войнової [35], І. Гайди [39; 40], І. Голованової [43], Є. Горбунова 

[44], В. Дацишина [45], О. Желоховцева [53; 54], О. Кобзєва [49], 

С. Лавлінського [24], Ю. Лемешка [74], А. Меліксетова [85], В. Малявіна 

[77], Л. Меншикова [86; 87; 88], А. Радіонова [101], Є Серебрякова [106], 

С. Сєрової [25; 103; 104; 105], В. Сорокіна [109; 110], М. Спєшнєва [108], 

М. Федоренка [131; 132] та інших. 

У національній синології вивчення китайської драматургії 

представлено лише на рівні дисертаційних робіт на наукових праць.  

Частково порушувалися проблеми китайської драматургії у дослідженнях 

О. Воробей [36], Н. Ісаєвої [57; 58], Я. Щербакова [155], С. Семенюк [102], 

В. Урусова [102]. 

Саме тому ми маємо підставу для незаангажованого бачення розвитку  

китайської драматургії ХХ століття, зокрема, через засоби візуального та 

вербального. 

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 11 БФ 044-01) та «Україна і 

сучасний світ: міжмовний та між культурний діалог» (номер державної 

реєстрації 16 БФ 044-01). 
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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 травня  2017 року). 

Мета дослідження. Метою дисертації є з’ясування синтезу візуального 

та вербального у китайській драматургії ХХ століття на основі аналізу 

художніх текстів драматургів різних поколінь. 

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 у драмах; 

- показати зміни у механізмі поєднанні візуального і вербального у 

текстах китайської драми 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 Цзін-чжи / 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 / 
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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.). 

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 [27], Лі Мінді [75], Мань Циньіна [82], Пань Лунжуя 

[97], Сунь Ясена [101], Ся Янь [118; 119], Сюй Хунбо [117], Тань Аошуана 

[121], Ху Ши [143], Чень Дусю [145], Чжан Іна [181; 187], Цянь Сюаньтун 

[76], Тянь Беньсяня, Сун Юйчжена, Лю Фанчжена [182], Тянь Хань [124], 

Цзоу Хуна [188], Чень Цзюня [184], Чжоу Яна [183], Ян Чжаочженя [186] та 

інших, працях американського дослідника-синолога С. Грінблата [50], 

Вільяма Долбі [164], Вільяма Стантона [179], Кірка А. Дентона [168], Коліна 

Маккераса [170; 171; 172], Шейла Мелвін [176] та інших, 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: елементів змісту та елементів 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 

окремих творів, висвітлити найбільш характерні особливості їх поетики. 
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Основні положення дисертації можуть бути використані для подальшої 

теоретичної та навчально-методичної розробки синологічних курсів в 

університетах та інститутах гуманітарного спрямування. 

Результати дослідження впроваджено у навчальний процес 

Рівненського державного гуманітарного університету (довідка № 110            

від 15 червня 2017 р.), Міжнародного економіко-гуманітарного університету 

імені академіка Степана Дем’янчука (довідка № 031/148 від 20 червня 

2017 р.), Міжрегіональної академії управління персоналом (довідка № 1358                  

від 23 червня 2017 р.). 

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 

«Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку» (Одеса, 

Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень» 27–28 

січня 2017 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 цифрових технологий – 2017» (Philology and Linguistic 

sinthe Digital Age – 2017) FiLiDA-2016 (26 березня 2017 р., м. Будапешт); 
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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 та 1 тезах, опублікованих у фахових на 

наукових виданнях, статті – у міжнародних виданнях.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

РОЗДІЛ І. СУЧАСНА КИТАЙСЬКА ДРАМА В КОНТЕКСТІ 

КУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМИ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

1.1. Теоретичні засади та естетичні пошуки китайських 

драматургів ХХ століття 

 

Історичне становлення культури Китаю зумовлене невпинними 

соціально-політичними та економічними процесами, що відбувалися від 

часів правління династії Шан (Їнь) / 商 (1766–1122 р. до н. е.). Література, як 

невід’ємна складова духовної цінності народу, віддзеркалила не лише 

дійсність, а й увібрала ментальні та специфічні його риси. Натомість, перші 

зразки китайських п’єс, у порівнянні із поезією та прозою, виникли 

порівняно пізно – у ХІІІ столітті.  

Підґрунтями до написання драматичних творів стали фольклорні 

джерела, що живилися міфами, переказами, оповідями, коли життя 

стародавньої людини повністю залежало від сил природи та підкорялось 

стихіям. Зв’язок із навколишнім, суворе дотримання порядку, небесних та 

земних законів породжують цілий пласт філософії даосизму, конфуціанства, 

буддизму та чань-буддизму. Із часом, постійне слухове виконання перших 

вистав, оформлене без тексту, вже не могло задовольнити як творців, так і 

акторів. Сатира на життя, карикатури на чиновників, повсякденні типові 

гумористичні ситуації потребували спершу письмової, а потім й літературної 

обробки. І вже із ХVІІ століття у Китаї ставляться перші театральні вистави. 

Прикметною рисою китайської драматургії стала відсутність 

жанрового поділу на комедію, трагедію та власне драму. Лише               

звернення відносно сучасних драматургів до нових змісту та форми, 

необхідність розмежування характеру конфлікту виокремили драму за 

жанрами [18; 20; 21; 23; 26; 29; 30; 32; 34; 51; 68; 69].  

Із часів юанської драми провідними сюжетами були ті, що пов’язані із 

служінням імператору та державі. Тематика та проблематика п’єс була 
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насичена здебільшого просвітницько-патріотичним звучанням. Постійне 

наповнення текстів, як цзацзюй / 话剧, так і сіцюй / 戏剧, внутрішніми 

проблемами, історичним минулим, культовим уславленням  поступово 

призвело до кризи жанру. Вихід вбачався митцями у новій формі, попри те, 

що зміст залишався майже без змін. 

Кардинальні зміни у драматургії оминули і кінець ХІХ – початок ХХ 

століть. Твори, написані для театру цзінсі / 京戏, так само не вирізнялися 

багатством сюжетних форм. У свою чергу, 20-ті роки минулого століття у 

світовій літературі характеризуються поступовою відмовою від класичних 

творів. У численних дискусіях, літературні теоретики та практики, давали 

зразки абсолютно нової прози, поезії та драми, відмовляючись не лише від 

класичних правописних норм, а й від усталеного синтаксису. 

Оновлення тодішньої китайської драматургії відбувалося за рахунок і 

європейської реалістичної драми (хуацзюй / 话剧), і «руху 4 травня» 1919 

року. Саме у той час нові виконавчі школи на сцені починають ставити 

одноактні п’єси, невеликі жартівливі п’єси гумористичного змісту, а також 

твори, що віддзеркалювали найбільш цікаві моменти тогочасної дійсності.  

Отже, нові реалії не залишилися поза увагою китайських драматургів. 

Із часом, репертуар наповнюється кращими зразками китайської драматургії 

(п’єсами Го Мо-жо, Тянь Ханя, Е Шен-тао, Ван Тун-чжао, Хун Шеня), що 

невдовзі стають її класикою [1, с. 21-22; 2; 8]. 

На художню динаміку китайської драматургії ХХ століття вплинули як 

загальносвітові літературні процеси, так і прагнення митців до реформування 

їхнього національного репертуару через написання п’єс оновленої форми та 

змісту [33; 35; 55; 62; 69; 71; 92; 163; 164; 206; 214]. Неодноразово митці 

(серед яких були і Ся Яня, Цао Юя, Лао Ше, Сун Чжи-діта інші) не мали 

можливості повністю проявити себе, адже, цілком залежали від політичної 

волі тодішніх лідерів. Провідною у першій половині ХХ століття стає думка 

про те, що література, а, відповідно, і драма – це твори, написані виключно 
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для народних мас, отже, є агітаційним засобом показу картин життя [3]. Як 

приклад, написане Хе Цзін-чжи / 贺敬之 та Діном Ні / 丁毅 у січні-квітні 

1945 року лібрето до народної легенди про селянську дівчину Сі-ер, що була 

досить широко розповсюджена у північній частині провінції Шеньсі. Або 

п’єса Ся Яня «Під дахами Шанхаю» (1937 р.), у якій декорація це лише натяк, 

що має викликати певні асоціації. Адже, упродовж всього драматичного 

твору використано виключно внутрішнє оформлення двоповерхової будівлі, 

детально виписаної у вступних ремарках, коли «розріз будинку дозволяє 

одночасно бачити все, що відбувається у вітальні, задній кімнаті, кімнаті над 

вітальнею і на сходовій клітці. Мешканців кухні можна побачити через двері 

та вікно, мешканців мансарди – лише через вікно» [118, с. 16; 120]. Задля 

посилення нагнітання подій, їх перебігу, акцентів на настроях персонажів Ся 

Янь постійно підкреслює, що йде дощ. 

На нашу думку, на тематику драматургії ХХ століття суттєво вплинули 

внутрішньо-територіальні зміни, що сталися у цей час у Китаї. До 

проголошення у 1949 році Китайської народної республіки, задля 

поліпшення життя акторів, можливості створювати театри у великих містах, 

1930 року була створена Ліга лівих театральних колективів (з 1931 року 

перейменована у Лігу лівих театральних діячів країни). Сцена стає потужним 

засобом пропаганди, підняття свідомості, закликом до боротьби  проти 

японської агресії та багаточисленними внутрішніми ворогами [18; 25]. 

На естетичні пошуки китайських митців ХХ століття, за слушним 

зауваженням А. Радіонова [101], вплинув поділ літератури на чотири течії: 

ідеологія Гоміньдану, у витоків якої стояв Сунь Ятсен / 孫逸仙 коли було 

розпочато не лише реформу літературної мови, а й оформлення нових зразків 

літератури, що тяжіли до європейських (наприклад, твори Лю Бай-юя / 

劉白羽). Діячі, які творили на території, що перебувала під контролем Мао 

Цзе-дуна / 毛澤東 і, відповідно, тяжіли до соціалістичних ідей, проголошення 

«культурної революції» / 文化大革命, першопочатком якої було цькування 
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історичної драми У Ханя «Розжалування Хай Жуя» (1961 рік). Твори про 

частину Китаю, що була частково окупована Японією (Ма Фін і Сі Жук «В 

горах Люйляну»), «література іноземних концесій у Шанхаї» (твори Оуян 

Шаню, Му Шіїна, Ши Чжецуна, Е Лінфена) [101]. 

На жаль, нетривалим із точку зору експериментаторства у драматургії 

був і «курс ста квітів» / 白花, своєрідну реформу через суперництво 

театральних шкіл, що розпочався у наприкінці 50-х років ХХ століття і був 

штучно згорнутий із ідеологічних та політичних міркувань 1960 року. Але 

курс, проголошений партією Мао Цзе-дуна / 毛澤東, допоміг виявити усіх 

неблагонадійних митців. 

Кінець 40-х – 70-х років минулого століття, до кінця правління Мао 

Цзе-дуна / 毛澤東, позначився боротьбою з китайською культурною 

інтелігенцією, що, у свою чергу, не самим позитивним чином вплинуло й на 

драматургію. Так, С. Грінблат, американський дослідник-синолог, нарахував 

63 політико-ідеологічні кампанії за період з 1949 по 1965 роки [50, с. 308]. 

Саме у ті часи почалося тотальне впровадження ідеології підпорядкування 

ідеям комуністичної партії Китаю, розробленням ідеологічних стандартів, 

тем, образів, все інше було визнано як небезпечне та вороже. 

Спорадичне, здебільшого ідеологічно-вивірене бачення розвитку 

новітньої китайської драматургії, виявила потребу системного та цілісного її 

бачення. Саме тому окреслений період у дисертаційній роботі представлений 

іменами як ідеологічно вивірених драматургів Діна Ні / 丁毅 та поета Хе 

Цзін-Чжи / 贺敬之, так і класика Тянь Ханя / 田汉, експериментаторів-

авангардистів  із формою Лю Шугана / 刘树纲, Лі Ваньфена / 利王凤, Лань 

Іньхая / 兰英航, Цзінь Юня / 查良镛, Ван Пейгуна / 王佩枪. Новими із точки 

зору вивчення та дослідження у сучасній китайській  драматургії стане і 

аналіз п’єс задекларованих авторів із точку зору поєднання вербального та 

візуального [9. с. 10; 15]. 
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Безсумнівно, увагу на творчий процес, який тривав і триває у Китаї 

зараз, відкриває ширші можливості ґрунтовного осмислення самобутності та 

своєрідності китайських драм [9. с. 10; 15]. 

Так, необхідність змін у китайській літературі одними із перших 

побачили та теоретично оформили у статтях Ху Ши / 胡適 та Чень Дусю / 

陈独秀. Відомий китайський вчений, поет, філософ Ху Ши / 胡適, який на 

початку ХХ століття здобув освіту в Сполучених Штатах Америки, 

захоплювався вченням Джона Дьюї, очолив видавництво прогресивної на той 

час у Китаї «Нової молоді». У статті «文学改良刍议» («Попередні пропозиції 

з реформи літератури»), надрукованій 1 січня 1917 року, автор  слушно 

зазначав, що зміни у літературі необхідно розпочати із виконання 8 пунктів, а 

саме: писати зі змістом / 须言之有物; не наслідувати давнім / 不摹仿古人; 

дотримуватися граматичних норм / 须讲求文法; не впадати у меланхолію / 

不作无病之呻吟; відмовитися від набридлих літературних кліше / 

务去烂调套语; не використовувати туманних літературних натяків / 不用典; 

відмовитися від ритміко-мелодійної парності побудови тексту / 不讲对仗; не 

позбуватися просторіччя та популярних висловлювань / 不避俗字俗语 [143]. 

Важливим є те, що у пункті «Писати зі змістом» Ху Ши / 胡適 точно 

підкреслив, що текст – це не лише слова, і нема в цьому нічого складного; 

але навіщо література без суті?... Тому, коли я кажу «зміст», я маю на увазі 

вислів давніх: «література – носій високих ідеалів» [143]. 

Щодо стану у драматургії, то, за влучним зауваженням Ху Ши / 胡適, 

країна має досить багато драматичних творів, особливо ханьцев. Адже, як 

далі пише автор, що його країна завжди була багата літературними 

талантами. Ху Ши / 胡適 з гордістю пише про те, що саме його покоління 

багате на нові літературні досягнення [143]. 
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У свою чергу, Чень Дусю / 陈独秀 у статті «文学革命论» («Роздуми 

про літературну революцію»), що вийшла друком 1 лютого 1917 року (через 

місяць після друку Ху Ши / 胡適), наголошував на тому, що оновлення є 

необхідною умовою розвитку китайської літератури у нові часи. До того ж, 

п’єси, написані за часи династій Юань / 元 та Мін/明, так само, які Мін / 明 та 

Цін / 秦 є чудовими літературними прикладами із нещодавньої історії. На 

жаль, як далі продовжує автор, ці жанри були загублені, не змогли 

розвинутися далі. Сучасна література, на думку Чень Дусю / 陈独秀,               

є вульгарною та банальною, і поруч не стоїть із літературою                

європейською [145]. 

 За оновлення національної драматургії, проти засилля у ній масок, 

співу, а не розмовної мови, виступав і Цянь Сюаньтун, який, як і попередні 

автори, відстоював думку про те, що необхідно брати найкраще із західних 

драматургів, а не спиратися виключно  на китайських авторів [76; 180]. 

Попри розгортання дискусій, китайська драматургія 20-х років           

ХХ століття не дала яскравих зразків. Лише згодом, новаторство з’явилось із 

появою п’єс Тянь Ханя / 田汉. А вже сучасні дослідники, зокрема 

В. Аджимамудова та М. Спешнєв, аналізуючи драматургію 60-80-х років 

минулого століття, віднесли п’єси Тянь Ханя / 田汉 до авангардних [108]. 

Зобразити життя таким, як воно є, особливо на околицях, спробував і 

відомий китайський митець Лао Ше / 老舍, який загинув наглою смертю у 

серпні 1966 року. На жаль, автору великої прози у драматургії не вдалося 

віднайти себе ні у сорокових роках минулого століття, коли вийшла друком, 

як зазначає В. Аджимамудова, його перша п’єса «Повернемось», комедія 

«Клапті туману», ні у драматичному творі «Канава Драконячий вус», 

написаному у 1950 році [72; 197; 198]. 

На сучасному європейському просторі дослідженням класичної та 

сучасної китайської драматургії були присвячені зокрема ґрунтовні наукові 
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праці та розвідки В. Аджимамудової, В. Алексєєва, І. Гайди, О. Желоховцева, 

О. Кобзєва, Ю. Лемешка, В. Малявіна, Л. Меньшиков, А. Радіонова, 

С. Сєрової, В. Сорокіна, М. Спєшнєва, М. Федоренка. 

Так, у післяслові до видання «Сучасна китайська драма» (М., 1990 р.) 

В. Аджимамудова та М. Спєшннєв, не лише проаналізували п’єси новітніх 

китайських драматургів, а й наголосили на тому, що з середини 80-х років 

минулоого століття Китай охоплює театральний бум, коли «у Шанхаї в 

останньому кварталі 1985 року було поставлено 50 нових п’єс. Звертає на 

себе увагу і цікавість до зарубіжної класики та сучасної драматургії»             

[108, с. 434]. Надалі автори слушно зазначають, що пошуки та експеримент у 

царині розмовної драми зводяться до наступного: звертання до злободенної, 

актуальної тематики із використанням нових форм художнього вирішення 

спектаклів; активного залучення для постановки у театрі як зарубіжної 

класики, так і творів сучасних авторів. 

На підтвердження думок щодо подальшого експериментального 

розвитку сучасного китайського театру, а, відтак, і оновленого у ньому 

репертуару, науковці наводять слова відомого китайського актора Ін Жочена, 

який влучно порівнював китайський драматичний театр із рікою, в яку 

впадає безліч струмочків. Від того, «глядач бачить багато з того, що можна 

віднести до традиційної музичної драми. Але, заразом, одночасно можна 

відчути і вплив шекспірівського театру, і елементів системи Станіславського, 

і принципів Брехта» [108, с. 434; 113]. На нашу думку, не лише згадка про 

Б. Брехта, а й наповнення репертуару осучасненим змістом, є свідченням і 

боротьби за глядача, що виникла наприкінці ХХ століття між театром і кіно. 

Вивченню та розширенню академічних меж класичної китайської 

літератури присвячені розвідки В. Алексєєва «Китайська поема про поета. 

Станси Сикун Ту (837 - 908)» (М., 2008 р.), «Китайська література. Вибрані 

праці» (М., 1978 р.), «Праці з китайської літератури: У 2 кн.» (М., 2002 – 

2003 рр.). У працях синолог слушно окреслив думку про безумовний 
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взаємозв’язок між естетикою традиційної культури Китаю та її впливом на 

твори художньої літератури [16; 17].  

Аналізу стану літератури нового Китаю присвячено наукову розвідку 

О. Желоховцева «Сучасна література», вміщену у 3 томі енциклопедії 

«Духовна культура Китаю» (М., 2008 р.). Автор послідовно розкриває 

передумови написання літературних текстів та безумовнй політичний вплив 

на зміст та форму творів. Літературу материкового Китаю вчений розглядає 

паралельно із літературою Тайваню та Сянганя. На думку автора, серед 

драматургів заслуговують на увагу п’єси Лао Ше / 老舍 «Рів «Драконів вус» 

(1950 р.) та комедія «Дивлюсь на захід, на Чаньань» (1955 р.), що невдовзі 

була визнана як «обмовлена» [54, с. 168].  

Окрім того, науковець у статті «Питання періодизації китайської 

літератури у світлі вивчення середньовічної повісті хуабень» подав бачення 

того, що періодизація китайської літератури не є виключенням серед інших 

східних літератур і цілком залежить від змін правлячих династій та 

провідних літературних жанрів [53, с. 9].  

Підтвердження політичного тиску на твори китайської літератури 

другої половини ХХ ст. є провідними у монографії Ю. Лемешка «Сучасна 

література Китаю» (Благовіщенськ, 2012 р.). У ній, зокрема, автор слушно 

наголошує на тому, що. починаючи з 1949 року, література материкової 

частини Китаю «багато в чому була віддзеркаленням політичної кампанії та 

ідеологічної лінії» [74]. Надалі автор аналізує негативний на розвиток нової 

та новітньої літератур Мао Цзедуна / 毛澤東, який 1942 року під час виступу 

на Нараді з питань літератури та мистецтва в Яньані підкреслював, що 

література повинна служити політиці, вона має бути популяризована на тлі 

постійного підвищення рівня запитів населення. Саме у той час і твориться 

концепт пролетарської літератури для певної соціального прошарку, а саме: 

робітників, селян та солдат. Із метою встановлення контролю партії над 

літературною діяльністю 1949 року під час Першого Всекитайського       

з’їзду робітників літературита мистецтва була заснована Всекитайська 
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асоціація робітників літератури та мистецтва. Першим, хто її очолив, був    

Го Можо / 郭沫若. 

Попри політичний та ідеологічний тиск, вже у сучасній китайській 

драматургії автори, наскільки це можливо, намагаються відійти від тем 

класової боротьби. На жаль, експерименти залишаються лише у формі 

авангардних п’єс, у змісті текстів все одно звучить тема провідної лінії партії. 

Про необхідність змін не лише в авангардній, а й класичній драмі 

вказував відомий синолог Л. Меньшиков у монографії «Реформа китайської 

класичної драми» (М., 1959 р.). Науковець зупинився на особливостях, що 

підштовхнули до змін класичної драми у Китаї. На його думку, рух за 

реформи має три різні сторони. Так, перша - оцінка та переробка у 

необхідних випадках старих п’єс, адже саме на них ґрунтується основна 

складова класичної спадщини. Друга – вивчення народного театру, сюжети 

якого живили «застарілі форми китайського театру» [86, с. 38]. Третя –

створення нових п’єс, які не лише мають зберегти особливості національної 

форми, але наповнити її новим змістом. 

Автор переконаний, що актуальності не втрачають навіть ті твори (їх 

налічувалося близько 500), які були написані шість століть тому. Учений 

переконаний,  що зміни класичних творів мають торкнутися історичної, 

побутової та філософської драми. І вже у статті «Питання про автора 

«Західного флігеля» (1961 р.) порушує ряд теорій щодо суперечливого 

написання п’єси Ван Ши-фуєм / 王实甫 чи Гуань Хань-цинем / 关汉卿. 

Наприкінці роботи Л. Меншиков слушно вказав, що «Західний флігель»  як 

новаторський твір не одразу отримав визнання, так само як і ім’я Ван Ши-фу 

/ 王实甫 довго не включали до списку «чотирьох великих драматургів» [87]. 

О. Кобзєв та С. Сєрова розглядають китайські вистави з огляду на 

поєднання у них балетного та циркового мистецтв, сучасних стилів танцю 

[49, с. 385; 51; 52]. Аналізуючи власне театральне мистецтво, С. Сєрова у 

статті до 6 тому енциклопедичного видання «Духовна культура Китаю»         
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(М., 2010 р.) слушно вказує на те, що відродження театру сицюй неможливе 

без появи нової якісної драматургії, оновленням сценічної мови. Адже, «на 

межі ХХ – ХХІ століть традиційний театр сицюй вийшов із серйозними 

новаціями. Цей процес відбувається у двох напрямах – постанови за рахунок 

коштів національного театру сицюй на ґрунті вистав вітчизняної драматургії 

та за мотивами зарубіжної класики» [25, с. 374]. 

Новий поштовх до розуміння сучасного театрального мистецтва, на 

думку дослідниці, дають дві вагомі праці початку ХХІ століття Хан Чена,  

Лю Хоушена, Ляо Беня, Ду Го-ліна «Сценічне мистецтво театру куньцюй 

Китаю» (Нанкін, 2004 р.) та Е Мін-шена «Історія лялькового театру провінції 

Фуцзянь. У 2 томах» (Фучжоу, 2004 р.). 

Вагоме дослідження витоків китайської літератури, особливості її 

періодизації, впливу соціально-політичних процесів на художні твори  

зроблено у колективній праці «Довідник з історії літератури Китаю             

(ХІІ ст. до н.е. – поч. ХХІ ст.), авторами якої є Е. Серебряков, А. Радіонов, 

О. Радіонова (М., 2005). У збірнику не лише подано критичний огляд 

літератури, а й за алфавітом вказано прізвища митців, що дає можливість 

ознайомитися із їхньою творчістю. Чи не вперше після виходу «Сучасної 

китайської драми» були вказані прізвища не лише Тянь Ханя / 田汉, а й Лю 

Шугана / 刘树纲, Лі Ваньфеня / 利王凤, Лань Іньхая / 兰英航, Цзінь Юня / 

查良镛, Ван Пейгуна / 王佩枪. Так, якщо життєвий і творчий шлях Тянь Ханя 

/ 田汉 було проаналізовано досить широко, то творці авангардної драми 

представлені виключно доробками, вміщеними у видання 1990 року. Окрім 

того, до кінця нез’ясованими залишився і час написання окремих п’єс. 

Наприклад, сумнів викликає датованість 1985 роком драми Ван Пейгуна / 

王佩枪 «Ми» / 我们. У китайськомовних джерелах час написання - 1988 рік. 

На думку вчених, експериментальна драма є закономірним 

продовженням руху реформ, що охопив китайську літературу. Наслідком 

«стала поява великої кількості довідників та збірників, що віддзеркалюють 
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найкращі досягнення китайських поетів, прозаїків, драматургів, публіцистів 

за сто років». Автори переконані, що «у ХХІ століття китайська література 

йде із великим художнім досвідом, який увібрав у себе кращі національні 

традиції із творчими досягненнями західної культури» [106, с. 243]. 

Осмисленню драматургії Китаю від заснування жанру і до нової форми 

його функціонування присвячено поважні дослідження В. Сорокіна. Так, у 

статті «Класична драматургія» до 3 тому енциклопедії «Духовна культура 

Китаю» (М., 2008) автор слушно вказує на те, що п’єси Тянь Ханя / 田汉 

були «дієвим фактором політичного впливу на маси» [49, c. 156] і у 

подальшому стали поштовхом до розвитку драматургії 30-х років. Попри те, 

на слушне зауваження автора, експерименти зі змістом та формою у поезії та 

прозі у 20-х роках минулого століття, найменш всього торкнулися власне 

драматургії. У праці «Китайська література. Короткий нарис» (М., 1962), 

виданій у співпраці з Л. Єйдліним, автори у розділі «Драматургія» 

обґрунтовано констатували, що упродовж віків театр був «не лише засобом 

естетичної насолоди, а й джерелом просвіти. У театрі глядачі дізнавалися про 

події з національної історії, про волелюбних героїв та жорстоких тиранах, 

про персонажів із легенд та літературних творів» [109, c. 90; 122]. 

Серед багатьох наукових досліджень М. Федоренка, китайська драма 

виокремлюється у вагомий доробок. У передмові до творів Го Можо / 郭沫若 

(М., 1981 р.), автор підкреслював, що самобутність китайської драми 

пов’язана, насамперед, із філософією культури цієї країни, ключовим 

розумінням до якої є китайський афоризм: «Коли малюєш дерево, необхідно 

відчувати, як воно росте» [132, с. 154]. 

Власне розуміння та вибірковий аналіз п’єс сучасної китайської 

літератури серед національних дослідників здійснено у ряді статей Н. Ісаєвої. 

Так, у розвідці «Експериментальна сутність драматургії Ґао Сінцзяня» (К., 

2013 р.) авторка, на відміну від більшості російських науковців, 

небезпідставно наголошує на появі позитивних рис ідеологічного клімату 

сучасного Китаю, що «розвивається у руслі авангардизму та 
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постмодернізму», із наявним «плюралізмом думок літературознавчої 

критики» [9, с. 14; 57, с. 57]. Науковець підкреслює, що п’єса «Автобусна 

зупинка» варта особливої уваги як така, де «художній експеримент автора 

проявився у досить радикальній формі» [9; 57, с. 58]. 

У наступній статті (співавторство зі мною, А. Акімова) «Класичні 

теорії драми в Китаї та Європі: компаративний аспект» (2012 р.). Авторки 

приходять до висновку, що європейський глядач сприймав китайську 

драматургію з огляду на східну екзотику, хоча на початку ХХ століття і 

театр. І драматургія мали деякий вплив на розвиток європейської драми, 

наприклад, у творах Б. Брехта. на слушну заувагу авторів,на заваді глибшого 

сприйняття європейським глядачем творів китайських драматургів стала  

замкненість соціуму, в якому вони творили [23; 58]. 

Ґрунтовне дослідження китайської драматургії здійснене у 

дисертаційній роботі О. Воробей «Творчість Лао Ше китайська розмовна 

драма першої половини ХХ ст.» (К., 2013р.) [7; 9; 36]. 

Розроблена концепція розвитку китайської драми зазначеного періоду 

тісно пов’язана із експериментами  та новим прочитанням поетизованої 

драми Цао Юя / 曹禺, історичної драми Тянь Ханя / 田汉 , епізованої драми 

Лао Ше / 老舍. На нашу думку, авторкою було створено один логічний ряд 

творів відомих китайських драматургів, що дозволило впровадити ідеї щодо 

формувань цілком нової розмовної драми: поетизованої драми у стилі 

поетичного реалізму із злободенністю питань; п’єси розмовної драми, в 

основі яких традиційний історичний сюжет; епізована драма Лао Ше / 老舍 у 

зіставленні із епічним театром Бертольда Брехта [23; 169; 174; 185; 200; 201]. 

У статті «Особливості «поетизованих» п’єс Цао Юя / 曹禺,  як нової 

форми китайської драми 30-50-х років ХХ століття» (2012 р.) науковець 

подала крізь призму поетичного реалізму західноєвропейських літературних 

течій, що своєрідно поєднався із китайською культурою. О. Воробей у 

публікації «Особливості епізованої драми Лао Ше / 老舍 у зіставленні з 
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епічним театром Бертольда Брехта» (2013 р.) осмислила не лише естетику 

творчості відомого китайського драматурга середини ХХ століття, а й 

співставила її з теоретичними положеннями Бертольда Брехта про 

відкидання усіляких пережитків традиційного театру [9, с. 14; 102]. 

Осмислення переважно художніх текстів китайської літератури 80-90-х 

років минулого століття подається у статті С. Семенюк та В. Урусова            

(у співавторстві) «Китайська література ХХ століття і творчість Ґао Сінцзяня) 

(2012 р.). Автори слушно акцентують увагу на експериментаторстві              

текстів Лу Сіня, Шень Цунвеня, Чжан Алін, Ван Веньін [102; 165; 166; 167; 

175; 177; 178].  

Новою та актуальною є стаття Я. Щербакова «Вплив індо-буддійської 

культури на ґенезу драми цзацзюй та мотивів у фабулі драми» (2012 р.), у 

якій співставляються амплуа китайської та санскритської драми, що, на 

думку автора, є свідченням їх спорідненості. Я. Щербаков переконаний, що 

на розвиток китайського національного та далекосхідного театру 

безпосередній вплив мала індо-буддійська культура, а саме культово-

ритуальні дійства [9; 155]. 

Вищезазначені праці охоплюють лише частину вивчення класичної 

літератури, експериментів авангардної драматургії. Беручи до уваги наукові 

концепції праць про становлення, розвиток та сучасний стан драми в Китаї, 

на нашу думку, виокремлюється суттєве: вагомий та безперечний вплив на 

художню літературу, а, відтак, і на драматургію відбувався через політичні та 

соціальні події, що були у Китаї упродовж минулих часів; прагнення 

митцями оновити та вийти за усталені межі жанру класичної драми було 

викликано плином часу, західно-європейськими тенденціями. Експерименти 

у сучасній драмі торкнулися як змісту, так і її форми, динаміка, з огляду на 

китайський соціум, простежується нами у підході до вирішення 

драматургами нагальних проблем. 

Однак поза увагою науковців залишилося поєднання у сучасній драмі, 

зокрема, у п’єсах Хе Цзін-чжі / 贺敬之  та Діном Ні / 丁毅  у «Сивій дівчині» 
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/ 白毛女, Тянь Ханя / 田汉 «Жінка-інспектор Се Яохуань» / 女巡按谢瑶环, 

авангардних п’єсах Лю Шугана\刘树纲 «Візит мертвого до живих» / 

一个死者对生者的访问, Ван Пейгуна / 王佩枪 «Ми» / 我们, Лі Ваньфена / 

利王凤 та Лань Іньхая / 兰英航 «Ранкові прогулянки» / 早晨散步, Цзінь Юня 

/ 查良镛 «Нірвана «Пса» / 涅盘的狗  візуального та вербального у змісті       

та формі. 
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1.2. Концепція нової форми драми театру хуацзюй 

 

Естетичне бачення китайськими драматургами соціуму спершу ХХ, а 

надалі ХХІ століть, відтворення темпоритму, швидкоплинності, 

симптоматичною відмовою від класики із раптовою показовістю повернення 

до неї, намаганням стати вище за усталені моральні норми, виокремило 

потребу кардинально як нової драми, так і її втілення, що відповідало б 

новим вимогам. Сталий репертуар, перероблені сюжети  вже не могли 

задовольнити глядача, який, попри традиційної тяглості, ставав все більш 

вимогливим. Окрім того, постійне звертання до минулого, експлуатація 

історичних тем та звичних амплуа  ставали передумовами, що спричинили 

кризу жанру.   

1906 року з’являються нові театральні трупи «Чунь лю ше / 春露摄», 

«Цзиньхуа туань / 进化屯», «Чунь ян ше / 春阳摄», що поставили за мету 

зміну форми подачі п’єс [154]. Прикметно, що опанування європейських та 

японських зразків не спричинило повного їх наслідування та копіювання, а 

лише вдало підкреслило самобутність китайської драми. Поштовхом до 

переосмислення митцями ролі мистецтва та людини у ньому став «Рух 4 

травня» 1919 року, що був протестом проти геополітичного розподілу Китаю 

і патріотичним викликом національним інтересам. Надалі, за слушним 

спостереженням В. Сорокіна у статті «Література Нового Китаю (1917 - 

1949)», «Рух 4 травня» прискорив «літературну революцію», що докорінно  

змінила мову (з архаїчної на розмовну бейхуа) та поетику літературних 

творів. Потому, нову поезію, прозу та драматургію було об’єднано у 

«літературу 4 травня», розвиток та становлення якої відбувалося у декілька 

етапів [110]. 

Творцям літератури, зокрема, Лу Сіню, Е Шен-тао, Ван Тун-чжао, Сюй 

Ді-шаню, Ван Лу-яню, Мао Дуню, Чжен Чжень-до, вдаються експерименти із 

малою прозою. Теоретичним підґрунтям поглядів авторів стало «Літературне 
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угрупування» (文学言剧会 / Веньсюе яньцзюхуй), гасло якого віддзеркалило 

провідну ідею: «Література в ім’я життя» [110]. Друкованим вісником ідей 

був журнал «Сяошо юэбао / 小说月报» («Прозовий щомісячник»), в якому, 

завдяки зусиллям Мао Дуня та Чжен Чжень-до, читачі мали змогу 

ознайомитись із кращими зразками творів зарубіжних авторів. На нашу 

думку, прикметно, що у китайській тогочасній прозі, як і в авангардній 

українській, письменниками за основу було взято життя інтелігенції, відхід 

від традиційної сільської тематики. 

Подальші експерименти у літературі 1921 року також пов’язані із ще 

одним літературним угрупуванням «Творчість», очолюваною Го Можо / 

郭沫若. На відміну від «Літературного угрупування», митці «Творчості», 

окрім Го Можо / 郭沫若, її членами були Юй Да-фу, Чен Фан-у, працювали із 

різними видами: прозою, поезією та драмою. Реалізму «Літературного 

угрупування» адепти «Творчості» протиставили романтизм із його високими 

ідеалами, яскравими переживаннями та душевними поривами. Окрім того, 

маючи, також, власні друковані засоби (журнали «Щоквартальник 

«Творчість», співзвучний із назвою угрупування «Щоденник», газету та 

«Півмісячник «Паводок»), своє завдання митці вбачали і у просвітницькій 

місії. Показово, що саме у той час з’являються перші зразки п’єс ще одного із 

представників «Творчості»: Тянь Ханя / 田汉. 

Прикладом оновленої форми «відкритого» драматичного твору є 

історична трагедія Го Можо / 郭沫若 «Близнюки» («Квіти дикої вишні»), 

поставлена у Гуанчжоу 1926 року. Подвійна назва п’єси пов’язана, на думку 

М. Федоренка, із зверненням автора до одного із найдавніших поетичних 

пам’яток Китаю: «Книги пісень» («Шицзін / 诗经»), в якій і вміщено 

однойменну поезію. Конфлікт у драмі розгортається по смерті матері 

близнюків: 20-річного Не Чжена та його  сестри. Юнак, усвідомлюючи, що 

вже минуло три роки як вони живуть самі, відчуваючи біль за безкінечні 

військові напади, що призводять до роздробленості та занепаду князівства, 
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вирушає до колишнього вельможі Яня Чжунцзі. Сповнений патріотизмом, Не 

Чжен прагне за будь-яку ціну призупинити ворожнечу. Історичний сюжет Го 

Можо / 郭沫若 наповнює новим звучанням, коли вкладає у слова Не Чжена 

весь біль за сучасний йому Китай: «Сестро, прийшов час, коли ми, молодь, 

можемо проявити свою рішучість та свою мужність!» [132, с. 132]. 

Подальші дії у драмі пов’язані із подорожжю Не Чжена до палацу 

ханьського князя, зустрічами із колишніми друзями. Вони і розповідають 

юнакові про підступні наміри Ся Лея – першого радника ханського князя – 

розв’язати братовбивчу війну із сусідніми князівствами Чжао, Вей, Ці та Янь. 

Кульмінацією п’єси є смерть Не Чжена по тому, як він убив ханського князя 

та Ся Лея. У фіналі драми Не Ін, не бажаючи змиритися зі смертю брата, 

накладає на себе руки. 

Розширення меж розмовної драми відбулося за рахунок 

переосмислення візуального та вербального ряду, коли акцент робився на 

діалогах та монологах її персонажів. Звичайно, у порівнянні із традиційною 

китайською драмою на другий план відійшов і музичний супровід. Хоча, 

повністю відмовитися від нього Го Можо / 郭沫若 не зміг. Упродовж п’єси 

зрозуміти вчинки героїв допомагають музичні уривки, частину яких автор 

позичив із «Книги пісень». Окрім того, вплив традиційної драми вбачається 

нами і у трактуванні автором слова «патріотизм», «героїзм» упродовж 

розгортання дії. Адже, найповніше його розуміння викладене, все ж таки, 

через слова пісні у виконанні Не Чжена: 

Я сірих буднів не бажаю, 

Хай краще смерть в бою, на волі, 

Народу життя хочу віддати –  

Врятувати його від злої недолі [132, с. 135]. 

Так само, пісня поглиблює розуміння і жіночих характерів 

«Близнюків» (Не Ін та Чуньгу), їхнє ставлення до патріотичного та 

громадянського обов’язків, до кохання [3; 6, c. 10].  
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У свою чергу, сценічне втілення тексту здійснюється через авторські 

ремарки. Досить розлогі, із дрібницями, вони мають поглибити задум, 

зорієнтувати на позитивному чи негативному сприйнятті [11, с. 5]. 

Наприклад, Го Можо / 郭沫若 наголошує на схожості між братом і сестрою, 

хоч і не повній. Для ролі першого радника ханського князя – Ся Лея – актор 

має володіти вмінням майстерно передавати через вербальність негативні 

риси характеру: підступністю, грубістю, владолюбством, заразом, візуально 

не відштовхувати від себе. Перераховуючи дійових осіб, Го Можо / 郭沫若 

залишає безіменним ханського князя, але із коментарів стає зрозуміле 

емоційне ставлення до персонажа: біля 50 років; дурнуватий, гладкий; чим 

більше гладкий, тим краще підходить для ролі [132, с. 132]. 

Отже, попри усі експерименти із драмою, її тематикою та 

проблематикою, поява не лише трагедій (наприклад, Хун Шеня «Чжао-

диявол», 1922), а й комедій (Дін Сі-ліня, Сюн Фу-сі), на жаль, на першому 

етапі становлення сучасної китайської літератури, наряду із великою 

кількістю зразків поезії та прози, п’єс було створено порівняно мало. На наш 

погляд, обмеженість драматичного репертуару пов’язується із тематичною 

прив’язаністю до історичних подій, вичерпністю можливих форм її 

трактування [11]. 

Новаторство розмовної драми хуацзюй / 话剧 ґрунтувалося і на відмові 

митців від літературної мови «веньянь / 文言», що не задовольняла потреби 

часу, бо не завжди у доступній формі нею можна було детально передати 

події. Після подій «4 травня» у літературний процес входить мова «байхуа / 

白话», більш емоційно увиразнена, що глибше підкреслювала естетичне 

сприйняття драми, робило її доступнішою різним соціальним верствам. На 

думку М. Федоренка, «мовні межі літературної творчості вагомо 

розширилися і художні твори, написані мовою «байхуа / 白话», вони стали 

масовим надбанням» [132, с. 8]. Драма хуацзюй / 话剧 прискорила розвиток і 

малих драматичних форм: одноактних п’єс, невеликих за обсягом 
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сатиричних або гумористичних п’єсок та сценок; сприяла поширеному 

читанню літературних творів з імпровізованої сцени, коли через виставу до 

глядача доносилася важлива тема.  

Наступний період розмовної драми хуацзюй / 话剧, пов’язаний  із 

новим етапом літературного процесу в Китаї, розпочався 1937 роком. В 

історії Китаю 1937 – 1949 рр. характеризуються жорстокою війною із 

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

патріотизму набуває нового звучання, підсилюється можливістю здобути 

незалежність, попри те, що війна вимушено поділила Китай на чотири 

частини, кожна з яких вирізнялася суттєвими політично-соціальними 

особливостями [11, с. 6]. 

Так, у районах, що перебували під контролем Гоміньдану, після 

створення Нанькінського уряду, виокремилися три ідеологічні гілки: 

(«праві»), колишні «ліві», потім – «реорганізаціоністи», центристське 

групування Чан Кай-ші (нанкінці) [50]. Прикметним стало проголошення у 

місцевих  адміністраціях не лише розриву із старим, а й проголошення 

нового. Нові адміністративні форми включали: енергійність, працелюбство, 

підйом о 5 – 6 годині, бережливість та економію. Чиновник повинен був 

відмовитися від будь-яких подарунків та банкетів, у крайньому випадку, 

вартість не могла перевищувати 2 юаня, носити виключно бавовняний одяг 

китайського виробництва. Дні народження святкували лише ті чиновники, 

які досягли 60-річного віку [50]. За політичну основу було взято гасло «шість 

робіт і три справи». Воно діяло до 1949 року, коли від Гоміньданя було 

звільнено майже усю територію континентального Китаю. 

Ще одна частина Китаю перебувала під владою Комуністичної партії, 

що після руху «4 травня» виступала проти іноземної окупації. Наприкінці 30-

х років Мао Цзедун / 毛澤東, акцентуючи увагу на особливостях китайського 

революційного руху, розробляє жорстокі теоретичні основи, що на практиці 

у подальшому вплинули на розвиток літературного руху, коли на чолі всього 

партія поставила практичний досвід, а читання книг відійшло на другий план 
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[50]. Політика Китайської Комуністичної партії була спрямована на 

припинення боротьби між робітничим класом та місцевою буржуазією. 

Звільнені райони мали стати зразком нової моделі вільного демократичного 

суспільства. Наголос партії спершу на розвиток села, проголошені соціальні 

програми,  три етапи руху реформ, пристосування ідей марксизму до реалій 

китайського соціуму, індустріалізація, одразу окреслили митцям тематику та 

проблематику творів.  

Не залишилась осторонь і інтелігенція, яку наприкінці 40-х років, 

одразу ж почали перевиховувати. Задля цього було проголошено спеціальну 

перевиховну кампанію, її наслідки подано у драмі Ван Пейгуна / 王佩枪 

«Ми» / 我们. Рух за «подвійне перевиховання інтелігенції» охопив вищі 

навчальні заклади, став засобом критики та самокритики найбільш освічених 

верств суспільства  у пресі (газети «Женьмінь жибао / 人民日报», «Гуанмін 

жибао / 官民日报», «Тяньцзинь жибао / 天今日报» ) згорнувся у 1951 році, 

але підштовхнув до початку репресій. 

На нашу думку, ті жахливі зміни, що сталися в українській літературі 

та культурі 30-х років, коли від репресій загинула значна частина діячів, 

повторилися у Китаї 50-х років. Жорстка критика Мао Цзедуном / 毛澤東 

стрічки «Життя У Сюня» розпочала процес політичного терору, вимушених 

зізнань, відмов від творчих надбань і  не лише тогочасних (наприклад,          

Ху Фена). Так, суворій критиці піддався і один із найкращих творів великої 

прози – роман «Сон у червоному теремі» / 红楼梦新证, що був написаний у 

XVIII столітті [83; 173]. Окрім того, на новий літературний процес вплинули 

і ще два політичні режими кінця 30-х – 40-х років. Адже залишалася ще 

частина території Китаю (Шанхай), контрольована іноземними концесіями, 

але вільними від японців до грудня 1941 року, і ті, що були                 

окуповані Японією. 

Ще до проголошення Мао Цзедуном / 毛澤東 ряду реформ, провідною 

наприкінці 30-х років стає військова тематика. Для літераторів початок 
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військових дій був можливістю підняти патріотичний та національний дух, 

нарешті, звільнити землю від окупантів. Згуртованість та спільна волелюбна 

ідея митців підштовхнула до створення у березні 1938 року в Ухані 

Всекитайської асоціації діячів літератури  та мистецтв з відсічі ворогові. ЇЇ 

керівником став Лао Ше / 老舍  (справжнє ім'я Шу Шеюй, друге ім'я           

Шу Цінчунь / 舒慶春), автор багатьох прозових творів та ряду драматичних, 

зокрема п’єси «Кулак в ім’я справедливості» (1961 р.). Теоретичною та 

ідеологічною платформою асоціації був журнал «Література та мистецтво 

війни супротиву. Саме в ньому, на думку укладачів «Довідника з історії 

літератури Китаю», формувалися фронтові бригади, збиралися пожертви для 

фронту, проводилися літературні семінари. Але, асоціація, «активна  в 1938 – 

1939 роках, у 1940-х рр. із-зі стабілізації фронту та посиленню цензури 

значно скоротилася» [106, с. 193]. 

Саме у роки війни митці мали змоги продовжити експерименти із 

змістом та формою розмовної драми. Паралельно у той час відбувалось і 

оновлення музичної драми, зокрема, олітературення Хе Цзін-чжі / 贺敬之  та 

Діном Ні / 丁毅 народної легенди «Сива дівчина» / 白毛女. Проблема подачі 

через нові засоби драматичних творів та текстів знайшла своє вирішення у 

творах колишніх прозаїків Лао Ше, Мао Дуня, Ло Фена. Розмовна драма 

воєнних часів втілила у себе і традиційні елементи фольклору, і розширений 

вербальний та візуальний ряд. Безперечно, драма військових років мала бути 

максимально зрозумілою та наближеною до реалій, у першу чергу, для 

пересічного глядача [11, с. 8; 15]. 

Наприкінці сорокових років у Китаї відбулися важливі політичні зміни, 

пов’язані із вигнанням японських завойовників, остаточним утвердженням 

влади Мао Цзедуна / 毛澤東. З 1947 року звільненими стали території 

Північно-Східного Китаю, а вже згодом майже вся територія 

континентального Китаю була звільнена від влади Гоміньдану. Одним із 

ключових принципів подальшого затвердження правлячої політики 
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Комуністичної партії Китаю було проголошення політичних та ідеологічних 

кампаній, що спиралися на класову боротьбу із зовнішньою агресією 

імперіалізму та внутрішню, наприклад, між містом та селом. Найбільш 

незахищеною, морально нестійкою, такою, що постійно сумнівається та має 

власну думку, у внутрішній класовій боротьбі стала інтелігенція, саме задля 

її перевиховання під керівництвом Мао Цзедуна / 毛澤東 було розгорнуто 

ідеологічну кампанію сисян гайцзао (або перебудова мислення). Шпальти 

тодішньої преси, зокрема газети «Женьмінь жибао / 人民日报», «Гуанмін 

жибао / 官民日报», «Тяньцзинь жибао / 天今日报», були заповненні 

жорстокою самокритикою вчених та інтелігентів, що у подальшому поклало 

початок від словесного до фізичного знищення. 

Упродовж 50-х років з’являються драми, що за тематикою та 

проблематикою, повністю відповідають концепції усіх політичних кампаній. 

Так, у п’єсі Ху Ке «Вони зросли у боях» (1952 р.) у центрі уваги автора життя 

китайців на півночі країни. Дії у творі відбуваються упродовж 30-х – 40-х 

років. У тексті візуально-вербальний ряд підкреслює, попри політичну 

заангажованість, трагізм ситуації людини і землі. Так, детальні описи 

інтер’єру, розгорнуті ремарки, увага Ху Ке на голосі персонажів, їх міміці 

передають тогочасну ситуацію: Лао-чжун (дрижачими руками бере рішення, 

довго та нерухомо дивиться на нього). Непідкупні судді! Непідкупні судді… 

(У відчаї.) Ян Ю-де! Тизагубив нас! Нема бідняку порятунку! Нема нам 

порятунку! (Закашлявся.) [141, с. 11; 157; 159; 162]. 

Темі індустріалізації, життю, як зазначено у ремарках «одному з 

промислових міст у 1953 році» [119, с. 3] присвячена п’єса Ся Яна 

«Випробування», написана 1954 року. Митцю вдалося детально відтворити 

на прикладі родини Дін Вея не лише часи економічних реформ, а й окреслити 

нюанси політики Школи з підготовки кадрів, через детальну вагу на побуті 

ознайомити спершу читача, а потім і глядача із традиціями, що панують у 

китайській родині. Так, звертає на себе увагу звернення п’ятнадцятирічної 
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Дін Сун до сорокарічного батька на Ви й те, що, попри займану посаду, він 

не дуже й освічений: «Неправда. Нема нічого легшого від квадратних 

рівнянь. Підставте одержану відповідь замість Х і перевірте, чи виходить. 

(Жартівливо). Я знаю, ви не змогли знайти Х, правда? Ну, то спробуйте ще 

раз, а у вечері я повчу вас» [119, с. 10]. Прикметно, що у п’єсах кінця 80-х – 

90-х років, що теж зображують життя міських китайських родин,  пошанна 

форма на Ви у звертанні до батьків зникає. 

Критика, що розгорнулася у періодичних виданнях, повністю 

позбавляла митців подальшої творчості. Прикладом цькування є послідовно 

розгорнута політична кампанія над стрічкою «Життя У Суня», після 

перегляду якої митці мали обов’язково висловити різке негативне ставлення. 

Лише 1980 року зі сторінок журналу «Цзилу Сюекань» стрічку було 

реабілітовано, а тема більше не вважалася забороненою. Критиці піддався і 

роман «Сон у червоному палаці» / 红楼梦新证, написаний Цао Сюе-цинем у 

XVIII столітті, для правлячої китайської комуністичної верхівки XX століття 

він виявився небезпечним із точки зору ставлення автора до правлячого 

класу. Негативною була і реакція на монографію про роман Юя Пінбо. 

Заклики Го Можо / 郭沫若 про вільну літературну дискусію залишилися 

непочутими, поступово, як і в національній літературній дискусії 30-х років, 

розпочалася ідеологічна кампанія проти інокомислячих авторів. 

Попри те, задля задоволення подальших політичних амбіції,             

Мао Цзе-дун / 毛澤東 через своїх послідовників намагається якнайповніше 

використати досвід, знання та літературно-філософські уподобання 

інтелігенції. Задля цього було проголошено новий політико-ідеологічний 

курс під символічним гаслом «нехай розквітають усі квіти». У тодішній 

літературі поряд із класиками починають працювати нові талановиті митці. 

Серед таких, на думку укладачів «Довідника з історії літератури Китаю», 

були Ван Мен, Лю Шаотан, Лі Говень, Ден Юмей, Лю Біньянь [106, с. 216]. 
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У період поступової відмови від курсу «ста квітів», «сто шкіл» до 

початку нової політичної програми «великого стрибка», що передбачав 

якнайшвидший перехід до оновленого індустріально-комуністичного 

суспільства, була написана п’єса Лао Ше (老舍; справжнє ім’я Шу Цинчунь / 

舒慶春) «Чайна» / 茶馆 (1957 р., на сцені глядач побачив твір 1958 року). З 

тексту розмовної драми віддзеркалюються усі попередні соціально-політичні 

реформи та їх наслідки. Події у драмі розгортаються упродовж трьох дій і 

охоплюють приблизно десятирічний період, починаючи з 1898 року. У центрі 

сюжету – чайна, за авторською ремаркою, типова для Пекіна кінця              

ХІХ століття. Саме той час у Китаї провалюється проголошений раніше Кан 

Ювеєм ряд реформ, що тривав з 11 червня до 21 вересня 1898 року. Наслідки 

ще не такі помітні, у чайній «Юйтай», як завжди збираються постійні 

відвідувачі, обговорюють нагальні проблеми. Лише уникають попереджених 

на плакаті: «Розмовляти про державні справи забороняється!». 

Саме чайна є тим місцем, в якому, окрім подачі традиційних страв та 

напоїв, вирішується і доля окремих персонажів твору. Так, з не маючи змоги 

прогодувати доньку, селянин Кан Лю через посередництво Лю Манцзи 

вимушений продати її чиновнику з імператорського палацу. Про те, що такий 

випадок не поодинокий, свідчить і ще один візит зубожілої селянки із 

десятирічною дівчинкою. За ремаркою Лао Ше / 老舍, «у дівчинки у 

волоссях соломка, знак того, що вона продається» [72, с. 21]. Вже наявні 

провальні наслідки попередніх реформ, коли суспільство і надалі стає більш 

розшарованим, вітаються наклепи, підслуховування, перекручування слів. 

Висловлювання Чаном Сиє та Суном Єр’є власної соціальної позиції 

призводить до подальшого ув’язнення та клейма «зрадник». 

У ІІ дії автор послідовно роз’яснює те, що сталося із китайським 

суспільством майже десять років потому. На жаль, індустріально-

продовольчого розквіту не було досягнуто. Майже усі чайні зачинені, «лише 

Юй тай так само приймає своїх відвідувачів. Але все там тепер по-іншому, 
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все підпорядковано одній меті –як-небудь вижити» [72, c. 30]. А символом 

процвітання наклепів стають ще більші попереджувані ієрогліфи про 

заборону говорити про державні справи. Позбуваючись імператорського 

правління, Китай стає республікою. Та ці політичні зміни, на жаль, 

поглиблюють безгрошів’я та жебрацтво, все більше стає біженців,             

процвітає хабарництво.  

У таких умовах доводиться і надалі працювати Ван Ліфу, вже 

одруженому, у якого підростають діти. Проблеми у чайній, територія якої 

задля подальшого виживання поділена із готелем, посилюються і 

неспроможністю відвідувачів сплатити за їжу, і відсутність продуктів. Майже 

кожного дня відбуваються бої, за наказом згори, необхідно безкоштовно 

годувати солдат. Окрім того, задля уникнення військової служби, 

збільшується і кількість дезертирів, готових за будь-яку ціну продати та 

здати все навколо. 

У ІІІ дії Лао Ше / 老舍 звертає увагу на ще більші ієрогліфи, 

відсутність будь-якого натяку на твори мистецтва, попри те, ще більшим стає 

зубожіння, про яке свідчить попередження: «Сплата за чай береться спершу» 

[72, с. 55]. Скрутне становище відчуває на собі і родина Ван Ліфу, адже 

продовольче питання так і не вирішене, натомість, посилюється політичний 

тиск. Зрадниками оголошуються ще нещодавні прихильники молодої 

республіки. У таких умовах чайна продовжує, попри скруту, працювати. 

Територіально – це вже регіон Гоміньдана, негативними наслідками політики 

якого вбачаються Лао Ше у притисканні національного та заграванні перед 

іноземцями. У підсумку, чайна «Юйтай / 茶馆) », частина якої вже не була 

готелем, а стала сценою для декламування творів, відходить до нових хазяїв, 

а саме до Сяо Лю, не позначеного високими моральними чеснотами. 

На нашу думку, важливою складовою розмовної драми є логічно 

вибудований Лао Ше / 老舍 вербальний та візуальний ланцюг, що передає 

специфіку проведеної соціальної, промислової та господарської політики. 
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Власне головні персонажі драми, як позитивні, так і негативні, є носіями 

думок автора. [11, с. 12]. Алюзії, що наявні у тексті, легко зчитуються 

упродовж розвитку сюжету. Так, оновлення Пекінської драми зумовлене 

новими амплуа акторів, наслідки політики «великого стрибка» у літературі – 

це перетворення частини чайної у місце для розповідей, що не дуже 

привабливі для глядачів. За текстом, коли Цзоу пропонує Вану ставити нову 

п’єсу, то чує у відповідь, що це даремне спалювання електроенергії, бо «цим 

відвідувачей не привернеш» [72, с. 66]. 

Особливої впевненості не принесли і слова Цзоу у відповідь: «Ваша 

правда. Третього дня я виступав у Хойсань-гуане, читав уривки із різних 

п’єс. Розповідав про мандрівних лицарів, борців за справедливість, про 

злодіїв та героїв, про поважних старців і молодь… І як Ви думаєте, скільки 

людей пирйшло?» [72, с. 66]. Попри майстерність виконавця, його відповідь 

була невтішна: п’ятеро, серед них двоє без квитків.  

На слушне зауваження укладачів «Довідника з історії літератури 

Китаю», політика «Нових народних пісень», виключне звертання до усної 

народної творчості «стало проявом створення сусальних трафаретних творів, 

що з класової позиції описували успіх народних комун чи перемог КПК у 

період революційної боротьби» [106, с. 216]. 

Гостро звучить у драмі і тема патріотизму, служіння своєму народові, 

його подальша доля. Бо інтелігенцію за гоміньданівського режиму 

починають цілеспрямовано знищувати у досить жорстокий спосіб.                 

За словами Сяо Де, вчителі, які вирішили страйкувати, будуть бити,                  

бо «Страйкувати нечесно! Отже, треба бити! Мені наказано чекати їх тут!» 

[72, с. 74]. 

Із іронією Лао Ше ставиться і до чиновників імператора. Так, за 

словами Цуя Цзюфеня, колишнього члена парламенту, а тепер глибокого 

вірянина, «Китай не врятувати! Він приречений» [72, с. 52]. Тому, краще 

молитися у храмі Хунцзіси, бо нічого іншого він не вміє. 
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Смислове навантаження посилює і назва п’єси. Через події, описані у 

чайній, Лао Ше / 老舍 зміг передати рух реформ у Китаї, його різко негативні 

наслідки. На нашу думку, «Чайна / 茶馆) » стала одним із прикладів нової 

розмовної драми. Увага автора зосереджена більше на вербальних засобах, 

аніж візуальних. У п’єсі, на відміну від інших авторів, досить розлогі і 

максимально деталізовані ремарки. Наприклад, даючи характеристику героя, 

Лао Ше створює закінчений образ, подекуди акцентуючи увагу на мрії, а не 

віці: «Пані Панси (Панси) – жінка четвертого племінника Пан Тайцзяня, 

невродлива, мріє стати імператрицею; сорока років» [72, с. 8] або «Сяо Тан  

Тецзуй (Сяо Тан) – син Тан Тецзуя, за тридцять, успадкував справу батька, 

сподівається стати настоятелем даоського храму» [72, с. 7]. 

Завершеність дії у п’єсі зумовлена і прямим хронотопом, коли через 

послідовний розвиток створюється цілісна картина зображуваного. Окрім 

того, у порівнянні із п’єсами Го Можо / 郭沫若, Тянь Ханя / 田汉, Лю 

Шугана / 刘树纲, Лі Ваньфеня / 利王凤, Лань Іньхая / 兰英航, Цзінь Юня / 

查良镛, Ван Пейгуна / 王佩枪, у Лао Ше / 老舍 упродовж цілого твору  немає 

жодного посилання до виконання народної пісні. Натомість, увиразнені 

вербальні засоби якнайповніше передають драматизм ситуації, напруженість, 

переживання персонажів. У свою чергу, візуальні засоби доповнюють  

цілісність дії. Так, це різні прийоми сміху (він у героїв і звичайний, але 

більше гіркий), рухи (неквапливі, поважні, швидкі), залежні від ситуації. 

Увага автора на інтер’єрі, меблях, посуді, стравах та напоях, наявних у 

чайній, передає соціальний стан верств, які її відвідують: середній або 

збіднілий клас, жебраки, нишпорки. 

Отже, за допомогою поєднання вербального та візуального у п’єсі        

Лао Ше / 老舍 «Чайна» / 茶馆 відстежується ціла епоха в історії Китаю. 

Окрім того, до особливостей нової розмовної драми, прикладом якої і є п’єса, 

належить і не лише коло актуальних питань, поставлених Лао Ше / 老舍, а й 

шляхи їх вирішення. Так, неодноразово у трьох діях твору підіймалося 
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питання національної самобутності китайського народу, ставлення поколінь 

до цього [11, с. 14]. У зв’язку з цим, Лао Ше / 老舍 словами Цзоу Фюуаня, 

представленого у ремарках як відомого оповідача старовинних книг, ще раз 

справедливо наголошує: «… задушили нас модні пісні. Але я так вважаю: 

мистецтво наше нам дорожче за життя. Про нього болить душа. Ще           

декілька років, і всі про нього не згадають. Ми винні перед нашими 

вчителями... Але зараз панує зло. Все гарне, все справедливе знищується 

нанівець» [72, с. 66-67]. 

Подальший розвиток розмовної драми шістдесятих років 

характеризується незначним поверненням до експериментаторства, ширшим 

колом обраних тем. У цей час драматурги ще більше звертають увагу на 

історичне минуле Китаю. З’являються п’єси Го Можо / 郭沫若 «Цай Веньцзі» 

та «У Цзетянь», Лао Ше / 老舍 «Священний кулак», Тянь Ханя / 田汉 

«Принцеса Вень Чен», Цао Юя / 曹禺 «Меч помсти» [106, с. 217]. Як і в 

тодішній радянській літературі, у китайській панівним методом стає реалізм 

із специфічними рисами синологічної літератури, з її тяглістю до історичного 

минулого та зображенню мужніх борців за справедливість. 

На жаль, у вересні 1962 року по завершенню пленуму ЦК КПК 

поглиблюється політичний тиск на тематику драматичних творів. У той час 

провідним мотивом стало зображення образу солдата Лей Феня, «гарного 

бійця чільника Мао» [106, с. 217].  

На подальший розвиток нової літератури і драми зокрема вплинуло 

десятиріччя «культурної революції» / (文化大革命) із проголошенням 

докорінно нових політико-соціальних змін. На сьогодні, китайські історики 

виокремлюють три передумови виникнення  «культурної революції»: 

переоцінка Мао Цзе-дуном / 毛澤東 та абсолютизація класової боротьби; 

поширення культу особистості; ліві, помилкові погляди Мао Цзе-дуна / 

毛澤東, остаточне утвердження культу особистості, широке неконтрольоване 



61 
 

користування владою прихильників Мао Цзе-дуна / 毛澤東 (Лінь Бяо, Цзян 

Цин, Кан Шен) [41; 50, с. 332; 78; 79; 80; 138; 1394 142]. 

Подальша політико-ідеологічна боротьба стала загрозою не лише для 

партійних прихильників Мао Цзедуна / 毛澤東. Під час ухвалення рішень на 

чергових нарадах та пленумах правлячої партії знову поставало питання 

благонадійності не лише серед інтелігенції, а й митців. Для літератури 

ключовим були положення з «Протоколу наради з питань роботи у царині 

літератури та мистецтва в армії, скликаного товаришем Цзян Цин за 

дорученням товариша Линь Бяо» (2 – 20 лютого 1966 р.), в яких йшлося про 

«боротьбу у царині літератури та мистецтві проти зарубіжних 

ревізіоністів…» та заперечення надбань, починаючи з 1949 року і закінчуючи 

часом створення Китайської народної республіки [100]. 

Згідно із «Протоколом…», усі літературні досягнення останніх 

десятиріч були проголошені «диктатурою чорної лінії» [6, с. 12; 106, с. 218]. 

На заувагу укладачів «Довідника з історії літератури Китаю», «керівництво 

творчими союзами було визнано контрреволюційним, а, відтак, 

репресованим» [106, с.218]. Як і під час репресій у національній літературі 

30-х років, у китайській, більшість письменників пішли із життя, а ті, хто 

залишився творити, пройшли в’язниці та трудове перевиховання                     

у «школі кадрів». 

Найсуворішими для китайської літератури був період, що тривав з 1966 

по 1972 роки, коли літературне життя зведено нанівець. За шість років не 

було офіційно видано жодної нової книги  [106, с. 218]. Деякі послаблення 

стосувалися виключно театру, коли ставилися дозволені та ідеологічно 

вивірені «зразкові музичні драми»: «Червоний ліхтар», «Захоплення гори 

Вейху», «Шац-зябан», «Напад на полк Білого тигра», «Морський порт», 

«Гімн Лунцзяну», «Бій на рівнині», «Гора Азалій». Разом із тим, на початку 

70-х років починає, попри політичні загрози та тиск, розвивається література 

самвидату, митці якої не боялися висловлювати власну позицію. 
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Отже, становлення та розвиток розмовної драми хуацзюй цілком 

залежало від політико-ідеологічної боротьби у Китаї. Експериментальність, 

використання нових форм звелися нанівець під час «культурної революції». 

На жаль, драматурги не змогли відійти від теми китайського соціуму, що 

залишилася ключовою і для розмовної драми. Попри те, новим у драмі 

хуацзюй стали візуальні та вербальні засоби. Їх використання посилило 

динаміку дії, алюзії, сценічну гру, нові образні мовні засоби [11, с. 16]. 

 

1.3. Модерні експерименти у сучасній китайській розмовній драмі 

як підґрунтя синтезу візуального та вербального 

 

Закінчення «культурної революції», припинення ідеологічного тиску, 

нові можливості творчого експерименту та пошуку започаткували  

літературу нового періоду, що датується 1976 роком. Упродовж кінця 

сімдесятих років у Китаї сталися ряд політичних змін, що позитивно 

вплинули на подальший літературний процес. Одним із перших літературних 

творів окресленого періоду стало оповідання Лю Синь-у «Класний керівник», 

надруковане 1977 року. На думку А. Желоховцева, відродження 

літературного процесу також було пов’язане із викривальною «літературою 

шрамів» / 伤痕文学 [54, с. 169], названою завдяки однойменному оповіданню 

Лу Синь-хуа.  

Показовим для сучасної китайської літератури стає і викриття ганебних 

наслідків «культурної революції» / (文化大革命). Супротив політико-

ідеологічному тиску поступово виходить за межі самвидаву. І вже перші 

народні поетичні твори, поезія площі Тяньаньмень [106, с. 238], 

переймаються поетикою нескореності, боротьби проти тиску та гноблення. 

Подальшим засобом відтворення нових політико-ідеологічних настроїв стає 

новітня драматургія, початок якої пов’язаний із п’єсою Су Шияна «Зразок 

вірності». 
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Укладачі «Довідника з історії літератури Китаю» акцентують увагу на 

тому, що на перебіг літературного процесу, керованого гаслом «звільнення 

пізнання», вплинули рішення ІІІ пленуму ЦК КПК 11-го скликання                 

(18-22 грудня 1978 р.) та ІV Всекитайського з’їзду працівників літератури та 

мистецтва (30 жовтня 1979 р.) [106, с. 239]. Окремі положення, затверджені 

після з’їзду, безпосередньо стосувалися і поверненням до політичного життя 

інтелігенції, а, найголовніше, було реабілітовано творчість раніше 

заборонених митців. 

Співпраця старих та прихід нових імен у літературу стає показовою для 

початкового періоду. Трагедія минулого, емоції та співпереживання за долі 

співвітчизників стають домінуючими у більшості тодішніх творів. Поступово 

задекларована «література шрамів» / 伤痕文学 переходить у «літературу 

роздумів про минуле». Розширення політико-соціальних меж, вільний доступ 

до якісних та нових зразків зарубіжної літератури призводить до нових 

методів та засобів зображення [10, с. 3]. 

Так, показовим стає звернення до «експериментальної драми» у п’єсах 

Ша Есіня, Цзун Фусяня, Ма Чжунцзюня. Безперечно, найбільший вплив на 

оновлення жанру мали драми Ґао Синцзяня / 高行健. Експеримент із змістом 

та формою у п’єсах «Сигнал тривоги», «Автобусна зупинка», «Інший берег» 

митець вбачає не в роботі режисера, а у передачі гри. Авторський 

експеримент на рівні внутрішньої форми драми, наприклад, у п’єсі 

«Автобусна зупинка» 9 персонажів мають не імена, а вербально та візуально 

підкреслюють, узагальнюють пересічне китайське суспільство. Зокрема, з-

поміж інших героїв, є Окуляри, Слабкий Молодий Чоловік, Мовчазний 

Чоловік, старий, мати, молоді дівчина, майстер по дереву, менеджер Ма. 

Розроблена автором низка різновікових персонажів створює цілісну та 

закінчену картину його сучасників. 

Ключовими концепціями для творення сучасної розмовної драми 

стають розуміння митцями незворотності змін, перегляд естетичних 

принципів, нове сприйняття часу, оновлення форми та змісту. На нашу 



64 
 

думку, специфічними рисами сучасної драми в Китаї є теоретична 

платформа, течії чи мистецькі школи. Якщо у національній літературі 

«Березіль» Леся Курбаса окреслив появу модерного театру, зі сцени якого до 

репресій ставилися п’єси Миколи Куліша та Володимира Винниченка, то  

досить часто жанрова форма китайських драм залежала від провінції, в якій її 

було поставлено [10, с. 4]. 

Традиції модернізму, за О. Воробей та Н. Ісаєвою, пов’язується у 

китайській драмі із епічним театром Бертольда Брехта [36; 58]. Європейські 

впливи знайшли своє втілення в сценічних особливостях, у поступовій 

відмові від ілюзійності правдивого життя. Нерідко, основу новітніх п’єс 

становила щоденність, осмислена, підживлена авторським баченням. 

Філософія модернізму драматургії у Китаї спирається на відтворення 

реальності, що відповідає світовому «a realibus ad realiora» (від реального до 

найреальнішого) [77, с. 567], із теоретичними концепціями У. Джеймсона, 

А. Бергсона, З. Фройда, К. Юнга та А. Енштейна. Загальносвітові тенденції 

модернізму трансформувалися митцями до осмислення життя як умовної 

дійсності з її безладом. Літератори-модерністи, за слушною думкою 

О. Звєрєва, для художнього світу домінуючою є умовність із 

найрізноманітнішими її проявами, коли зв’язки між людьми уриваються, 

натомість всеохоплюючим стає відчуження і особистість не може 

порозумітися із близьким до неї соціумом [77, с. 570-571; 156]. Заглиблення у 

власне «я», екзистенційність існування, постійне перебування на 

психологічній межі між дійсним та уявним зводиться літераторами до 

творення образу «людини нового часу». 

Китайська сучасна драма другої половини ХХ століття увібрала у себе 

естетику модерну та реалізму, що перебували на безумовному перетині із 

традиційністю. За В. Аджимамудовою та М. Спєшнєвим, коли у репертуарах 

китайських театрів паралельно ставляться класична музична драма «сицюй», 

розмовна драма «хуацзюй» та авангардні вистави [108, с. 426]. Надалі, 

дослідники зводять модерні шукання у китайській драмі до появи 
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новаторських ідей, намаганням оновити та осучаснити розмовну драму, 

поєднуючи зарубіжні методи та сценічні засоби. Модернізм сучасної 

китайської драми увібрав у себе тяглість до філософського переосмислення 

історичних сюжетів, обрання митцями виключно тем із життя китайського 

соціуму, заразом, залишаючись осторонь ідеологічного протесту, епатажу, 

елітарності, показової відмови від класичної спадщини, мовних та 

звуконаслідувальних експериментів. 

Оновлення драматичної форми відбулося у поєднанні візуального та 

вербального ряду, коли створювалося своєрідне текстове полотно, що 

забезпечувало її сценічність та гострий конфлікт. Основу модерної концепції 

становили суто національні китайські художні засоби увиразненості, за 

допомогою яких митці емоційно обігрували внутрішній світ                   

нового покоління, вирішували проблеми непорозуміння між їхніми 

сучасниками, попереджали про неминучість покарання, коли залишаєшся 

осторонь громадянського обов’язку, через алюзії проводили історичні 

паралелі [10, с. 5]. 

Естетика модернізму знайшла своє втілення у п’єсах авторів різних 

поколінь та поглядів: Лю Шугана / 刘树纲, Ван Пейгуна / 王佩枪,                  

Лі Ваньфеня / 利王凤, Лань Іньхая / 兰英航, Цзінь Юня / 查良镛, Тянь Ханя / 

田汉. Так, візуальні та вербальні експерименти стали підґрунтям до 

розкриття соціальної теми  відповідальності, переходу від щастя до нещастя 

у драмі Лю Шугана / 刘树纲 «Візит мертвого до живих» / 

一个死者对生者的访问. Задля ефекту посилення зорового сприйняття, автор 

звів декорації до мінімуму. Показ вчинків персонажів було реалізовано 

акторами через грим та маски, але не традиційних амплуа. Структуротворчий 

компонент слухового ряду у п’єсі посилився музичним супроводом гри              

на барабанах, із відповідною тональністю, що відповідала перебігу                   

подій [10, с. 5]. 
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Використання нових засобів виразності, сучасних авторові 

мовленнєвих конструкцій, відмова від сталих форм подачі тексту створили 

своєрідне продовження вирішення соціальних проблем. По-особливому 

гострого звучання їх вирішення було у наступній п’єсі «Ми» / 我们 молодого, 

на час її написання, драматурга Ван Пейгуна / 王佩枪. Своєрідність 

осмислення автором наслідків сумнозвісної «культурної революції» 

дозволило, на думку В. Аджимамудової та М. Спєшнєва, прирівняти твір до 

зразків трагедії «загубленого покоління» [108, c. 444]. На нашу думку, 

новаторське розкриття Ван Пейгуном / 王佩枪 теми покоління шістдесятих 

років окреслилося і в елементах використання стилістики неформальної течії 

«загубленого покоління», і  естетики «сердитих молодих людей». Так, від 

«загубленого покоління», у п’єсі «Ми» / 我们 автор використав розчарування 

перебігом війни, лише не Першої світової, як було у зачинателя течії 

Є. Хемінгвея. По-новому, крізь світоглядну призму східного соціуму, звучала 

у творі і проблема «людини на війні», її подальшого життя, коли песимізм, 

емоції від розчарування, акцент на детальному зображенні воєнних подій 

поступилися роздумам про подальше призначення та вміння виживати у 

мирному житті. 

Натомість, показ долі пересічного громадянина, який уособлює 

типовий середній клас, намагається здобути освіту, знайти власне 

призначення в  новому оточенні, не завжди позитивно налаштованому до 

нього, прирівнює п’єсу «Ми» / 我们 до аналогічних зразків англійських 

авторів «сердитих молодих людей». Адже, за Кеннетом Тайненом, саме у 

таких творах, можливо, «сокирних та не по-англійськи брутальних… живе 

віра в мистецтво, яке має впливати на життя, а не втікати від нього та не 

підмінювати його» [38, с. 432]. На жаль, недоступність китайської 

літератури, її замкненість, незначна кількість друкованих п’єс не дають 

повноцінної змоги простежити та здійснити подальший аналіз розвитку цієї 

актуальної теми у здобутку Ван Пейгуна / 王佩枪 [4; 12; 13; 14]. 
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У свою чергу, на візуальному рівні, модерне авторське бачення  

перебігу та розкриття подій для сценічного втілення віддзеркалилося у 

мінімалізмі звиклих декорацій, на зміну яким прийшли геометричні фігури 

вправно описані автором у розлогих ремарках [10, с. 7]. 

Показу життя старшого покоління китайського суспільства присвячено 

п’єсу «Ранкові прогулянки» / 早晨散步, авторами якої є Лі Ваньфень / 利王凤 

та Лань Іньхая / 兰英航. Осучаснене поєднання візуального та вербального 

здійснене митцями через монологи та діалоги головних персонажів. 

Монологи стали засобом вираження душевних переживань героїв, засобом 

вираження, за О. Звєрєвим, людської реальності, коли описується реальне 

життя, близькі та зрозумілі проблеми [77, с. 388]. Засоби мовленнєвої 

комунікації, використані Лі Ваньфенєм / 利王凤 та Лань Іньхаєм / 兰英航 у 

творі, дозволили передати актуальну проблему світоглядного сприйняття 

реалій повсякденного життя між людьми різного віку, зародження та 

розгортання почуттів. Візуалізація розімкненого простору, коли дія 

відбувається у звиклій та пересічній місцевості, синхронізується із настроями  

героїв «Ранкових прогулянок» / 早晨散步, підкреслює їх душевні та емоційні 

переживання, узагальнює внутрішні поривання. 

Драма із промовистою буддійською назвою «Нірвана «Пса» / 涅盘的狗 

була написана автором, який під час її створення досяг середнього віку. 

Якщо увагу попередніх митців було зосереджено на подіях, що здебільшого 

відбуваються у містах, то Цзінь Юня / 查良镛 привернула тема пересічного 

китайського селянина років «культурної революції», умови існування, 

розвитку та становлення його характеру. На відміну від Лю Шугана / 刘树纲, 

Ван Пейгуна / 王佩枪, Лі Ваньфеня / 利王凤, Лань Іньхая / 兰英航,           

Цзінь Юнь / 查良镛  знайомить із персонажем не лише на певному 

короткому проміжку, а прослідковує все життя селянина. Синтез візуального 

та вербального у «Нірвані «Пса» / 涅盘的狗 досягнутий автором за рахунок 
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символіки модернізму, зверненням до світу, що перетворився на  постійне 

протиставлення, за В. Толмачовим, між «я» та «не я», коли описується 

позачасова драма існування героя у двох іпостасях, коли реалії 

нашаровуються  одна на одну, існують у нереальному, позасвідомому,             

коли одночасно втрачається і отримується  найцінніше. Акцент                     

Цзінь Юня / 查良镛 на деталях побуту, створюють конкретно-чуттєву 

словесну оболонку [38, с. 176], що унаочнює особистісні риси, духовні 

запити та смаки його персонажа. 

Експеримент, осмислення авторами проблем сучасності, шляхи подачі 

змістового матеріалу, часткове оновлення форми, не таке кардинальне, що 

було притаманне більше зарубіжним літературам, аніж китайській, 

унаочнили здатність творців новітньої драми розширити її межі, довели 

обізнаність літераторів різних поколінь із формальними та неформальними 

течіями та напрямами світового літературного процесу. Їх досвід був 

акумульований у Нобелівській лекції першого китайського лауреата           

Ґао Синцзяня / 高行健 (2000 р.) за «твори всесвітнього значення, відмічені 

сумом за становище людини у сучасному світі», що «відкривають нові шляхи 

перед китайською прозою та драматургією» [41]. 

В основних положеннях Лекції Ґао Синцзянь / 高行健, наголошуючи на 

сучасному призначенні літератора, підкреслив, що саме митці є виразниками 

проблем соціуму. Натомість, «література, що перетворилася у похвальний  

гімн вітчизні, прапороносцям нації, у голос будь-якої політичної партії чи 

представника певного соціального класу чи групи, така література втрачає 

свій справжній дух» [41]. Актуальними на сьогодні були і залишаються 

думки автора про те, що література за будь-якої нагоди повинна відділитися 

від політики, стати вільною від ідеологічних впливів. Не оминув                  

Ґао Синцзянь / 高行健 і жорстокі часи правління Мао Цзе-дуна / 毛澤東, коли 

все, що не співпадало із лінією правлячої партії та особисто її керівника, 

вважалося ворожим та небезпечним, а письменник, задля того, щоб писати, 
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вимушений був або приховувати свої думки, або творити за межами Китаю. 

Диктатура і спричинила, за слушною заувагою автора, одноманітність та 

безсилість китайської літератури  ХХ століття, коли «література революції та 

революційна література довели як літературу, так і окремого письменника до 

плахи» [41]. 

На нашу думку, слова Ґао Синцзяня / 高行健 про те, що література 

твориться для тих, хто живе зараз, і несе в собі підтвердження того 

справжнього, в якому вони живуть [41], ще раз підкреслюють значимість 

експериментів творців модерної китайської драми, адже саме 80-ті роки 

стали поштовхом для нового їх прочитання [10, с. 9]. 

Найрізноманітніші реформи 90-х років, нові економічні світові процеси 

неоднозначно вплинули на подальшу літературу Китаю. Так, укладачі 

«Довідника з історії літератури Китаю», характеризуючи літературу кінця 

ХХ століття вказують на появу масової культури, коли одночасно з’являється 

і індивідуальна творчість із багатоплановістю форм. У свою чергу, це 

породжує суто китайський літературний новий реалізм, «з його традиційною 

увагою до долі простої людини, до життя народу без усіляких прикрас, до 

надмірного деталізованого побутописання» [106, с. 242]. Саме ж китайське 

літературознавство назвало це явище як «невигадливий реалізм» із його 

простотою та  невимушеністю. 

Так, А. Желоховцев, аналізуючи окреслений період, слушно зазначає, 

що саме естетика пізнання новітніх митців значно відрізняється від  

«літератури шрамів» / 伤痕文学 та попередньої «літератури реформ», що 

уможливлює рівне існування модернізму та реалізму, коли, врешті-решт, 

вітається та визнається творчий пошук [54, с. 171]. Заразом, у китайській 

літературі науковець вбачає розподіл на «популярну» та «чисту», коли 

літературний процес, традиційно для країни, ділиться не за літературними 

школами, а за віковими групами поколінь. На сьогодні їх  налічується п’ять: 

незначна група митців, які прийшли у літературу 30-40-х років, до створення 

КНР; письменники 50-х років, особливо 1957 року, коли було проголошено 
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КНР і розпочалися репресії; митці 70-х років; представники другої половини 

80-х років, за А. Желоховцим, авангардисти  та «неореалісти»; покоління 90-

х років, яких у Китаї називають «новим поколінням» (синь дай / 新代), 

«пізнім поколінням» (хоу дай / 后代) [54, с. 172-173]. 

Власне «нове покоління» заявило про себе у драматургії як 

прихильники руху за малі театри [106, с. 243]. Своє завдання митці вбачають 

у якнайповнішому емоційному контакті із глядачем. Як і в українській 

драматургії, у китайській, зароджується драма постмодернізму, 

представниками якої є Мен Цзинхуей та Го Шисин. Специфіка філософії та 

естетики постмодерної драми пов’язувалася із світосприйняттям, новими, 

розширеними можливостями, емоційною забарвленістю, протиріччями та, за 

І. Ільїним, «постмодерністським менталітетом» [77, с. 384]. 

На створення сучасної китайської розмовної драми, безумовно, 

вплинули змістові та формальні експерименти зарубіжних митців. На відміну 

від європейського експериментального театру, оновлення жанру 

китайськими літераторами вбачалося у відміні сталих традицій музичної 

драми, занадто прискіпливої уваги до тем історичного минулого, постійного 

залучення звичних амплуа та мовно-стилістичних фігур.  

Окрім того, творці власне сучасної китайської драма не змогли 

повністю відмовитися від елементів музичної. Навіть у п’єсах Лю Шугана / 

刘树纲, Ван Пейгуна / 王佩枪, Лі Ваньфеня / 利王凤, Лань Іньхая / 兰英航, 

Цзінь Юня / 查良镛 на формальному рівні простежуються традиційні 

прийоми, притаманні класичним драматичним текстам, коли акцент робився 

більше на візуальне сприйняття, аніж вербальне. Поєднання зорового та 

речового ряду у модерній драмі вбачається нами у тематичному розширенні 

її змістових структурних елементів, нових підходах художньо-мовленнєвої 

організації тексту та твору [10, с. 10]. 
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Висновки до першого розділу 

 

Становлення китайської драматургії, від часу її зародження і до 

постмодернізму, на різних етапах супроводжувалося відштовхуванням та 

наслідуванням від творів усної народної творчості. Специфічною 

особливістю перших зразків китайської драми була безумовна тяглість до 

міфів, народних переказів та оповідей, що вплинули на подальшу її 

структуру та зміст. Безумовне поєднання у текстах розповіді та музики стало 

визначальними для структури, основних елементів змістової, зовнішньої та 

внутрішньої організації драми. Окрім того, у більшості драматичних творів 

досить довгий час був відсутній розподіл на жанри, а саме: комедію, трагедію 

та власне драму. Винятками стали твори сучасної драматургії, що, за 

задумом, митців мали їх наблизити до сучасних зарубіжних зразків. 

Естетику, проблематику та тематику драматичних творів, на політико-

ідеологічний тиск, що супроводжував китайських літераторів, у своїх 

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

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

Незвичне сприйняття тексту, специфіка введених у твір головних 

персонажів, амплуа, відсутні у європейських драмах, стали об’єктом уваги 

багатьох дослідників. Так, наприклад, історію, генизис та родові ознаки 

драми у різні часи досліджували російські синологи В. Аджимамудова, 

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

А. Радіонов, В. Сорокін, М. Спєшнєв, В. Сорокін, М. Федоренко та інші. 

Серед українських науковців, попри невеликий обсяг перекладених та 

надрукованих творів, визначальними стали праці О. Воробей, Н. Ісаєвої, 

С. Семенюк, В. Урусова, Я. Щербакова. 

Попри те, поза увагою дослідників залишилася проблема поєднання в 

китайській драматургії ХХ століття візуального та вербального, що є 

ключовим для розуміння текстів, подачі матеріалу, творення характерів, 

впливу на них соціуму, мовленнєво-синтаксичних конструкцій.  
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Новою для китайської літератури стала розмовна драма хуацзюй. 

Звернення та обробка історичних тем поступово перестають задовольняти 

настрої китайського глядача та читача, який починає знайомитися із 

кращими зразками японської та зарубіжної драматургії. Поштовхом для 

зміни стає і «Рух 4 травня» 1919 року, що дає початок «літературній 

революції».Новаторство творів окреслилося у відмові митців від літературної 

мови «веньянь / 文言» та використанні мови «байхуа / 白话», засоби 

увиразнення якої могли більш точно передати особливості соціальних 

процесів. Здобутком розмовної драми хуацзюй є і поява одноактних п’єс, 

масове знайомство із драматичними творами через постійне їх читання. 

Скрутними для жанру драми стали 30-ті – 40- і роки, коли на території 

країни проходили військові дії, внаслідок яких Китай було поділено на 

чотири частини. Саме у цей час визначальною серед інших літературних 

родів стає драма, що через жанрові особливості найбільш влучно змогла 

передати трагізм ситуації, простежити роль людини на війні, розвинути тему 

відданості та патріотизму, вказати вихід із найскрутніших життєвих ситуацій. 

Творці драми, зокрема Го Можо / 郭沫若 і Тянь Хань / 田汉, змогли донести 

до пересічних китайців віру у перемогу та швидке подолання ворога.  

Наступні випробування для творців драми пов’язані із тривалою 

диктатурою Мао Цзедуна / 毛澤東 та проголошеної ним «культурної 

революції». Експерименти, що розпочалися у розмовній драмі, зокрема і 

творами Лао Ше\老舍, довелося згорнути, а ряд митців, доведені до відчаю 

брехливими наклепами, ідеологічними та фізичними утисками (як, 

наприклад, Шу Цин Чун (Лао Ше / 老舍), не витримавши наруги, покінчують 

життя самогубством або у в’язниці (Тянь Хань / 田汉) чи емігрують            

(Ґао Сінцзян / 高行健). На жаль, заборона друку творів, знову обмежена 

політико-ідеологічна тематика, суцільний контроль над  написаним 

призводять до згортання експериментів у драматургії. Замкненість, заборона 

перекладу, зашореність китайських текстів призводить до ізоляції, до 
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функціонування жанру виключно на обмеженій партійними ідеологами 

території.  

Визначальними для літераторів стають сімдесяті роки, коли, зрештою, 

було покінчено із «культурною революцією», а митці отримали змогу, як і в 

20-х – 30-х роках, вільно експериментувати. Вплив модернізму, епічного 

театру, нові форми реалізму стають визначальними для драматургії. 

Більшість митців нового покоління (Мен Цзинхуей, Го Шисін, Ша Єсін, Цзун 

Фусян, Ма Чжунцзюан) створюють зразки сучасної драми, не залишаючись і 

осторонь «мережевої літератури»
1
. 

На нашу думку, особливостями сучасної китайської драми, попри 

експериментаторство, зверненням до життя сучасників, все одно залишається 

вплив зразків класичних творів. На жаль, митці у текстах так і не змогли 

подолати опис проблем виключно китайського соціуму, не відмовилися у 

текстах від елементів музичної драми, полишили експерименти із мовою та 

синтаксисом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Мережева література – сучасний різновид літератури, у якому текст залежить від цифрового носія, що 

уможливлює залучення мультимедій у ньому. 
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РОЗДІЛ ІІ. СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО ВТІЛЕННЯ 

НАРОДНОЇ МУЗИЧНОЇ ДРАМИ У ЛІТЕРАТУРНУ ХЕ ЦЗІН-ЧЖИ ТА 

ДІНОМ НІ У «СИВІЙ ДІВЧИНІ» (1943 - 1945рр.) 

 

2.1. Ідейно-художні особливості драми «Сива дівчина» 

 

Сучасні дослідження китайської літератури ХХ століття подають 

декілька варіантів появи першої національної китайської опери «Сива 

дівчина» / 白毛女. Оригінальна назва твору інтригувала і впливала на його 

прочитання. Так, у передмові до видання однойменної п’єси (1952 р.)          

Вл. Рогов, її перекладач, зазначав, що постановку народної музичної драми 

«Сива дівчина» одними із перших у травні 1944 року здійснила група 

театральних діячів Академії літератури та мистецтв імені Лу Сіня / 鲁迅  

[140, с. 5]. Науковець, цитуючи у передмові Діна Ні / 丁毅, одного із 

співавторів драми, наголошував на тому, що інваріантність видань твору у 

різних містах Китаю (Калганє, Ченде, Цицикарє, Харбінє тощо) спричинена 

подальшою роботою над текстами. У свою чергу, китайський дослідник 

Чжан Лічжень у статті «Сива дівчина» / 白毛女 - перша китайська 

національна опера» (2008) дату виходу твору зазначає квітнем 1945 року. 

Невизначено п’єса датується і в інших літературознавчих енциклопедичних 

джерелах. Зокрема, у статті до третього тому видання «Духовна культура 

Китаю» (2008) відомий китайський дослідник В. Сорокін роками виходу 

твору вказує 1943 – 1945 рр. [110, с. 164]. На сьогодні існує декілька 

варіантів п’єси. Єдине, у чому сходяться дослідники – це місто, в якому 

відбулася прем’єра п’єси: Яньань, звільнений район Шеньсі – Ганьсу – Нінся. 

Часова невизначеність пояснюється останніми роками війни проти 

японських загарбників у тій частині Китаю, що на сьогодні історики 

називають «Звільненими районами». За В. Сорокіним, твори, що з’являються 

у ті часи, були початком нової китайської літератури. Окрім п’єси / «白毛女» 
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(«Сива дівчина»), зразками нової літератури стали мала проза Чжао Шу-лі, 

його оповідання «Сяо Ер-хей цзехунь» («Одруження маленького Ер-хея») та 

«Лі Ю-цай баньхуа» («Пісеньки лі Ю-цая»), поеми Лі Цзи «Ван Гуйюй Лі 

Сян-сян» («Ван Гуй і Лі Сян-сян») [110, с. 164]. 

І вже А. Желоховцев, аналізуючи сучасну китайську літературу, 

виокремив п’єсу «Сива дівчина / 白毛女» з-поміж 177 «зразкових» творів, 

написаних у звільнених районах у 40-і роки [54, с. 167]. Дослідник слушно 

зауважує, що оновлення китайської літератури відбувалося під впливом двох 

композиційно-стильових течій, що формувалися митцями Звільнених районів 

та гомінданівського Китаю. Науковець підкреслював, що прикметним для 

літератури Звільнених районів є вплив фольклору та «жанрів традиційної 

культури – народних пісень, сказань, традиційного пригодницького роману, 

що позначилося на мові на композиції творів» [54, с. 167]. Влучність цих слів 

доводить і те, що сюжет «Сивої дівчини / 白毛女» становить народна 

легенда, складена у північній частині провінції Шеньсі про селянську 

дівчину Сі-ер. 

На відміну від інших п’єс сучасної драматургії, упродовж тривалого 

часу були здійснені неодноразові постановки (включаючи                 

однойменний балет, поставлений 1964 року як один із тогочасних двох 

дозволених) / «白毛女» у багатьох містах Китаю та за його межами. 

Наприклад, у Росії п’єса ввійшла до репертуару Театру ім. Вахтангова, одним 

із її режисерів була Тетяна Ліознова. Узбекською мовою п’єса була 

поставлена Державним театром імені Хамза у Ташкенті, Театром Армії у 

тодішній Чехословаччині, 1952 року уривки твору змогли оцінити учасники 

Міжнародного фестивалю демократичної молоді у Берліні [140, c. 6]. 

1949 року твір екранізували режисери Шуй Хуа та Ван Бінь. За три роки 

стрічка, окрім Росії, була показана на території колишнього СРСР. 

Попри політичну спрямованість «Сивої дівчини / 白毛女», драма є 

зразком поєднання словесного та зорового, коли через вербальний ряд 
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посилюється передача візуального сприйняття. Твір став зразком сценічного 

та текстового поєднання, що уможливило вербалізацію зорового перебігу дії, 

виваженого та розлого опису Хе Цзін-чжи / 贺敬之 та Діна Ні / 丁毅 ремарок, 

сценічних декорацій, емоцій. Завдяки зорово-слуховим прийомам, авторам 

вдалося передати складну та напружену атмосферу життя тогочасного 

китайського соціуму: від зубожілих селян до розбещених поміщиків. 

Ще однією особливістю відтворення сценічного тексту став його 

музичний супровід, написаний композиторами Ма Ке, Чжан Лу, Цюй Вей, 

Хуань Чжи, Сян Юй, Чень Цзи. Поруч із класичними китайськими та 

європейськими оркестровими інструментами, автори задіяли і старовинні 

китайські. Твір, за Чжанем Лічженем, став зразком позитивного впливу 

західноєвропейської музичної культури, що передувало появі у Китаї 

національної музичної драми. Автор переконаний: першою                         

оперою оновленого напряму стала опера «Сива дівчина / 白毛女»                     

[144, с. 363]. Хе Цзін-чжи / 贺敬之 та Дін Ні / 丁毅 записали лібрето, 

створене колективом авторів [63, с. 270]. 

Попри такий успіх на Батьківщині, за зауваженням Чжаня Лічженя, у 

роки культурної революції «виконання європейської музики було під 

забороною у Китаї і опера, попри Сталінську премію 1951 року не увійшла до 

числа п’яти дозволених театральних вистав» [144, с. 365]. Нині п’єса є досить 

відомою серед шанувальників класичного театрального мистецтва Китаю. У 

свою чергу, проаналізовано і драму «Сива дівчина / 白毛女» з огляду на її 

виконання як опери у дослідженні Лі Мінді «Основи розвитку китайської 

демократичної опери – аналіз та нові погляди на створення опери «Сива 

дівчина / 白毛女» (2005) [75]. 

Дискурсивне поле китайської драми ХХ століття виявило нові форми 

підходу до зображення дійсності, втіленої у зорово-слухову форму. 

Композиційну домінанту п’єси «Сива дівчина / 白毛女» складає соціальний 

конфлікт між селянами, доведеними до зубожіння непомірними податками за 
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оренду землі, та поміщиками, які у будь-який спосіб примножують власні 

статки. Дія у п’єсі 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 із радістю зустріла його. 

Єдине, що завадило щасливій зустрічі Нового року, це усвідомлення того, що 

має прийти збирач боргів. Але, за китайським звичаєм, напередодні Нового 

року борги можна вимагати лише до дванадцятої години. Потому, ще місяць 

не можна турбувати боржника [140, с. 14]. Родина, сподіваючись на несплату 

боргу, збирається зустріти свято. 

Натомість, коли ніхто не очікував, з’являється збирач боргів, Му Жень-

чжи, управляючий поміщика. Ян Бай-лао змушений піти до Хуаня Ши-женя, 

якому він заборгував поважну суму: «Ти орендуєш у нашої родини шість му 

землі. Минулого року та недоплатив п’ять доу рису. За це літо заборгував ще 

чотири з половиною доу. Восени твій борг збільшився ще на п’ять доу п’ять 

шен…» [140, с. 18-19]. До того, до сплати боргу поміщик додав ще й 

позичені гроші на поховання дружини Ян Бай-лао. Скрутне становище, в яке 

не з власної волі потрапив селянин, змусило його брати все нові й нові 

позики, підсвідомо розуміючи, що грошей на їх повернення немає. 

Поміщик пропонує списати багаторічний борг, але занадто непомірною 

ціною: Ян Бай-лао має продати доньку своєму хазяїну, адже, через бідність 

не може сплатити усе сповна: «… Ян Бай-лао винен хазяїну хуан Ши-женю 

орендну плату: один дань п’ять доу зерна та двадцять п’ять юаней п’ятдесят 

фин грошима. Враховуючи бідність, він не в змозі сплатити борг хазяїну, 

тому продає хазяїну свою доньку Сі-ер. Обидві сторони зобов’язуються не 

відмовлятися від ухваленого рішення, на підтвердження чого і підписують це 

зобов’язання» [140, с. 21]. Відчуваючи безкарність, поміщик та його 

управляючий, силою змушують поставити селянина відбиток пальця. 

Дорогою додому Ян Бай-лао, сам не свій, зустрічає старого друга Чжао, 

якому і намагається розповісти про все, що сталося у будинку поміщика. Та 

селянинові не вистачає духу сказати другові про те, що донька фактично була 
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продана ним у рабство. Подальша зустріч Нового року завадила Ян Бай-лао 

розповісти про зобов’язання перед поміщиком. Не в змозі подивитися Сі-ер 

вранці у вічі, батько із настанням Нового року випиває отруту із закваски 

доуфу. Ранком, разом із тілом Ян Бай-лао, сусіди знаходять і документ, який 

засвідчує, що Сі-ер продав доньку. 

У наступних картинах відтворено безправне життя Сі-ер у родині Му 

Жень-чжи. Нестерпне життя дівчини, зневаження її поміщиком  змушує 

замислитися над самогубством, від якого дивом рятує служниця матері 

поміщика Чжан Ер-шень. Паралельно із основним конфліктом розгортається 

й другорядний: селяни не в змозі сплатити непомірно високі податки, тому 

спробують влаштувати заколот. Кульмінацією сюжету стає підготовка до 

весілля Му Жень-чжи, під час якого господарі намагатимуться продати Сі-ер. 

Дізнавшись про це, дівчина втікає. Усі спроби Хуана Ши-женя повернути її 

завершуються нічим. 

Розв’язка конфлікту відбувається два роки потому, восени 1937 року. 

Про Сі-ер нічого не чутно, тіло дівчини так і не було знайдено. Натомість, 

селяни переповідають одне одному про білу богиню, яка з’явилася у горах і 

якій поклоняються. Разом із Сі-ер зник і її коханий – Да-чунь. Сильна злива у 

фіналі п’єси супроводжує зустріч білої богині, якою стала Сі-ер, із колишнім 

кривдником та його помічником, які потому так і не змогли оговтатися. Час 

написання п’єси, політична ситуація тодішнього Китаю диктували фінал 

п’єси із обов’язковою перемогою сил добра над злом. Штучність останніх 

картин, чотирнадцятої та п’ятнадцятої, зумовлена як появою ряду нових 

заполітизованих персонажів, так і сценами суду селян над поміщиком. 

Попри наявну заангажованість п’єси, зчитується її контекст, в якому 

головну роль відведено архетипу білої богині. Спершу, це звернення авторів 

до «первісного уявлення», «універсальної форми думки», що за «Карлом 

Юнгом є цеглинами, з яких складається колективне несвідоме» [134, с. 35], 

позасвідома протилежність того, що будь-яка людина утверджує на рівні 

свого пізнання. За теорією Карла Юнга, кожен архетип, поряд із яким, 
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наприклад, із Тінню, Мудрецем, Персоною, стоїть Бог, визначає певний тип 

думки та почуття, коли «те, що ми розуміємо як «архетип», прояснюється 

через його співвіднесення із міфом, таємним ученням, казкою» [156]. 

Символічним є і одяг богині – білий, що здавна на Сході вважається 

кольором смерті. 

Вдало використані Хе Цзін-чжи / 贺敬之 та Діном Ні / 丁毅 й архетипи 

Матері та Сина. За авторською концепцією, у п’єсі задіяно два образи матері: 

мудрої, дбайливої – тітка Ван та демонічної, жорстокої – матері Хуана. 

Обидві героїні одного віку (їм близько п’ятдесяти років) та різні за 

соціальним статусом, Ван – селянка, друга – багата господиня, яка курить 

опіум і безперестанно зривається на підлеглих. Натомість, антогонічними є 

образи і Синів, двадцятирічний Ван Да-чунь як уособлення чеснот і 

тридцятирічний Хуан Ши-жень, який втілив усі типові риси представників 

свого класу. 

Настанова творців китайської драми на інноваційні зміст та форму  не 

справдилася, оскільки досить сильним був зв’язок драми із фольклором. 

Невипадково, саме Жінка стає провісницею безповоротних змін. У п’єсі 

селяни сприйняли появу невловимої білої богині як дар. Як Надістота, про 

Неї всі чули, переповідали, але ніхто точно не міг побачити, бо, «кажуть, 

вона вся біла, то з’явиться, то зникне…» [140, с. 57]. Як і належить міфічній 

істоті, біла богиня з’являється виключно вночі, у негоду, на вербально-

візуальному рівні її ходу ефектно супроводжують блискавки та грім.  

За К. Юнгом, «усі міфологізовані природні процеси, такі як літо, зима, 

новий місяць, дощова пора року тощо не стільки алегорія власне об’єктивних 

явищ, скільки символічні відображенням внутрішньої та позасвідомої драми 

душі. Вона схоплюється людською свідомістю через проекції, тобто є 

віддзеркаленням у дзеркалі природніх подій» [156]. Вербально-візуальний 

ряд драми лише посилює сприйняття перебігу змісту. Увесь трагізм життєвих 

обставин селян був суголосним явищам природи та погодним умовам. Так, 
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початок п’єси, перша дія – зима 1935 року. Репліка Сі-ер через словесну 

форму дієслівного ряду передає те, що відбувається назовні, навколо неї: 

«північний вітер виє, сніг землею мете. У завірюсі квітів сніжних Новий рік 

настає» [140, с. 13]. Смерть Ян Бай-лао настає у лютий мороз, а саваном стає 

сніг, що повністю вкрив небіжчика, на якого наштовхнувся Да-чунь у 

четвертій картині. 

Небезпечні, стихійні природні явища не просто супроводжують 

дійових осіб упродовж подальшого розгортання сюжету «Сивої дівчини», а 

допомагають їм. Сі-ер у третій дії змогла сховатися від жорстоких втікачів, 

сховавшись в очереті бурхливої ріки. Візуальну динаміку подій відтворюють 

вербальні багатопланові ремарки: «на задньому плані високі гори. Попереду 

бурхлива ріка. Уздовж берега тягнуться зарості очерету. Із заростей виходить 

Сі-ер» [140, с. 54]. За слушним зауваженням Патріса Паві, «театральна 

специфіка означає, що іконічність сцени (візуальність) і символіка тексту 

(текстуальність) переплітаються, утворюючи неподільну драматичну єдність. 

Відтак  вербальні  та  візуальні  знаки  завжди  зберігають  самобутність,  

навіть  якщо їхня комбінаторика та поєднання породжують означене, яке вже 

не належить одній і тій самій сценічній системі» [98, с. 458]. 

Природа передає і настроєву зміну останніх картин «Сивої дівчини / 

白毛女», що відбуваються навесні 1938 року. Ремарки, що вказують місце дії, 

візуалізують відродження та пробудження: «околиця села, біля великого, 

щойно розквітлого дерева» [140, с. 67]. 

Для створення художньої дії у п’єсі Хе Цзін-чжи / 贺敬之 та                  

Дін Ні / 丁毅 використовували лінійний час, із цілісним простором, коли все 

відбувалося незалежно від того, як і хто з персонажів бачив навколишнє. 

Характерологічна функція сюжету «Сивої дівчини / 白毛女», за О. Галичем, 

«найбільшою мірою виявляє себе у творах класичної реалістичної літератури 

й пов’язана з такою формою компонування та зв’язування подій, яка         

цілком або переважно підпорядковується меті розкриття сутності         
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людських характерів, типів. До яких привернута основна увага читача у 

творі» [38, с. 165]. 

У свою чергу, А. Веселовський у монографії «Поетитка сюжетів» 

слушно зауважує, що «сюжети – це складні схеми, в образності яких 

узагальнилисявідомі акти людського життя та психіки у формах, що 

чергуються у побутовій дійсності. Із узагальненням поєднана і вже оцінка 

дійсності, позитивна чи негативна» [32, с. 301]. Виходячи із фабульної 

основи «Сивої дівчини / 白毛女», окреслена дійсність у період війни з 

Японією була жорстоким випробуванням для селян. Вихід із цієї ситуації 

автори знайшли відповідно до умов часу, в якому творили. Події, які склали 

сюжет драми співвідносяться між собою причинно-наслідковим зв’язком             

(у Ян Бай-лао немає змоги повернути борг, тож усе залежатиме від його 

подальших дій). 

Ідейно-художні особливості п’єси знаходять своє вираження і перебігу 

конфлікту твору, коли «зіткаються протилежні інтереси і погляди, 

напруження і крайнє загострення суперечностей, що призводить до активних 

дій, ускладнень, боротьби, супроводжуваними складними колізіями»         

[80, с. 372]. У драмі «Сива дівчина / 白毛女» селяни та поміщики уособили 

два протилежні світи, кожен із яких має свої погляди на світ, і з різних точок 

зору оцінюють ситуацію, що склалася. З одного боку, поміщики, які дають 

селянам гроші, рис, землю під грабіжницький відсоток, усвідомлюючи, що ті 

все більше потрапляють до них у пастку, оскільки не в силах будуть віддати 

позику. І селяни, які вимушені користатися позиками, бо мають якось не 

просто вижити, а проіснувати. У драмі протистояння вербально відтворені у 

репліках персонажів. 

За словами Сі-ер, «батько працює на шести му землі поміщика               

Хуан Ши-женя. Він саджає рис, а я йду слідом під вітром, під дощем і 

допомагаю йому. Рік за роком накопичується борг хазяїну за оренду землі. 

Щоразу напередодні Нового року батьку доводиться йти з дому, 

переховуватися від управляючого…» [140, с. 13]. Темряві, холоду, 



82 
 

напівголодному існуванню родини Сі-ер контрастують описи зустрічі Нового 

року у приміщенні Хуан Ши-женя, де «ліхтарі на воротах палають. Уся 

садиба сповнена радістю. Сп’яніти тут можна без вина. У мене у коморі є 

зерно. Що голодні? Мені усе одно!» [140, с. 18]. 

Тож і на ситуацію із боргом кожен соціальний клас дивиться по-

своєму, що ще більше загострює конфлікт. За П. Паві, «опозиція переходить 

в особистий або «філософський» двобій між суб’єктами. Розв’язка 

суперечності буде або комічною та примиренською, або трагічною, коли 

жоден з суб’єктів не поступиться нізащо, бо вважатиме себе в разі програшу 

приниженим» [98, с. 229]. «Метадрамою» у «Сивій дівчині / 白毛女» стає 

зґвалтування Сі-ер, її втеча і подальше усамітнене життя. Остаточне 

розв’язання суб’єктивного та ідеального конфлікту відбувається у фіналі 

п’єси, на світанку, коли встановлюється справедливість і селяни змушують 

Хуан Ши-женя  покаятися перед ними. 

Виходячи із політико-культурної ситуації тодішнього Китаю, 

завершення п’єси для глядача є цілком передбачуваним закономірним. 

Відтак, простежується та сама штучність та наївність дії, що заважає сучасній 

аудиторії цілісно сприйняти твір. 

Внутрішня форма «Сивої дівчини / 白毛女» постає із динамічних 

картин зображувального авторами життя. Топоси і локуси, подані у п’єсі, 

через зорово-слуховий ряд розкривають і звужують сценічний простір. Дія 

постійно переноситься або в закрите приміщення, або ж відбувається на 

відкритій ділянці. Особливістю, що художньо вирізняє «Сиву дівчину / 

白毛女» від раніше аналізованих у роботі нами п’єс, є відтворення після 

характеристики дійових осіб хронології подій. Спершу, автори вказують на 

загальний час дії (зима 1935 р. – літо 1938 р.), конкретизують місце дії (село 

Янге у Н-ському повіті провінції Хебей), описують місця, де будуть задіяні 

головні персонажі. Надалі, деталізується кожна дія, по явах відтворюються її 

часові межі. 
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Таким чином, формується текстовий простір «Сивої дівчини / 白毛女», 

коли читач лише знайомиться із ремарками і має уявлення про те, що і як 

відбуватиметься. Наприклад, ремарки до дії другої: «Картина п’ята: Ранок 

Нового року у будинку Хуан Ши-женя. Буддійська молельня матері Хуана. 

Картина шоста. Місяць потому. Ява перша. Перед будинком тітоньки Ван. 

Ява друга. Перед будинком дядечка Чжао. Картина сьома. Ява перша. 

Увечері через декілька днів; у дворі Хуан Ши-женя. Картина восьма. Ранок 

наступного дня; у кабінеті поміщика» [140, с. 10]. Надалі, вже читач 

доповнюватиме уявний простір, залежно від власних фантазій, натомість, 

глядач матиме змогу бачити простір, сформований режисером, що стає 

початком театральної ілюзії, коли «ми впевнені, що нічого не вигадуємо; що 

представлені перед нами і в нашій уяві химери реальні» [98, с. 358]. 

Зміст, образний світ «Сивої дівчини / 白毛女» закцентував увагу 

сприйняття аудиторії на проблемі п’єси. Хе Цзін-чжи / 贺敬之 та                 

Дін Ні / 丁毅 звернулися до актуальної на час написання теми не лише 

політичного протистояння, а й ставлення людей один до одного. Виписані 

авторами характери дозволи поетапно віддзеркалити життя двох верств 

суспільства. Зображувально-виражальні засоби у п’єсі створили  предметні, 

зримо відчутні картини  побуту наприкінці 30-х років минулого століття. 

Сукупність художніх деталей на сьогодні сприймається нами як ознака 

національно-історичної культури. Жива, не прикрашена дійсність у «Сивій 

дівчині / 白毛女» передавалась авторами вербальними засобами, що 

доповнили зміст рядом мікрообразів. 

Так, поетапно відтворено традиційний процес очікування Нового року. 

Попри скруту, Сі-ер намагається приготувати традиційні кукурудзяні коржі, 

а потім - пельмені. Обов’язковими є і подарунки, хоч, зважаючи на скруту, і 

досить умовні. Ян Бай-лао замість квітів, що прикрашають волосся, зміг 

купити доньці лише червоний шнурок, але й така дрібниця потішила дівчину: 

Люди дарують квіти донькам, 
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Але грошей на це батько не знайшов. 

Він зміг лише червоний шнурок купити. 

Шнурком цим косу мою зав’язав [140, с. 15]. 

На жаль, монетку, обгорнуту червоним папером, Ян Бай-лао відзнайти 

не зміг: «Ось, я шукаю… шукаю… (Ховає папір.) Підбивка порвалася… У 

кишенях порожньо. Мав бажання дітям монетку подарувати на Новий рік, та 

нічого не вийшло» [140, с. 27]. Обірваність думок персонажа засвідчує ті всі 

приховані переживання, емоційний настрій, в якому він перебуває. 

Подарунками для старшого покоління стають власноруч подані до столу 

ритуальні страви. За словами дядька Чжао, «багаті зустрічають Новий рік 

весело-превесело, а бідні гірко-прегірко…» [140, с. 23]. 

Свідомо умотивоване контрастне протиставлення умов життя різних 

соціальних прошарків у п’єсі підкреслюється побутовими дрібницями, що 

логічно посилюють ідейно-художнє тло «Сивої дівчини / 白毛女». Так, 

матері Хуана готують суп із лотоса, рослини, що у Китаї і на сьогодні 

залишається делікатесом. 

Отже, ідейно-художні засоби стали своєрідною моделлю, через яку      

Хе Цзін-чжи / 贺敬之 та Дін Ні / 丁毅 спроектували найважливіші моменти 

життя двох протилежних станів, кожен із яких бореться усіма можливими 

способами за виживання. У «Сивій дівчині / 白毛女» митцям вдалося 

відобразити настрої, що були панівними у Китаї 30-40-х років минулого 

століття. Розроблена авторами своєрідна концепція, вихідними пунктами якої 

стали філософсько-психологічні положення про архетипи, стала способом 

посилення формозмісту п’єси. 

 

2.2. Роль художніх образів у творі 

 

Внутрішню структуру п’єси «Сива дівчина / 白毛女» складає система 

художніх образів, що надає творові системності, завершеності та втілює 
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авторські задуми. На зорово-слуховому рівні Хе Цзін-чжи / 贺敬之 та         

Дін Ні / 丁毅 вибудували цілісну іконічну систему, що посилює змістове тло 

драми. Контекст доби вимагав від творців п’єси обов’язкового 

протиставлення характерів, розмежування на поганих та добрих персонажів. 

Художня реальність мала точно відтворювати оточуючу дійсність, перейти 

від невизначеності до чіткого усвідомлення проблематики п’єси. Втілення 

авторського задуму уможливилося через художню множинність на рівні  

образів дійових осіб, природного та речового оточення. І. Роднянська, 

аналізуючи дефініцію «художність», слушно відштовхується від думки 

О. Блока про те, що «дійсність, з якої художник бере змістовий матеріал, - це 

«життя без кінця та краю» [77, ст. 1179]. 

У драмі «Сива дівчина / 白毛女» задіяно 17 персонажів. Так само, як і у 

п’єсах Тянь Ханя / 田汉, дійові особи розташовані у тому порядку, в якому 

вони будуть з’являються відповідно до розвитку сюжету. Візуально, читач 

складає враження від задекларованих Хе Цзін-чжи / 贺敬之 та                  

Діном Ні / 丁毅 ремарках персонажів на початку драми. Кожен із героїв стає 

уособленням характеру на соціальному, побутовому, національному та 

психологічному рівнях. Самі ж ремарки не такі розлогі як у Тань Ханя / 田汉.  

Хе Цзін-чжи / 贺敬之 та Діном Ні / 丁毅 не акцентують увагу на 

зовнішності персонажів, оминають портретної характеристики, лише 

наголошують на соціальному положенні та вікові дійових осіб. Наприклад, 

щодо Сі-ер зауважено, що вона – селянська дівчина сімнадцяти років, її 

батько – Ян Бай-лао – «бідний селянин, орендатор землі у поміщика Хуан 

Ши-женя, п’ятдесяти років» [140, с. 9]. Такими ж незначними є ремарки, що 

пояснюють родину поміщика Хуан Ши-женя та його помічників. За самого 

Хуана, окрім його положення у тодішньому китайському суспільстві, 

вказано, що йому тридцять років, його управляючому – Му Чжен-чжі – 

«тридцять із чимось років» [140, с. 9]. 
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За С. Корміловим, на рівні змісту художнього твору власне «тип» є 

проявом загального в індивідуальному, безпосередньо «характер» - «перш за 

все індивідуальне» [77, ст. 1165]. Надалі автор у статті, вміщеній у 

«Літературній енциклопедії термінів та понять» (2001 р.) досліджує термін 

«характер» від часу його появи в естетиці Аристотеля до літератури 

модернізму ХХ століття. Автор, відштовхуючись від вчення Аристотеля, 

переконаний, що у драмі характер як такий не є значимим, оскільки «обличчя 

має характер, якщо знаходить його у якихось промовах чи вчинках, коли 

може показати вибір. Характери мають бути хорошими, відповідними (для 

жінок мужність та сила невідповідні), схожими (не уточнюється, на кого) та 

послідовними. Філософ вважав, що для трагедії важлива дія, а не характер, 

оскільки вони «наділяють людей саме якостями, а щасливими та нещасними 

вони бувають лише у результаті дії» [77, ст. 1165]. У свою чергу, П. Паві, 

аналізуючи історичне становлення дефініції «персонаж», слушно зазначав, 

що він «вважається структурним елементом організації етапів оповіді, 

конструювання фабули, керування розповідним матеріалом навколо 

динамічної схеми, концентрування в собі пучка знаків в опозиції до знаків 

інших персонажів» [98, с. 119]. 

Групування дійових осіб у драмі «Сива дівчина / 白毛女» здійснюється 

через їх соціальну приналежність. Як жіночі, так і чоловічі образи 

представлені двома антагоністичними таборами: Сі-ер, тітонька Ван, Чжан 

Ер-шень -  представниці найнижчих та найбідніших верст населення. Роль та 

характер кожної із них розкривається під впливом тих життєвих умов, в яких 

опинилася Сі-ер. Та єдиний жіночий образ представниці тодішньої верхівки – 

мати Хуана. Натомість, дії, вчинки та характери чоловічих образів прив’язані 

до перебігу конфлікту драми. Візуальне сприйняття персонажів драми 

формується в аудиторії під впливом їх самохарактеристики, того, що про них 

кажуть інші герої. 

Так, про життєві умови Сі-ер, чому вона залишилася на самоті у 

переддень Нового року, роз’яснюється через репліку самої героїні. На 
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початку картини першої дівчина не лише переповідає історію сім’ї: «у родині 

нас двоє: мій батько та я. Мама померла, коли мені було три роки»            

[140, с. 13], а й вказує на особливості життєвих умов: «Тато працює на шести 

му землі поміщика Хуан Ши-женя. Він саджає рис, а я йду слідом під вітром, 

під дощем та допомагаю йому. Рік за роком накопичується борг хазяїну за 

оренду землі. Щоразу перед Новим роком татові доводиться йти з дому, 

переховуватися від управляючого» [140, с. 13]. 

Динаміка образу пов’язана із розгортанням та згортанням сюжету. 

Надалі, через вербальні зауваження самої дівчини, стає зрозумілим, чим 

заробляє на життя її батько: «тато пішов із лотками доуфу на коромислі. 

Якщо продасть доуфу, купить два цзиня борошна; тоді ми наробимо ще 

пельменів» [140, с. 13]. Тобто, автори поступово створили уявно-зоровий 

типовий на той час образ китайської дівчини із народу, статки родини якої 

цілком залежать від зовнішніх обставин. 

Дівчина щиро любить Ян Бай-лао та намагається в усьому допомагати 

йому. Попри лютий мороз, вона разом із Да-чунем назбирала хмизу, щоб 

батько зміг погрітися по поверненню. Загалом, картина перша складає 

враження звичайної підготовки до щасливої зустрічі Нового року у колі 

близьких людей. Єдине, що може заплямувати свято, це збирач податків. 

Поступове нагнітання конфлікту, події, в які за задумом авторів, поза 

власною волею потрапляє Сі-ер, зовсім по-новому розкривають її характер. І 

вже перед аудиторією не слухняна дівчина, яка через батька потрапляє у 

служіння поміщику, а вольовий персонаж, здатний постояти за себе. Сі-ер, 

попри традицію вклонитися старій пані, ігнорує цей наказ, вона не рушить із 

місця, Му Жень-чжі силою ставить її на коліна. Подальші репліки мами 

Хуана сприяюють візуальному творенню штрихового портрету героїні: «А 

дівчина так нічого собі. І руки ще не такі грубі. Дівчина ніби розумненька… 

Не будемо міняти її ім’я, додамо лише до нього ієрогліф Хун / 红 – «червона» 

- і будемо звати її Хун-сі» [140, с. 35]. Надалі, репліки підтверджують її вік, 

про який Ху Цзин-чжі, Дін Ні наголосили у переліку дійових осіб. Цілісний 
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образ Сі-ер як представниці бідніших верств населення підкреслюється і 

описом одягу дівчини, коли мама Хуана зазначає, звертаючись до Му Чжен-

чжі: «Подивись, вона одягнена, як жебрачка. Шановний Му, перекажи 

служниці Чжан Ер-шень, щоб їй принесли одяг» [140, с. 35]. 

Норовливий характер дівчини підкреслює епізод із блюдцем, на якому 

лежить печиво. Сі-ер відштовхує його обома руками, від чого те 

розбивається. На це, захищаючи Сі-ер, Чжан Ер-шень зауважує із 

пересторогою: «Знай, моя дівчино, що із тобою тут нема ні батька, ні матері. 

Прийшла у чужий дім, підкорися його ладу» [140, с. 36]. За час служіння,   

Сі-ер намагалася пристосуватися до силоміць нав’язаних умов життя. 

Характер, виписаний авторами відповідно до соціально-політичних умов 

тодішнього Китаю, цілком відповідав задумам Ху Цзин-чжі та Діна Ні 

олітературити образ дівчини з народу, яка потерпає від сваволі геть 

знахабнілих поміщиків.  

Стан, в якому перебуває Сі-ер, передається задля посилення вербальної 

емоційності поетичними рядками: 

Не перегріти, не захолодити! 

Не знаєш, як їй догодити. 

До болі вії я щипаю – 

І все боюсь, що задрімаю [140, с. 42]. 

Репліки Хуани передають нелюдські знущання, які терпить Сі-ер. І 

йдеться не лише про постійне моральне приниження дівчини, а й фізичне 

покарання від очманілої від опіуму поміщиці: «Паскуда яка! Сама їси такий 

гіркий суп! Ну, відкрий рот! (Стара коле рот Сі-ер довгою металевою голкою 

для опіуму)» [140, с. 42]. У молитвах дівчина звертається за допомогою до 

вищих сил, та навіть вони не змогли врятувати Сі-ер від безчестя, 

здійсненого Хуаном Ши-женєм. 

У третій дії родина Хуана Ши-женя намагається у будь-який спосіб 

позбавитися від вагітної Сі-ер. У будинку поміщика триває приготування до 

весілля. Що саме намагатимуться зробити із Сі-ер передано через слова 
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матері Хуана, які детально описують процес: «Незабаром зберуться гості, 

треба якомога швидше позбутися її. Зробимо, як домовлялися вчора. Спершу 

заманимо її до задніх воріт, а там будемо діяти! Лише, щоб ніхто із сторонніх 

не  дізнався; все треба зробити тихо та непомітно» [140, с. 49]. Сі-ер 

переконана, що її дійсно бажають відпустити додому перед весіллям. Проте 

Чжан Ер-шень запевняє, що від дівчини просто бажають позбавитися у такий 

спосіб: «Дитя моє, не вір їм! Вони вводять тебе в оману. Вони тебе продали. 

Незабаром приїду продавець людьми та забере тебе. Сі-ер! Тобі необхідно 

тікати!» [140, с. 50]. 

Не в змозі опанувати себе, переповнена гнівом, Сі-ер просто в очі 

говорить Хуань Ши-женю про все, що коїться у її душі. Дівчина не підбирає 

слів. Від того, її монолог переповнений емоціями. Слуховий ряд посилюється 

не лише окличними реченнями, а й обірваністю висловів та логічними 

повторами на тих словах, які безжально таврують кривдника: «Напередодні 

Нового року ви, Хуани, довели мого батька до смерті. Ви ніколи не дивилися 

на мене, як на людину. Ви принижували і чавили мене. Твоя мати била та 

знущалася наді мною. А ти… ти здійснив наругу! І зараз все ще обманюєш 

мене! Я з тобою розрахуюсь! За все розрахуюсь!» [140, с. 50]. Наступні 

репліки персонажів лише нагнітають дію, Хуани, мати та син, вже не 

приховують злості та бажання позбутися Сі-ер у будь-який спосіб. Невідомо, 

чи залишилася б дівчина живою, якби не її втеча, влаштована Чжан Ер-шень. 

Наступна дія, що розгортається за два роки, вербальними та 

візуальними засобами, через репліки інших персонажів, інтригує аудиторіє 

появою білої богині, саме так у народі починають називати Сі-ер. Селяни 

переконані, що героїня потонула, хоча і не хочуть остаточно повірити у її 

смерть. Тож задля посилення виходу Сі-ер на сцену її репліки звучать не 

лише прозовою, а й поетичною мовами. Потік свідомості героїні переповідає 

про умови її вимушеного дворічного життя на самоті. Уривчасті речення, 

вимовлені Сі-ер, акцентують увагу на важливих митях вимушеного 

усамітнення та побутових реаліях. Здається, що дівчина змирилася із 
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нав’язаною їй роллю білої богині і навіть чекає гостей: «Вже більше двох 

років я не бачу сонця… Вийшла я сьогодні з печери,                               

набрала плодів, можливо, у кумірні знайду які-небудь дари… переживу і цю 

зиму..» [140, с. 58]. 

Таким чином, перед аудиторією вже не весела сімнадцятирічна Сі-ер, а 

зморений привид. Лише для селян напівміфологічна істота стала символом 

поклоніння, а для Хуана та його управляючого – примарою, навіть більше, 

чортом, якого вони бояться більше за все у житті. Звуковий ряд відтворює 

зовнішність дівчини, яку вона навіть не уявляла. Незначні деталі портрету 

формують цілісний образ, який і дав назву п’єсі. Саме це і стає визначальним 

у тексті: «Сі-ер (зупиняючись, перелякано, недовірливо). Примара? Чорт? 

(Дивиться на всі боки. Пауза.) Ах ось воно що! Так ви це мене називаєте 

чортом? (Оглядає себе, дивиться на своє волосся.) Що ж, я і справді не схожа 

тепер на людину! (Скорбно та у гніві.) Це ти, Хуан Ши-жень, довів мене до 

такого стану, і ти ще посмів назвати мене чортом!» [140, c. 59-60]. 

Випадкова зустріч Сі-ер із Хуаном Ши-женєм та Му Жень-чжи 

призводить до логічної розв’язки драми. На нашу думку, фінал п’єси 

виписаний відповідно до тих життєвих обставин, які диктувала історична 

епоха. Формозміст п’єси, на жаль, ще раз засвідчив повну залежність 

китайської драматургії від внутрішніх політичних умов. Драма                

«Сива дівчина», як народний, так і літературний варіанти, просякнуті вірою у 

щасливе майбутнє, що може настати виключно у боротьбі із                 

соціальним ворогом. 

Задекларовані авторами «Сивої дівчини / 白毛女» жіночі образи 

представлені у такий спосіб, щоб підкреслити ті умови життя, в яких 

перебуває персонаж Сі-ер. Жіночі дійові особи не є випадковими у житті 

героїні. Тітонька Ван, мати Хуана, Чжан Ер-шень не є епізодичними 

персонажами. Вони виписані так, щоб підкреслити трагедійність образу         

Сі-ер. Так, репліка на початку п’єси тітоньки Ван вербально ще раз нагадує 

аудиторії про бідність родини Ян Бай-лао: «Сьогодні Да-чунь на базарі купив 
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два цзиня борошна. Зараз дізнаюся, чи повернувся дядько Ян Бай-лао. Якщо 

повернувся, покличу обох, тата і доньку, на пельмені» [140, с. 15]. 

Як і кожна мати, яка бажає щастя синові, тітонька Ван у Сі-ер бачить 

майбутню невістку. Та й самі молоді люди не проти мають почуття одне до 

одного. На жаль, лірична тема не розкрита у п’єсі. Про почуття персонажі 

згадують при нагоді, у хвилину скрути. На нашу думку, у занадто 

політизованому китайському суспільстві 30 – 40-х років минулого століття 

ліричне тло обходилося увагою митців, як таке, що не уможливить 

прославлення тодішніх політичних сил. 

Надалі, упродовж розвитку сюжету, Хе Цзін-чжи / 贺敬之 та                

Дін Ні / 丁毅 вводитимуть образ тітоньки Ван виключно на початку та у 

фіналі п’єси. Відсутність портретних характеристик, деталей, пов’язаних із 

життям героїні, швидше роблять персонаж другорядним, таким, що посилює 

сприйняття аудиторією головних образів. Перед аудиторією – типовий 

образ жінки-матері, яка далека від інтриг. Своє покликання тітонька Ван 

вбачає у догляді як за своєю родиною, так і за Сі-ер та її батьком. Справжнім 

випробуванням для жінки стає дворічне зникнення сина Да-чуня та Сі-ер. 

Увесь цей час Ван не могла повірити у те, що діти загинули. Саме вона і 

звертається до білої богині із проханням повернути сина. Репліка Ван 

наповнена горем матері та надією на вищі сили, які можуть повернути         

Сі-ер та Да-чуня. Хвилювання, очікування передано за допомогою           

розлогого монологу. 

Вербально, тугу передано через обірваність речень, риторичні питання, 

знаки оклику. Візуальний ряд посилюють ремарки, що супроводжують текст: 

«Дядько Чжао… Адже я нічого не прошу… За єдине лише молю: нехай біла 

богиня зробить так, щоб мій хлопчик повернувся… він нікому у житті не 

скоїв нічого поганого…За що мені така доля? Ти лише подумай! Вже два 

роки минуло… І увесь цей час, як тільки закрию очі, ввижається мені, наче з 

одного боку від мене стоїть Сі-ер, а з іншого – Да-чунь…» [140, с. 57]. 
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Традиційно для п’єси «Сива дівчина», несподівана радість від зустрічі із 

сином та Сі-ер передано через поетичну мову героїні. Хе Цзін-чжи / 贺敬之, 

Дін Ні / 丁毅 візуалізацію образу Ван залишили на розсуд режисера. 

За П. Паві, власне дійова особа «одночасно інтеґрується в систему 

інших персонажів. Вона стає цінною і означальною в силу своєї відмінності в 

семіологічній системі, утвореній з кореляційних одиниць. Це система 

коліщаток у загальному механізмі характерів і дій. Низку характерних рис 

персонажа як особистості можна порівняти з характерними рисами інших 

дійових осіб» [98, с. 119]. Роль глядача, за дослідником полягає у 

«маніпулюванні цими характеристиками, як каталогом, у якому один елемент 

відсилає до іншого. З огляду на таку функціональність і здатність до 

монтажу/демонтажу персонаж стає цілком пластичним матеріалом, що 

підходить для будьяких комбінацій» [98, с. 119]. 

Цілком протилежним є змодельований митцями образ матері Хуана. 

Він стає наскрізним упродовж дії. Поведінка матері Хуана, якій автори, на 

нашу думку, не дали ім’я не лише із підкресленої зневаги, а й як уособлення 

усього негативного, що може в собі нести збірний образ, стає визначальною 

для долі Сі-ер. Відсутність портрету, авторських ремарок про життя героїні 

компенсується зорово-слуховим рядом безпосереднім перебігом дії п’єси. 

Так, знайомство аудиторії із жінкою відбувається у другій дії. Репліки героїні 

перемежовуються прозово-поетичною мовою. Спершу, жінка молиться за 

достаток роду, із повагою звертається до китайських богинь. Пристойний 

настрій, богобоязливість перших слів одразу поступається місцем гніву, коли 

йдеться про оточення. 

Мати Хуана не може дочекатися нової служниці, адже, «нині гроші не 

мають ціни. За одну служницю пробачити орендну плату за стільки років! 

Минулого року краще було: дівчину Хун-лу купили лише за вісім юаней, а за 

дівку Чжу-ер віддали лише п’ять юаней п’ятдесят фин. Цього року все 

подорожчало» [140, с. 34]. Надалі, постійне куріння опіуму призводить до 

різкої зміни настрою, від якого потерпають усі навколо. Втрата                
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почуття реальності, перебування у позасвідомому просторі, зробили із 

персонажа характер, що викликає як вербально, так і візуально виключно 

негативні емоції. 

Характерною особливістю дійових осіб п’єси «Сива дівчина / 白毛女» є 

обігрування співавторами імен своїх персонажів. Так, наприклад, Ян Бай-лао 

– означає «людину, яка «даремно працює», Сі-ер – «радість», Ван Да-чунь – 

«весняні сили», Хуан Ши-жень – «світова гуманність» [140, с. 9]. Більшість із 

цих характеристик повністю віддзеркалюють власне характер персонажів.  

Виписані авторами чоловічі образи, так само, як і жіночі, перебувають в 

опозиційному протиставленні. 

Під час конфлікту п’єси постійно борються сили характерів, коли 

слабший поступається сильнішому. Зо основу протистояння митцями було 

взято не силові характеристики образів, а їх соціальну залежність. Так, під 

тиском Ян Бай-лао ставить підпис. Репліки Му Жань-чжи у другій картині 

скеровані лише на моральний тиск, у гру «добрий - злий» поміщик. Різка 

зміни інтонації, розпорошує увагу Ян бай-лао. З одного боку, поміщик наче 

співчуває орендаторові: «Ах, поважний Ян! Припини! Не треба так… Ти 

проводжаєш старий рік, і я проводжаю старий рік. Тобі важко, а мені ще 

важче… Сьогодні день виплати по рахункам, і ти зобов’язаний повернути 

борг» [140, с. 19]. 

Чим більше Бай-лао просить про відтермінування боргу, тим лютішими 

стають висловлювання молодого хазяїна. Насамкінець, у гніві, Му Жень-чжи 

пропонує лише єдиний вихід: донька Сі-ер як сплата боргу. Окрім того, Му 

переконаний, що дівчині буде з ним набагато краще, оскільки Ян Бай-лао – 

жебрак, отже, «у тебе їсти нема чого і одягтися нема у що. Якщо Сі-ер 

прийде сюди , хіба я буду до неї погано ставитися? Якщо вона залишиться у 

мене, усі твої борги будуть зараховані. Хіба це не дві добрі справи 

одночасно?» [140, с. 20]. 

Репліки Ян Бай-лао поглиблюють розпач, у якому перебуває чоловік. 

Репліка увібрала в собі не лише розпач, що окреслює безвихідне становище 
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чоловіка, а й стала засобом самохарактеристики персонажа: «Ох! Молодий 

хазяїне! Пане Му! Адже Сі-ер ще дитя, у ній усе моє життя. Коли їй було 

лише три роки, померла її мати. Я дбав про неї, зростив її… Я вже старий… 

Чим більше я старію, тим більше люблю свою доньку. Ніколи з нею не 

розлучуся!» [140, с. 20]. Вербально, у репліці привертає увагу шанобливе 

ставлення до хазяїна. Попри вік, Ян Бай-лао розуміє соціальну дистанцію. 

Сукупність реплік образів-персонажів створила певний звуковий ряд, 

що зорово окреслив персонажів, охарактеризував їх. Митці розставили 

смислові акценти на тих деталях, що є важливими на цілісному сприйнятті 

аудиторією головних та другорядних образів. 

У свою чергу, епізодичні образи так само є відносно самостійними та 

завершеними у часі та просторі. Їх роль у п’єсі «Сива дівчина / 白毛女» 

зводилася до логічного завершення дії у фабулі, композиції драми. Так, 

визначальними для зав’язки стали епізодичний образ-персонаж дядька Чжао, 

який прийшов привітати родину Ян Бай-лао із Новим роком. Для зав’язки 

авторами було введено образи Да-шен як вірного слуги поміщика Хуана Ши-

женя та Да-со – друга Ван Да-чуня, його помічника та однодумця. У фіналі 

п’єси знакову епізодичну роль перебрала на себе дворічна дитина Сі-ер. Як і 

головні та другорядні персонажі, епізодичні виписані авторами лише у 

процесі дії, без надання їм знакових рис (наприклад, групи селян у фіналі, що 

підтверджують знущання над ними поміщика та його слуг). 

Засобом компоновки дії у п’єсі стали образи-речі, що перебрали на себе 

специфіку смаків образів-персонажів, підкреслили їх запити, передали 

особливості оточення. За співавторами підручника з «Теорії літератури»           

(К., 2001 р.), найважливіша функція інтер’єру – «слугувати опосередкованим 

засобом характеристики персонажа» [38, с. 160]. Зокрема, умови, в яких живе 

Сі-ер із батьком передані через опис елементів їх будинку, невеликого, 

напівтеплого і напівосвітленого, бо бракує хмизу для його опалення. 

Різким протиставленням вирізняється інтер’єр поміщика                

Хуана Ши-женя. Хе Цзін-чжи / 贺敬之 та Дін-ні / 丁毅 не просто звертають 
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увагу аудиторії на садибі, а й вказують на речі, що є всередині. Так, для 

матері Хуана важливим стає звертатися із словами подяки до вищих сил у 

фамільній молельні, що наповнена димом курильних свічок. Неодноразове 

підкреслення авторів на речах, що пов’язані із курінням опіуму, надалі за 

композицією допомагає умотивовувати різку зміну настрою матері поміщика 

та специфіку її кулінарних смаків. 

Загальну змістову організацію п’єси «Сива дівчина / 白毛女» 

підкреслюють образи-природного оточення. Згідно із «Теорією літератури», 

«відношення пейзаж – людина у художньому творі будується на принципах 

так званого психологічного паралелізму – контрастного протиставлення,       

або зіставлення картин природи з душевним, емоційним станом              

людини» [38, с. 159].  

Візуально-вербальний ряд п’єси побудований на пейзажах-

консонансах. Наприклад, хуртовина у картині першій суголосна душевним 

переживанням Сі-ер, коли вона чекає батька, і не знає, чим завершиться його 

зустріч із орендаторам. Упродовж розвитку конфлікту драми образи-пейзажі 

не є визначальними. Дія відбувається у закритих приміщеннях. Натомість, 

відкритий простір фінальних картин символізує неминучий початок чогось 

нового, на що вказують ремарки із описом весни, великого, розквітлого 

дерева на околиці села. 

Неминуча кара настигає поміщика та його слугу не лише у гонитві за 

ними селян, а жахливою зливою, що змушує Хуана Ши-женя шукати 

притулку у лісі, де він несподівано і наштовхується у печері на Сі-ер. Знакова 

зустріч, тільки прискорює неминучу розправу. 

Таким чином, система художніх образів у п’єсі «Сива дівчина / 白毛女» 

змодельована співавторами через образи-персонажі, що за текстом є 

сформованими особистостями, коли вербально та візуально аудиторія 

знайомиться із ними на певному етапі життя.  

Про те, як жили герої п’єси аудиторія дізнається через їх репліки та 

репліки інших дійових осіб. Формозміст драми посилений образами речового 
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та природного оточення, що є співзвучними та узгодженими до перебігу 

сюжету «Сивої дівчини». 
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2.3. Смислове навантаження візуальних та вербальних прийомів    у 

драмі  

 

Поєднання засобів зорового та словесного у драмі «Сива дівчина / 

白毛女» поглибило проблематику сприйняття твору, розширило його межі не 

лише як театральної вистави із подальшим сценічним прочитанням, а й 

розкрило літературні задуми Хе Цзіна-чжи / 贺敬之 та Діна Ні / 丁毅. 

Джерелом візуально-вербальної інформації слугували усі компоненти драми. 

Так, візуальне прочитання тексту розпочинається вже з перших авторських 

коментарів дійових осіб. Надалі, усі події підпорядковані сюжету, хронотоп 

якого розгортається у прямій послідовності. Детально виписана хронологія, 

дала уявлення про місце та час події. Картина кожної з п’яти дій була 

уточнена драматургами з урахуванням особливостей композиції. 

Так, саме із відтворення подій аудиторія дізнається про час, коли 

відбувалися події: зима 1935 року – літо 1938 року. Тобто, є змога 

відслідкувати життя персонажів упродовж певного часового відрізка. 

Максимально уточнене місце дії територіально прив’язує героїв «Сивої 

дівчини / 白毛女», конкретизує регіон, робить максимально реальним. 

Звертає на себе увагу не лише назва села (Янге у Н-ському повіті провінції 

Хебей). Опис загального пейзажу: «перед селом розіслалася рівнина, за селом 

- гори» [140, с. 10], предметів речового оточення дії другої: «ранок Нового 

року у будинку Хуан Ши-женя. Буддійська молельня матері Хуана»            

[140, с. 10], часові зауваження (дія третя, четверта і п’ята): сім місяців 

потому, два роки потому, рік потому – логічно завершили іконічне 

сприйняття «Сивої дівчини / 白毛女». 

Зорове відтворення навколишнього продовжується у ремарках, 

продуманих та розлогих. Вони не просто описують місце, де от-от з’являться 

головні герої, а полегшують режисерський задум, коли сценічний простір 

чітко розподілений на смислові межі: «частина сцени – кімната, в якій живе 
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старий селянин-бідняк Ян Бай-лао із дочкою Сі-ер; друга частина – вулиця. 

Напередодні Нового року. Йде сніг. До будинку підходить припорошена 

снігом Сі-ер. Вона несе мішечок із борошном для новорічних пельменів» 

[140,  с. 13]. Вербальне «мішечок» підкреслює візуально соціальну 

статусність Сі-ер як небагатого роду. 

Подальше перенесення із відкритого простору у закритий логічно 

підтверджує попереднє уявлення аудиторії про героїню: «оздоблення кімнати 

просте та бідне, із цеглин складено вогнище. Біля вогнища висить картина-

лубок «Бог вогнища», по боках – дрова та каструльки. На вогнищі висить 

керосинова лампа» [140, с. 13]. Таким чином, аудиторія сприйняла 

драматичний простір, спершу описаний авторами. Ставлення власне героїв 

до предметів, що їх оточують, здійснюється через їх репліки. Зокрема,           

лютий мороз підкреслюється словами Ян Бай-лао про те, що необхідно 

підкинути хмизу. 

Візуальне уявлення про негоду за стінами будинку посилюють 

авторські ремарки початку драми: вітер відчиняє двері; Ян Бай-лао 

з’являється увесь, вкритий снігом. Про те, що він стомлений, свідчить хода – 

«йде, хитаючися від утоми» [140, с. 14]. Загалом, кожна ремарка картини 

першої скерована митцями на те, щоб в аудиторії склалося якомога 

позитивне враження про Сі-ер та Ян Бай-лао. Попри бідність, донька             

чекає батька, незважаючи на негоду, намагається усіма силами покращити 

умови життя. 

Додатковим джерелом інформації є завіса. Наголос авторів на тому, що 

кожна картина завершується саме таким епізодом із завісою, у подальших 

китайських драмах ХХ століття майже не використовувався. Бінарність 

початку-кінця перебирає у новітніх драматургів гра світла (наприклад, у п’єсі 

Лю Шугана / 刘树纲  «Візит мертвого до живих / 一个死者对生者的访问»). 

За П. Паві, завіса перебирає на себе ряд важливих функцій. Спершу, вона 

слугує закінченням певного театрального простору, бодай і ілюзорного, коли 

необхідно змінити декорації. По-друге, є «матеріальним знаком 
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розмежування сцени й залу, переділкою між об’єктом і суб’єктом бачення, 

межею між тим, що можна семіотизувати (потенційна знаковість), і тим, що 

таким не є (публіка). Так само, як повіка око, завіса захищає сцену від 

погляду» [98, c. 164]. 

Тим самим, у театральному втіленні, досягається дистанційність між 

залою та акторами, коли посилюється бажання додумати, включити уяву 

того, що залишилося за межами видимого. У літературному прочитанні роль 

завіси оформлюється як закінчення чогось і очікування наступного 

розгортання сюжету. Філософське значення завіси, дослідник театру вбачав і 

в тому, як її опускають та підіймають: «кожна завіса відкриває перед нами ще 

одну завісу. Вона є і нерозкриваною (невисловлюваною), і невидимою, якщо 

тільки не лімітованою лаштунками, немов межа, за якою відкривається 

позасценічність, тобто ще одна сцена. Фактом своєї «присутності» завіса 

вказує саме на «відсутність», яка формує уяву та вибудовує виставу 

(театральну чи будьяку іншу)» [98, с. 164]. Поза увагою автора не 

залишилася й комічна складова завіси, коли її підняття слугувало 

символічним пробудженням, коли глядачі спали і прокидалися від шуму, 

зчиненого рухами обслуговуючого персоналу сцени. 

У драмі «Сива дівчина / 白毛女» завіса змінила театральний простір: 

дія наступної картини перенеслася у будинок поміщика. Опис умов життя 

Хуан Ши-женя, як і передбачалося, є різко протилежним від тих умов, в яких 

перебуває Ян Бай-лао із Сі-ер. Звертає на себе увагу освітленість: 

приміщення не напівтемне від рідких спалахів дров, а освітлене свічами у 

великих підсвічниках. Опис меблів та розташування меблів підкреслює рід 

занять поміщика «на столі – конторська книга, рахівниця та кальян. Навколо 

стола – стільці. За сценою чується веселий сміх, вигуки учасників «гри на 

пальцях» [140, с. 18]. Зазначена співавторами гра слугує історичним тлом, 

завдяки якому аудиторія більше занурюється в історичну епоху. Як і у Ян 

Бай-лао, хода Хуан Ши-женя хитка. Але у поміщика не від утоми, а від 
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легкого сп’яніння, що спершу робить його не таким агресивним по 

відношенню до селянина. 

Візуально-вербальний ряд наступної картини супроводжується 

подальшими авторськими ремарками, які стають засобом передачі динаміки 

сюжету. Композиційна побудова картин на контрастах: бідний будинок – 

багатий, закритий простір – відкритий – не лише пришвидшує дію, а й 

тримає аудиторію у постійному очікуванні подальшого перебігу подій. На 

нашу думку, китайські п’єси, що писалися упродовж другої половини            

ХХ століття, є досить динамічними, розгортання та згортання сюжету              

постійно відбувається у двох реаліях, інколи (як у Лю Шугана / 刘树纲) 

навіть паралельних. 

У формозмісті «Сивої дівчини / 白毛女» відсутні потойбічні сили, які 

впливають на життя дійових осіб. Реальні умови життя, персонажі, взяті з 

народу – усе це складає основу п’єси. Настання зустрічі Нового року 

співавтори виписали так, як було прийнято у тодішньому Китаї. Нестатичні 

ремарки на початку картин стають логічним продовженням сюжету. Так, із 

початкових пояснень картини третьої «з’являється селянин-орендатор дядько 

Чжао, старий приятель Ян Бай-лао, із кошиком у руці. У кошику шматок 

м’яса та вино» перед аудиторією візуально вибудовується не просто постать 

пересічного китайського селянина, акцент митці змістили саме на 

товариських відносинах, залишивши обігрування слова «старий», чи то за 

віком, чи за кількістю років, які дійові особи знайомі між собою, зазначили 

соціальну приналежність, приблизно окреслили вік. 

Символічність подальшої розмови між двома друзями, поверхневий 

натяк на небажаний розвиток дії натякають і відчинені двері у будинок, і 

згасла лампа, і нерозпалене вогнище. Емоційно, ці всі дрібниці викликали 

щире здивування дядька Чжао: «Ось і дійшли… Що таке? Двері не зачинені! 

(Відкриває двері). Лампа не світить! (запалює лампу.) Сі-ер, де ти?»             

[140, с. 24]. Усі наступні репліки дійових осіб так чи інакше прив’язуються 

до побутових проблем, до обговорення селянами політичної ситуації, їхнього 
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розуміння виходу з умов, нав’язаних поміщиками. Розуміння Ян Байлао того, 

що вчинив, його неспроможність здійснити усі затребувані поміщиком 

виплати, викликають у п’єсі цілу низку емоцій. 

Персонаж свідомий того, що накоїв, зорово-слухові засоби лише 

підкреслюють його стан: самозвинувачення («О, Сі-ер! Твій батько винен 

перед тобою! Тітко Ван та старий брате Чжао, я винен перед вами… Я 

злодій! Я не зможу допустити, щоб ти пішла від мене, дочко!» [140, с. 28]. 

Наступне зорово-слухове пояснення погоди ззовні лише нагнітає стан Ян 

бай-лао, який, «як навіжений, кидається до двері, відкриває її. У кімнату 

вривається вітер зі снігом)» [140, с. 28]. 

Безвихідь ночі змінює ранок, коли стає зрозумілим, що захистити сі-ер 

окрім неї самої буде вже нікому. Усі авторські зауваження скеровані на 

коментар того, як близьке оточення сприйняло наглу смерть Ян Бай-лао. Так, 

емоції Да-чуня, який перший побачив небіжчика, більше безпорадні. Герой 

ніяк не може повірити власним очам: розгубившись, хлопець нервово стукає 

в двері. Уся подальша інтонація Да-чуня – суцільні вигуки: «Сі-ер! Сі-ер! 

Відчини! Швидше! Мамо! Мамо! Йди сюди! Швидше!» [140, с. 30]. У свою 

чергу, реакція Сі-ер є досить передбачуваною у таких випадках: не 

побачивши батька вдома, Сі-ер вибігає надвір і вже тоді не стримує себе. 

Розуміння того, що сталося аудиторії передають слова дійових осіб. Як 

і упродовж усієї п’єси, у хвилину найбільш емоційних потрясінь, розмовна 

мова чергується з поетичною. Через слова пісні Сі-ер передає ту інформацію, 

що була відома раніше. І не може збагнути, чому і як це сталося. Не можуть 

збагнути, що й до чого і тітонька Ван, яка, не вірячи нікому, намагається 

«оживити» Ян Бай-лао: «Дядьку Яне, що з тобою? Да-чунь, поклич швидше 

сюди дядька Чжао!...» [140, с. 30]. Нерозуміння, небажання до кінця повірити 

у те, що батько Сі-ер помер, вказують коментарі митців, подані у цій же 

репліці, коли тітонька Ван «підходить до Ян Бай-лао, нахиляється, смикає 

його, намагається привести до тями» [140, с. 30]. 
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Зрештою, коли все стає очевидним, коли правду вже нема сенсу 

приховати, різкими стають слова, звернені до небіжчика. Інтонація розпачу 

переходить в осуд. Вербально, це передають авторські зауваги: Сі-ер плаче, 

дядько Чжао у розпачі звертається до небіжчика: «Що ж ти, шановний брате 

Яне! Вчора увечері говорив зі мною, а всієї правди не сказав. Ти не повинен 

був помирати, брате Яне. Це вони довели тебе до смерті… Так і не міг 

розстатися із шістьма му неспокійної землі» [140, с. 31]. З огляду на 

звертання «брате», умотивованим стає і використане на початку картини 

слово «старий». 

Задля підкреслення важливості миті, у сцену введено ще образ 

односельця Да-со, який теж скаржиться на непомірні податки. Не 

приховуючи емоцій, Да-со вже зараз хоче кинутися у бій задля встановлення 

справедливості. На нашу думку, образ Да-со ставав проміжною ланкою, коли 

необхідно було переключити увагу аудиторії з небіжчика на інші проблеми. 

Після вимовлених Да-со слів, про те, що поміщики забирають останнє, не 

зупиняючись не перед чим, його намагання силою відновити справедливість, 

уся увага на певну мить концентрується навколо персонажа. Вербально це 

передано авторськими відступами, що «дядько Чжао і Лі Шуань утримують 

Да-со, тітонька Ван намагається заспокоїти Да-чуня» [140, с. 31]. Візуально, 

це мають передати постави та вирази облич дійових осіб. Не дозволивши      

Сі-ер поховати батька, слуги поміщика ледь не силою ведуть її до будинку 

Хуана Ше-женя. 

Дія другої частини п’єси переноситься у будинок Хуана Ше-женя. Усі 

коментарі митців підкреслюють безрадісне та гнітюче становище Сі-ер. Її 

небажання скоритися підтверджує дія, коли дівчина відштовхує від себе 

блюдце із печивом, запропоноване матір’ю поміщика. Паралельно із 

зображенням життя багатої родини йдеться і про подальші визиски 

орендарів. Ситуація стає загрозливою для поміщиків, оскільки слова селян 

сповнені неприхованої люті. Тоді, Да-со із Да-чунем вирішують покарати  

Му Жен-шеня, трохи нам’явши йому боки. Вербально, стан персонажів 
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передано через відступи, коли скорочення відстаня стає загрозливим:                     

«Му Жень-чжи наближається до Да-чуня. Да-чунь його відштовхує. Із-за 

будинку вибігає  Да-со і підніжкою збиває Му жень-ши» [140, с. 39]. Така 

поведінка є досить несподіваною для  олігархічного Китаю. 

Вербально, важливість ситуації підкреслює використання додаткової 

задньої завіси задля швидкої зміни дії. Після вчиненого, Да-чунь, за порадою 

дядька Чжао, вимушений піти на північний захід, де може бути порятунок.  

Окрім завіси, упродовж розвитку подій «Сивої дівчини / 白毛女» митці 

використовують і вербальну декорацію, що за П. Паві, реалізується не 

візуально, а через слова дійових осіб [98, с. 99]. Наприклад, на початку 

картини сьомої у репліці Хуан Ши-жаня, коли він ще раз у потоці свідомості 

відновлював зіткнення із Да-со та Ван Да-чунем, то звернув увагу на сутінки 

за вікном: «Ось нехай лише спробує повернутися! Ось із Хун-сі нічого не 

можу зробити. Декілька разів я намагався затягнути її у свою кімнату, але все 

не вдавалося… Ось і сутеніє… Піду пошукаю Хун-сі» [140, с. 41]. За 

слушним підтвердженням П. Паві, вербальні декорації можливі лише у 

театральному умовному просторі, коли у глядача має сформуватися ілюзія 

його присутності  у дії, «мав би уявити представлене йому сценічне місце і 

його трансформацію в часі» [98, с. 100]. 

Подальше використання Хе Цзіном-чжи / 贺敬之  та Діном Ні / 丁毅 

словесних ремарок уможливило і передати настрій дійових осіб у підготовці 

до весілля, коли поміщик із матір’ю наголошують на тому, що всі у будинку 

перейняті підготовкою до важливої дати. Надалі, словесні декорації 

підкреслені візуальними: «Хуан Ши-жень, мати Хуана і Му Жень-чжи із 

радістю дивляться, як Да-шен та Чжан Ер-шень рвуть на шматки шовк»         

[140, с. 48] для того, щоб надалі прикрасити ним оселю та пошити нове 

святкове вбрання. 

І вже наприкінці картини через вербальну ремарку Хуана Ши-женя 

аудиторія має звернути увагу, без додаткових візуальних декорацій, що        

вікно відчинено не просто так, а тому, що Хун-сі втекла через нього:          
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«Хун-сі втекла. Дивись, вікно відчинене! Через вікно вона і дременула. 

Шановний Му, наздожени її. А коли здоженеш, задави її мотузкою та кинь у 

ріку» [140, с. 53]. 

Окрім того, у творі вербальні ремарки посилюють простір візуальних. 

Зокрема, передати локації, куди втекла Сі-ер митці змогли не лише через 

звичайну  текстову ремарку-декорацію «на задньому плані високі гори. 

Попереду бурхлива ріка. Берегом тягнуться зарості очерету. Із-за заростей 

виходить Сі-ер» [140, с. 54], а й зробити подальше посилення уваги на 

місцевості та розпачі словами самої дівчини, що «хвиля реве, хвиля            

ричить. На небі зірка блищить. Тече на схід вода. Куди піду тепер? Куди?» 

[140, с. 54]. 

Розширення часово-просторових меж на підтвердження візуальних 

ремарок, що після останніх подій минуло два роки, є слова і дядьки Чжао. 

Він саме співом повідомляє аудиторії, що сталося за цей час: стежки поросли 

бур’яном, ряд будинків перетворилися на руїни, багато хто пішов, багато 

померли. Акцентує увагу персонаж і на порі року: «осінній вітер дуже 

жорстокий…» [140, с. 56]. 

Просторово-часова вказівка, зображення певної реальності, щоб глядач 

мав «змогу відчути візуальний вимір дискурсу» [98, с. 361], досягається у 

фіналі п’єси шляхом нагнітання ситуації, пов’язаної із білою богинею. У 

репліках персонажів постійно підкреслюється вищість білої богині, її 

сприйняття як такої, що здатна вирішити проблеми. До того ж, 

підкреслюються місця, де вона може бути: гори, кумирня, печера. Тобто, 

саме глядач має відчути себе частиною дії, увійти у неї, перейнятися 

важливістю моменту. Так, саме біла богиня стає останньою надією для 

тітоньки Ван, коли та, крізь слоьзи, просить її повернути сина: «Дядько 

Чжао… Адже ж я нічого не прошу… Про одне тільки молю: нехай біла 

богиня зробить так, щоб мій хлопчик повернувся… він нікому у житті не 

скоїв нічого поганого… За що мені така доля?» [140, с. 57]. Горе жінки, окрім 

вербальної репліки, передано й візуальним зауваженням: «тихо плаче»        
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[140, с. 57]. Таким чином, просторово-часові вказівки уможливили більш 

емоційне сприйняття твору, унаочнили переживання та передали побутову 

атмосферу тодішнього китайського соціуму. 

Іншим вербально-візуальним засобом у п’єсі, що посилює сприйняття 

аудиторією дійсності стає перспектива. Оскільки, саме «Сива дівчина» є 

драмою, втіленою як текстуально, так і сценічно, то, на нашу думку, 

візуальна перспектива розкриває допомагає зрозуміти взаємини між 

дійовими особами, тим, як глядач, за П.Паві [98, с. 301], прийме виставу, 

оскільки «режисер розташовує декорації й акторів відповідно до логіки 

взаємин між ними в певний момент і способу представлення образу»           

[140, с. 301]. Зокрема, переляк Ян Бай-лао побачити у своєму домі збірника 

податків передано через його поставу та міміку: він боязливо озирається на 

всі боки, і лише потім, намагаючися, щоб його ніхто не побачив, стукає у 

двері. Радість Сі-ер від приходу батька підтверджує заувага, коли вона 

відкриває двері. Натомість, батько, наляканий, намагається її зупинити. 

Відстань між персонажами доволі близька, оскільки вони мають спільні 

погляди на життя та однакові цінності. 

У свою чергу, протиріччя, небажання зустрічі слугують 

дистанційованості між управляючим Му Женєм-чжи та селянами. Задля того, 

щоб їх розгледіти, той змушений освітлювати кімнату ліхтарем, до того ж, 

Сі-ер ще й сховалася від нього за спину тітоньки Ван. Підкреслено негативне 

ставлення Сі-ер до родини поміщика є у ремарках, що передають першу 

зустріч дівчини із матір’ю поміщика: Сі-ер не захотіла наблизитися до неї, 

так і залишившись стояти на одному місці. За слушним зауваженням П. Паві, 

зосередженість на індивідуальній перспективі допомагає «судити про 

показану на сцені дію, мусимо побувати в «шкірі» кожного персонажа й 

пізнати його погляд на дію» [98, с. 302]. Саме візуально-вербальний простір 

стає засобом зчитування інформації, виокремлення найбільших значимих 

моментів у п’єсі, зосередженням уваги на динаміці конфлікту та його 

наслідків для дійових осіб. 
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Поєднання зорово-слухового у виставі допомагає, також, зрозуміти, що 

кожен із персонажів має свою правду, тож його поведінка змодельована тими 

обставинами, в яких він задіяний. Попри це, власне сценічна перспектива не 

є засобом виправдання негативних вчинків дійових осіб. Тим не менш, як і у 

випадку, за П. Паві, із «псевдосвятістю» Тартюфа у Мольєра, відбувається 

маніпулювання симпатіями аудиторії. Особливо відчутним стає бажання 

авторів, не лише Хе Цзіна-чжи / 贺敬之, Діна Ні / 丁毅, а пізніших 

драматургів ХХ століття,  зробити виключно чесними соціально-політичних 

дійових осіб із певного прошарку. П. Паві переконаний, що «саме глядач, як 

остання інстанція, має посісти своє місце в хитросплетенні поглядів. 

Невирішеність і невирішуваність драматичного тексту – це власне і є місце 

його ідеології, яка саморепрезентується у формі ідей і провокує 

реакцію/сприймання глядача» [98, с. 303]. 

Зорово-слуховий ряд п’єси «Сива дівчина / 白毛女» доповнений 

ремарками співавторів, що акцентують увагу на поглядах дійових осіб. Саме 

погляди П. Паві вважає безцінним «джерелом інформації не тільки щодо 

психологічної характеристики, ставлення до інших акторів, але й щодо 

структурування простору в процесі висловлювання тексту та створення 

сенсу» [98, с. 313]. На нашу думку, проекція поглядів стає актуальною з 

точки зору її розуміння не лише драми як твору, а й драми як тексту. 

Зокрема, трагізм фінальної зустрічі Сі-ер із кривдником передано через 

візуальний ряд: переляк Хуань Ши-женя та Му Жень-чжі після побачення із 

білою богинею унаочнено ударами блискавки, темрявою, вербально – 

переляком та втечею. Сі-ер, у свою чергу, довго не може зрозуміти, чим 

викликана така поведінка. І лише згодом, як зазначено у ремарках, що вона 

спершу озирнулася на всі боки, а потім «подивилися на себе та своє волосся» 

[140, с. 60], зрозуміла, про кого йшла мова. 

Гру поглядів у п’єсі передано дієслівними рядами, що вказують на 

динаміку дії, дають можливість аудиторії зчитати інформацію із таких 

часово-просторових зауважень у тексті: дійові особи дивляться стурбовано, 
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перелякано, схвильовано, із надією, чеканням тощо. Наприклад, «усі троє 

стурбовано озираються на всі боки. Вбігає Чжан Ер-шень» [140, с. 62] або 

«Усі. Кинули народ напризволяще, і нікому до того діла немає! 

(Схвильовано.) Як же тепер нам бути?»  [140, с. 62]. 

Намагання Сі-ер покінчити життя самогубством підкреслено заувагами, 

що вона «знаходить мотузку і, перелякано озираючися на всі боки, робить 

петлю» [140, с. 46]. На тому, що довгоочікувана зустріч Сі-ер та Да-чуня є 

реальністю підтверджено ремаркою, в якій дівчина «відкриває очі. Бачить 

Да-чуня, ловить його ніжний погляд та опускає повіки» [140, с. 46]. 

Відповідним є і погляд від побаченого хлопця: «Да-чунь (дивиться на Сі-ер, 

потім споглядає печеру: на його очі навертаються сльози. Звертається          

до Да-со)» [98, с. 74]. 

Тобто, саме погляд стає єднальним ланцюгом між дією та 

умотивованою поведінкою персонажів. Майстерність спершу автора, а потім 

режисера і надалі актора полягає у передачі творчого задуму, правдивого 

його донесення до читацько-глядацької аудиторії. 

Психологічно-моральний підхід візуально та вербально акцентується і 

на «способі тримання тіла у певній фізичній позі» [98, с. 316]. За п’єсою, 

протест Сі-ер від примусового перебування у будинку поміщика передано 

через її горду струнку поставу, а небажана зустріч викликає мимовільне 

оціпеніння: «назустріч із ліхтарем іде Хуан Ши-жень. Сі-ер перелякано 

заціпеніла» [140, с. 45]. Саме П. Паві, погоджуючись із погядами Б. Брехта на 

передачу міжлюдських взаємин, аідкреслює, що «позиції (Haltungen) дійових 

осіб між собою (інакше ґестуси) демонструють загострені стосунки та 

суперечності. Позиція служить зв’язком між людиною та зовнішнім світом. У 

такому розумінні це є визначення позиції, яке подає психологія» [98, с. 45]. 

У свою чергу, специфікою мовного оформлення п’єси стає постійне 

чергування упродовж сюжету поетичних та прозових реплік. На нашу думку, 

поетичний супровід підкреслює ті сцени, що потребують особливої 

атмосфери, за їх допомогою передано ефект нагнітання дійсності. Окрім 
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того, якщо прозові репліки, як правило, промовляються персонажами без 

повторів, то у поетичних – нерідко зустрічаються умисні повтори: 

Сонце встало! Сонце встало! 

Безкінечний сонця світ. 

У темряві. У ночі проклятій 

Жили ми п’ять тисяч літ… 

Усі печери ми зруйнуєм 

І врятуєм Сі-ер! Врятуєм! [140, с.75] 

Або, коли народ слово в слово підтверджує репліку Лі Шуаня, звернену 

до Хуана Ши-женя : 

Чому на словах ти оренду зменшуєш, 

Але, як і раніше, великий твій прибуток? [140, с. 77]. 

Таким чином, роль художніх засобів у творі звелися до передачі 

індивідуального стилю Хе Цзиня-чжі та Діна Ні, оформили стильову 

специфіку п’єси, підкреслили її формозміст, віддзеркалилися на зовнішній та 

внутрішній структурних формах «Сивої дівчини». 

 

Висновки до другого розділу 

 

Поява на часі олітературеної Хе Цзіном-чжи / 贺敬之  та Діном Ні / 

丁毅 народної музичної п’єси «Сива дівчина» вказувала на пошук нових 

форм вираження китайської драми. Митці, взявши за основу відомий сюжет, 

наблизили його до вимог нового часу, зуміли подати цілу галерею образів, 

що були близькими та зрозумілими різним соціальним верствам повоєнного 

Китаю. Використана співавторами змістоформа «Сивої дівчини / 白毛女» 

зберегла гнітючу атмосферу гомінданівського режиму. Через галерею образів 

митці передали усі нюанси соціально-побутового життя. На жаль, політична 

тенденційність, прагнення у будь-якому аспекті людського життя віднайти 

соціальну нерівність, позначилася і на сюжеті п’єси. Подекуди схематична, із 
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використанням стереотипів, особливо у картинах, що стосуються ставлення 

заможної родини поміщика Хуана Ши-женя до збіднілої сім’ї Ян Бай-лао, 

тим не менш, твір за рахунок продуманого візуально-вербального ряду й на 

сьогодні залишається знаною у новітній китайській драматургії.   

Так, специфіка художнього втілення народної музичної драми у 

літературну вбачається нами в ідейно-художніх особливостях твору, на рівні 

використаних художніх образів та візуально-вербальних прийомів.  

Зокрема, серед ідейно-художніх особливостей «Сивої дівчини / 

白毛女» виокремлюється емоційна складова п’єси, коли дійові особи були 

поставлені у певні межові ситуації, вихід з яких залежав виключно від їх 

сили волі. Інтелектуальне, духовне наповнення драми супроводжувалося 

розгортанням та згортанням конфлікту, коли за основу митцями був 

обіграний психічний бік життя людини із різних соціальних верств.                

Ідейне звучання п’єси посилили використані Хе Цзіном-чжи / 贺敬之,           

Діном Ні / 丁毅 художні особливості, що полягали в авторській поетиці на 

формозмісті драми. Самобутність митців по-різному розкривається у кожній 

із картин драми, за допомогою вибудованої концепції тримати аудиторію у 

напрузі до фінальних сцен. 

Роль художніх образів у «Сивій дівчині / 白毛女» розглядалися нами як 

логічне поєднання образів-персонажів, образів-речей та образів-пейзажів. 

Прикметно, що дійові особи у драмі задекларовані митцями так, як вони 

будуть безпосередньо задіяні у сюжеті. Аудиторія знайомитиметься із 

персонажами на певному етапі їхнього життя, коли вони будуть вже 

остаточно сформованими особистостями. Особливостями творення образів-

персонажів є відсутність візуальної характеристики, тобто, маємо самостійно 

уявити дійову особу, а у разі сценічної постановки, покластися на думку 

режисера. Визначальними для творення цілісної картини образів-персонажів 

стають їх самохарактеристика та репліки інших дійових осіб.  
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Чергування упродовж дії відкритого та закритого просторів 

уможливило ознайомити аудиторію із деталями побуту, фрагментарно 

подати специфіку життя різних соціальних груп. Топоси та локуси 

китайської місцевості передані через ремарки збагатили подієве тло            

«Сивої дівчини», розкрили ті умови та обставини, в яких перебували, інколи 

не з власної волі, дійові особи. 

Смислове навантаження візуальних та вербальних прийомів у драмі 

здійснювалося через ремарки як авторського пояснення до тексту, так і тих, 

що ґрунтувалися на характеристиці обстановки дії, зовнішності дійових осіб, 

особливостей їх поведінки, ставлення до оточення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

Розділ ІІІ. СПІВВІДНОШЕННЯ НОВИХ ФОРМ ВЕРБАЛЬНОГО І 

ВІЗУАЛЬНОГО В  ДРАМІ ТЯНЬ ХАНЯ «ЖІНКА-ІНСПЕКТОР 

СЕ ЯОХУАНЬ» (1961 р.) 

 

3.1. Історичне тло драми крізь призму сучасної драматургії  

 

В історії китайської літератури творчість Тянь Ханя / 田汉 (справжнє 

ім’я Тянь Шоучан) окреслила нові можливості драматургії, в якій органічно 

поєднувалися і національна самобутність, і експерименти із формою та 

змістом. Діяльність митця увібрала естетику як теоретичних поглядів на 

драму та її вплив на соціум, так і практичного їх втілення не лише як текстів, 

а й сценічних творів. У різні роки, доробок Тянь Ханя / 田汉 (а це - 45 творів, 

написаних до проголошення КНР) ставав об’єктом уваги не лише у Китаї, а й 

за його межами. І якщо на Батьківщині критики керувалися діючими 

політичними уподобаннями, то погляди світових дослідників уможливили 

об’єктивний та менш заангажований аналіз творів. 

Історична тематика п’єс Тянь Ханя / 田汉 окреслила широке коло 

проблем сучасного йому соціуму. На відміну від молодшого покоління 

творців новітньої драми, митець постійно, наскільки це було можливо у 

китайській літературі, цілком залежній від політичного життя, послідовно 

працював над віднайденням нових форм китайської драми, розширенням меж 

її зображувально-виражальних засобів, образів, естетичного пізнання світу. 

Світоглядні концепції Тянь Ханя / 田汉 повністю спростовували поширену у 

Китаї 50-х років думку про те, що будь-хто може займатися літературною 

творчістю, виходячи із ідеологічно правильних міркувань [2; 14, с. 5; 15]. 

Автор розумів необхідність творення нового репертуару, що приверне 

світову увагу, а експерименти наблизять її до найкращих світових зразків. 

Навчання у Японії збагатило митця знаннями про історію Сходу, змусило по-

новому поставитися до висвітлення знакових тем в історії Китаю. 
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Відвідування токійського театру дало поштовх до знайомства із творами 

сучасних Тянь Ханю / 田汉 європейських драматургів, вплинуло на 

написання першої одноактної п’єси «Ніч у кав’ярні» (1920 р.), до якої вже 

потім митець повертався тричі упродовж сорока років [92, с. 38]. 

Подальше перебування у Токіо, за Л. Нікольською, авторки першої 

ґрунтовної, місцями заполітизованої, монографії про Тянь Ханя / 田汉, надалі 

віддзеркалилося у галерею нових сценічних образів і «призвело до появи 

сучасного театру і драматургії» [92, с. 37-38]. Двопланове художнє 

зображення, свідоме звернення до відкритого фіналу, власне розуміння 

тодішніх соціальних перетворень, ширше використання діалогів засвідчують 

появу нетрадиційної китайської драми. Саме такими і стали п’єси 

«Повернення на південь» (1929 р.), «Нічна розмова в Сучжоу» (1928 р.). За 

слушним зауваженням Л. Нікольської, «драма у сприйнятті Тянь Ханя 

існувала насамперед як вистава, а не літературний твір, який можна 

розігрувати на сцені» [92, с. 75]. Окрім того, саме театр у 20-ті роки 

минулого століття взяв на себе функцію донесення необхідності мовної 

реформи у Китаї і митець був одним із її активних учасників. 

Як і у світовому літературному процесі, китайська драматургія 

творилася під впливом заперечення старих зразків. На нашу думку, 

поступовий відхід від попередніх творів проходив у Китаї у своєрідній 

поступовій манері, що виключала епатаж, гучні заголовки у пресі, довгих 

літературних дискусій. Звичайно ж, митці не уникнули взаємних 

звинувачень, попри те, вони були викликані не намаганнями пояснити 

творчий експеримент, а переходили виключно у соціально-політичну царину 

[2; 7; 14, c. 6; 15]. 

П’єси Тань Ханя першої половини ХХ століття писалися під впливом 

драми «хуацзюй / 话剧», коли за Л. Нікольською, «вихідним принципом 

впливу на глядача є бажання зробити з нього спостерігача, який вивчає, наче 

бути причетним до художнього пізнання дійсності» [92, с. 78]. Велику роль у 
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такому своєрідному взаєморозумінні глядач-дія відводилося композиції 

п’єси, коли смислове навантаження несли окремі сцени, подекуди навіть не 

пов’язані між собою, але об’єднані спільною емоційно-інтелектуальною 

спрямованістю, певним світоглядним ставленням до життя, виразниками 

якого були персонажі новітніх творів [2; 4; 7; 14, c. 7; 15]. 

Специфічне сприйняття, за Л. Нікольською, «незвичайної швидкості, 

притаманній європейській драмі, лякає китайського глядача, бо не дає йому 

можливості зосередитися на обдумуванні того, що діється перед очима, 

оцінити, зробити висновки» [2; 7; 92, с. 79]. Тож, європейські експерименти в 

драматургії знайшли своєрідне продовження у творчості митця, який не 

розмежовував драму та театр. На жаль, неодноразове втручання прибічників 

Мао у літературне життя, корегування та підпорядкування стилю вплинули 

на подальший життєвий і творчий шлях Тянь Ханя / 田汉. Наприкінці 60-х 

років тодішнє партійне керівництво, вбачаючи у п’єсах автора небезпеку та 

«ворожий» соціальний підтекст, жорстоко йому помстилася. Тянь Ханя / 

田汉 , напередодні китайської «культурної революції» було репресовано. За 

два роки по арешту митець помирає у в’язниці. І лише 1979 року його 

посмертно реабілітовано. 

1961 року Тянь Хань / 田汉 пише п’єсу «Жінка-інспектор Се Яохуань / 

女巡按谢瑶环». До переосмислення історичного минулого, драматурга 

підштовхнуло бажання не просто по-новому подати історичні події                    

VII -VIIІ століть, пов’язати їх із сьогоденням. Власне твір, за Л. Нікольською, 

призвів у роки «культурної революції», а саме 1966 року, жорстоку реакцію і 

був названий «ядовитою травою» [2; 14; 92, с. 189]. В. Аджимамудова та                 

М. Спєшнєв, аналізуючи драму, вказуючи на неоригінальність твору, 

написаного на вторинному матеріалі, тим не менш, підкреслюють її 

актуальність, новаторство та злободенність [108, с. 429]. «Жінка-інспектор 

Се Яохуань / 女巡按谢瑶环» стала не просто переробкою відомого сюжету, а 
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самостійною новітньою драмою, покликаною ще раз підкреслити важливість 

взаєморозуміння між правителем та народом [2; 14; 15]. 

Про те, що суперечлива постать імператриці неодноразово привертала 

увагу митців, свідчить і поява 1963 року на кіностудії Shaw Brothers  

костюмовано-історичної драми про окреслений період, режисер стрічки       

Лі Ханьсян потому був співзасновником першої кіностудії «голлівудського 

зразка» у Китаї та творцем багатьох китайських стрічок на історичну 

тематику, у тому числі й на п’єсу «Сон у Червоному Теремі». 

У передмові до п’єси Тянь Хань / 田汉 подає коротку історію її 

написання, вказуючи, що задум виник після відвідування у січні 1961 року 

вистав традиційного театру у Сіані, провінціях Шеньсі та Шаньсі. Під час 

маньчжурского володарювання при владі була імператриця У Цзетянь 

(武則天, при народженні отримала ім’я У Мей, далі називала себе У Чжао,  

У-хоу, тобто імператриця, Тянь-хоу, небесна імператриця, 624 – 705 рр.), 

перша та єдина правителька у Китаї. Надалі, У Цзетянь взяла собі чоловічий 

титул, оточення зверталося до неї як «імператор», про що Тянь Хань / 田汉 

теж наголошує у п’єсі: «У Саньси (вручаючи донесення). Прошу Імператора, 

мою тітку, пробігти це очима» [108, с. 12]. 

Час її  правління і ліг в основу п’єси «Жінка-інспектор Се Яохуань / 

女巡按谢瑶环». Роки правління У Цзетянь / 武則天 оцінені неоднозначно, як 

китайськими дослідниками, так і європейськими. Упродовж 40 років 

перебування на троні, імператорка оголосила про створення нової династії 

Чжоу, керувала військовими вторгненнями до Центральної Азії та Кореї, 

зверненням до даосизму та буддизму, спорудженням буддійських печер 

Лунмень та мавзолею Цяньлін [163, с. 388]. Колишня наложниця, по смерті 

першого чоловіка, імператора Тай-цзуна, вийшла заміж за його сина, 

майбутнього правителя Гао-цзуна. З 655 року У Цзетянь стає            

правителькою, а з 660 року, позбувшись усіх конкурентів на престол, стає 

одноосібною імператрицею. 
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Сильна та неоднозначна особистість надихнула Тянь Ханя / 田汉 не 

лише та текстову переробку, а й на сценічне втілення разом із постановником 

Хуанем Цзюньяно [92, с. 190]. Л. Нікольська, досліджуючи творчість митця, 

підкреслювала, що саме ця обробка була найбільш важкою для драматурга, 

бо, зазвичай, йому вистачало лише двох-трьох тижнів для обробки теми. У 

даному випадку, робота над п’єсою зайняла більше двох місяців, упродовж 

яких «Тянь Хань / 田汉  своєрідно синтезував форму сучасної драматургії із 

традиційною» [92, с. 190]. На жаль, політична заангажованість позбавила 

дослідницю здійснити об’єктивний аналіз драми, уникаючи наголосу на 

штучності викладу, коли нові методи, на думку вченої, не можуть передати  

глибину подій. 

У Китаї, що і на сьогодні є країною театру, саме через проблематику та 

тематику п’єс, втілених у засоби виразності, митцям вдається донести 

важливість та необхідність проведення ряду реформ, кардинальних змін та 

новацій. Тож, попри неординарну особистість У Цзетянь / 武則天, головним 

персонажем п’єси Тянь Ханя / 田汉 стає жінка-чиновник, діловод при дворі 

Се Яохуань. Враховуючи екзальтованість імператриці, Се Яохуань при дворі 

отримує теж чоловіче ім’я – Се Чжунцзюй. 

Події у п’єсі поступово розгортаються у різних локаціях Китаю часів 

правління У Цзетянь. Конфлікт розпочинається у палаці Лояну, коли під час 

зустрічі з імператрицею У Саньси, начальник астрологічного відомства, 

повідомляє про заколот у провінції Цзяннані. Ситуація загострюється ще й 

тим, що підбуренням населення займається один із представників танського 

правлячого дому, а відтак наслідки можуть бути непередбачені і не 

обмежитися простим повстанням, а перекинутися на всю територію 

тодішнього Китаю. 

Се Яохуань, чи не єдина, хто наважується стати на бік заколотників і 

пояснити їх поведінку, адже, «таким, як Лі Децай, довелося втратити землю, 

селяни втікають на озеро Тайху… Їх необхідно заспокоїти і тим самим 
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навести лад та припинити розбрат у країні на самому початку» [108, с. 13]. 

Розуміння ситуації жінкою-інспектором пов’язане  із життям не одного 

покоління її родини у Цзяннані. Тож, після недовгих міркувань, імператриця 

наказує дівчині збиратися в дорогу, даючи їй титул Правого Цензорату, 

чоловіче ім’я та особливий знак поваги – імператорський дорогоцінний меч, 

власник якого має право не лише виносити, а й здійснювати смертний вирок. 

Дія у п’єсі сприймається одночасно у двох напрямках: спершу Тянь 

Хань подає картини, що обумовлюють доцільність інспекції. Паралельно, 

аудиторія знайомиться із мешканцями Сучжоу, одного із міст, де 

відбуваються заколоти. Зав’язкою конфлікту є зустріч Юань Синцзяна із Цай 

Шаобіном та Ван Цзяо, коли юань не боїться зробити зауваження 

посадовцям: «Якщо ви діти знатних вельмож, то маєте знати, як себе 

поводити, повинні пам’ятати закони» [108, с. 31]. Для патріархального 

китайського соціуму такі слова вже прирівнюються до бунту, чим одразу й 

скористався У Хун, віддаючи наказ охоронцям присмирити нахабу. 

За тодішніми законами Китаю, суд повинен вирішити, як покарати 

Юань Синцзяня. Перебіг суду повністю віддзеркалив порядки давньої 

імперії, коли діти родичів ставали привелійованим класом і нікого не 

боялися. Промова, вимовлена Юанем після звинувачень У Хуна, на слушну 

думку Л. Нікольської, розкриває стан речей вже у Китаї часів життя         

Тянь Ханя кінця 50-х – початку 60-х років, коли після «великого стрибка» 

панував голод, населення, зморене непосильною працею, не витримуючи 

тяжких умов, стрімко скорочувалося. Хаотичне будівництво доменних печей 

для потреб «малої металургії», вирубування садів для «сталі» загрожували 

появі екологічної катастрофи. Звичайно ж, не всі могли мочати, стає 

очевидним перебільшення влади прибічників Мао [92, с. 191]. 

У п’єсі виразником авторської позиції та її проекції із минулого на 

сучасне стає Юань Синцзянь, який не побоявся відверто сказати: «задля 

благоустрою в Сучжоу, як він говорить «прославленого доброчинством 

Небесного управління» не вистачає міді та заліза і саме тому він і відбирає у 
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народу залізну зброю та мідне начиння. Дійшло до того, що селянам нічим 

стало обробляти землю» [108, с. 37]. Саме тому, як і в VII – VIII століттях, 

так і в ХХІ, селяни мусили тікати із своїх домівок у пошуках кращого життя. 

Звичайно ж, сановники не погоджуються із звинуваченнями Юань Синцзяня і 

починають виправдовуватися, що діяли згідно із встановленими імператором 

законами. Окрім того, У Хун, виправдовуючись перед Се Яохуань, твердив, 

що зброя може бути небезпечною у руках селян, оскільки у будь-який 

момент  може розпочатися заколот. 

Попри це, слова ніяк не справляють враження на жінку-інспектора. 

Адже, в історії Китаю за часів династії Цинь / 秦 (246 – 210 рр. до н.е.) вже 

були випадки, коли сановники силоміць забирали у селян знаряддя праці із 

єдиною метою: задля того, щоб імператор Цинь Шихуан побудував собі 

металеву статую. Тоді це закінчилося стихійним селянським повстанням. 

Незадоволення викликало і наступне, не менш тяжке, звинувачення у 

викраденні синами сановників задля втіхи служниць. Вирок Се Яохуань був 

неочікуваним для Ван Цзяо, У Суньхоу та Цай Шаобіна: вони повинні          

були повернути захоплені поля та будівлі, і, найголовніше, залишитися на 

деякий час наодинці вдома, задля виховання «себе читанням достойних 

книг» [108, с. 44]. 

Такий вирок був досить необачним на думку У Хуня, який,  

переконаний  у власній безкарності, зміг заявити: «Я бачу, що ти, шановний 

інспекторе, так і не зрозумів, наскільки високо над нами Небо і яка міцна під 

нами Земля» [108, с. 44]. Невипадкові історичні алюзії проектуються         

Тянь Ханем / 田汉 таким чином, що повністю віддзеркалюють нещодавнє 

трагічне  минуле Китаю, коли чиновники, впевнені у власній безкарності, 

чинили все, що їм заманеться. Саме безглузді, а часто й протизаконні вчинки, 

призвели до трагічних наслідків «культурної революції», не лише 

промислового, а й інтелектуального занепаду. 

Нахабство, переконання у всесильності та вседозволеності позбавили 

як тодішніх сановників, так і тих, хто приймали постанови за життя митця, 
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об’єктивності, відчуття часу та потреб нижчих прошарків китайського 

соціуму. У Хун просто в очі дозволяє собі і надалі нахабні висловлювання, 

принизливо-зверхнє ставлення, прикриваючись високими родичами: «Се 

Чжунцзюй, ти є лише інспекторишко, яку бурю ти зможеш здійняти? Невже 

у Третього сина вищого сановника із-за тебе встане дибки хоч одна 

волосина? Ха-ха-ха!» [108, с. 45]. 

Подробиці, деталізація дрібниць, через які автор показує перебіг суду, 

передають напругу, дотримання законів та ставлення до них чиновників. 

Упродовж слухання справи репліки дійових осіб подані без ремарок, 

театральних прийомів із грою світла чи додатковими звуковими ефектами. 

Тянь Хань / 田汉 лише візуально акцентує увагу на тому, що Се Яохуань не є 

стороннім слухачем, а шукає підтвердження звинувачень у документах, до 

того ж, ознайомившись із ними, не може стримати гніву. Надалі, зверхність, 

безчинство, глибока впевненість у безкарності супроводжуються не лише 

висловлюваннями, а діями, підтвердженими сценічним перебігом: у запалі У 

Хун перевертає стіл та грубо виганяє інспектора. 

Свідоме поєднання автором прозової та поетичної мови поглиблює та 

увиразнює зіткнення протилежних інтересів та поглядів. Сценічне їх втілення 

мають передати кардинально протилежні емоції дійових осіб. Так, якщо для 

У Хуна все це викликає іронічний сміх, то для Се Яохуань така поведінка 

лише змінює настрій стриманого спостерігача на гнівного суддю, вирок 

якого досить суворий як для жінки. Власне страту Тянь Хань / 田汉 не 

відтворює текстуально. Про те, що сталося поза межами сцени, аудиторія 

дізнається із візуальних ремарок митця, для нагнітання посилених боєм 

барабанів: акт демонструє скривавлений меч, яким відтяв голову                

Цай Шаобіну. 

Виконання наступного вироку зображено автором знову ж таки через 

ремарки. Се Яохуань лише віддає наказ дати сорок посилених ударів У Хуну, 

а наслідки його виконання відтворюють вербальний супровід актора, якого 

згодом охоронці знову вводять на сцену. Зміна психологічно-емоційного 
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стану У Хуна передано його мовою. У словах вже немає зухвальства, а тон 

позбавлений зверхності. Синтаксично це відтворено неокличними 

реченнями, а візуально – позою прохання. Картина закінчується перемогою 

Се Яохуаня. 

Початок наступної дії супроводжує діалог жінки-інспектора та Юань 

Сінцзяня, під час якого аудиторія знайомиться із минулим дійових осіб. 

Влучне поєднання прози та поезії, дотепні порівняння, на кшталт «навіки ми 

будемо разом, як ніби жовч та печінка» [108, с. 53], зрозумілі китайському 

глядачеві та зовсім неочікувані для зарубіжної аудиторії, підкреслюють 

самобутність та виразність новітньої китайської драми. Проведена паралель 

Су Луаньсянь під час співу Се Яохуань із Сюй Шу, а Юань Синцзиня із Цинь 

Цзя, персонажами китайських творів, лише поглиблює дане сприйняття. 

Поступово, соціальний конфлікт п’єси змінюється ліричною настроєвістю.  

Події у наступній картині знову повертають аудиторію до державних 

проблем. Зі слів служниці Се Яохуань дізнається, що імператор не 

задоволена перебігом відрядження, адже селяни на озері Тайху замислюють 

заколот. Проти наказу Яохуань повернути селянам відібрану землю, стали 

поміщики. Наступне зауваження Су Луаньсянь не втратить актуальності у 

будь-якому розшарованому суспільстві: «Звичайно, коло ти покарала У Хуна 

та позбавила голови Цай Шаобіна, люди раділи. Попри це, У Саньси – один 

із найсильніших людей, які слідкують за виконанням законів. Чи випустять 

вони владу із своїх рук? Бо всі багатії та знатні особи заражені однією і тією 

ж хворобою»  [108, с. 57]. Бажання багатіїв помститися переросло у 

написання скарги на Се Яохуань. 

Заради боротьби зі злом та встановленням справедливості, 

прислухаючись до слів вірної  Луаньсянь, Яохуань вирішує скористатися 

допомогою Юань Синцзяня, ім’я якого «Непохитний у вчинках» повністю 

відповідає характерові юнака. Окрім того, не менш героїчним є і його друге 

ім’я, отримане під час навчання у лікаря Лі – Хуайцзин, що означає «Той, хто 

мріє про таємниці». Молодість персонажів бере гору над вирішенням 
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державних проблем. І знову, як і у попередній картині, Тянь Хянь / 田汉 

через співи розкриває аудиторії теплі та щирі почуття, що виникли між 

Яохуань та Луаньсянь. Емоційне заповнення вистави супроводжується 

співом обох дійових осіб, коли вони, як герої давньої китайської легенди про 

земного юнака Пастуха та доньки небесного Володаря Ткалі, вирішили 

поєднати долі. 

Подальший перебіг конфлікту відбувається у паралельному 

розгортанні дії п’єси, коли із авторських ремарок аудиторія дізнається про 

таємний візит до імператорського палацу Лая Цзюньченя та У Саньси. 

Інтригу посилюють вербальне наповнення ремарок, адже зустріч із                

У Цзетянем має вигляд радше не таємної доповіді, а безпідставного наклепу 

із викривленням фактів, що посилюють небезпеку навколо Яохуань. Тож, 

імператор вирішує особисто відвідати Сучжоу. Поведінка У Саньси, її 

ставлення до державних проблем створювала для аудиторії образ керівника, 

який живе проблемами народу. А для часу Тянь Ханя, на думку 

Л. Нікольської, відкидаючи політичну заангажованість монографії, критика 

правлячих кіл зводилася виключно до традиційних проблем, «у повітрі 

почала з’являтися ідея про керівника та народ. Наслідки бід походили від 

дурних думок керівника» [92, с. 192]. Надалі, авторка переконана, що 

дійсність, у якій жив і творив митець, змушувала шукати відповіді на багато 

питань, одним із яких і була спроба віднайти належне суспільство із мудрим 

керівником. Враховуючи, що дійсність за часів правління Мао можна було 

віддзеркалювати виключно через історичні паралелі, починають виникати 

дискусії стосовно виходу із ситуації непорозуміння між чільником держави 

та простим народом. 

За Л. Нікольською, дві зовсім протилежні думки стосовно соціального 

устрою висловлювали  Тянь Хань / 田汉 та Го Можо / 郭沫若. Так,            

Тянь Хань / 田汉 не боявся критикувати культ особистості та весь той 

безлад, що він породжує. Відповідь Го Можо / 郭沫若, у свою чергу, була 
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дана у написанні спершу драми «Цай Веньцзі» (1959), потім – «У Цзетянь» 

(1960). У п’єсах митець «загострював увагу на тому, який має бути керівник 

країни у його розумінні» [92, с. 193], коли за основу відносин «керівник - 

народ» ставиться виключно похвала. Ідеологічне протиставлення думкам                 

Го Можо / 郭沫若 і стало драма Тянь Ханя / 田汉, в якій таж проблема 

вирішувалась не через керівника імперії, а його оточення. Драматург, перш за 

все, «показав тяжке становище народу, в якому той опинився у наслідку 

«мудрого» керівництва деспота. На ососибості власне імператора                  

Тянь Хань / 田汉 свідомо не зосереджувався, він судив про нього за 

результатами його діяльності» [92, с. 197]. 

У мудрості імператора переконана і Се Яохуань, яка відправила у палац 

таємний лист із описом справ, бо «Його Величність не захоче дослухатися до 

слів лише одного У Саньси» [108, с. 73]. Підлеглі переконані, що 

імператорові не належить сумніватися у вірності підлеглих. Нове наростання 

конфлікту сценічно передано через сумне прощання із сльозами на очах 

Яохуань із вірною служницею та авторським зауваженням наприкінці 

одинадцятої картини про згасле світло. 

Дванадцята картина починається детальним описом приміщення, в 

якому перебуває імператор та його довірені особи. Ремарки зосереджують 

увагу аудиторії на емоціях начальника астрологічного відомства, який і 

розпочинає суд над Се Чжунцзюєм (ім’я Се Яохуань, отримане під час 

розслідування). Суд має вершитися від ім’я імператора і над його 

чиновником, що надає справі особливої серйозності. 

Звернення Тянь Ханя / 田汉 до історичної теми вимагало дотримання 

правил реалістичного опису перебігу судів, коли задля оголошення вироку не 

просто заслуховували обвинуваченого, а піддавали його нелюдським 

катуванням. З огляду на те, що катувати будуть 22-річну Се Яохуань, то 

дослівні назви начальника цензорату Лай Цзюньченя про засоби катування 

надають драмі ознак хоррору, скерованих на почуття як сценічного, так і 
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текстуального сприйняття твору: «Безсмертний, який дарує плід», «Яшмова 

діва, яка піднімається сходами», «Фенікс, який розпластав крила», «Мавпа, 

що надягає капелюх» [108, с. 76]. Тобто, вказують ті пози, які вимушений 

буде приймати обвинувачений. 

Підтвердженням слів дійової особи є подальші ремарки, що вказують 

на приготування знарядь катування і відбуваються за межами візуального 

сприйняття: «За сценою голос «Є», потім гуркіт та дзвін знарядь катувань, 

що встановлюються» [108, с. 76]. Подальше нагнітання сцени пов’язане із 

появою Се Яохуань, але вже у ролі засудженої. За тодішніми вимогами, 

дівчина входить до суду із накинутою на неї «мотузкою закону», що 

накидалася на плечі підсудного, звинуваченого в особливо тяжких злочинах. 

Зберегти спокій Се Яохуань допомагає віра у її правоту та 

співпереживання за простий люд у Цзяннані. Яохуань не так налякана судом, 

як тим, що не змогла довести справу до кінця, отже, позбавити народ від 

страждань, а імперію від роз’єднаності, що спричинить надалі криваву війну. 

Усвідомлюючи, що не виживе після суду, скриваючи мимовільні сльози, 

дівчина у крадькома звертається і до Юаня, із вірою, що вони будуть щасливі 

у наступному житті, коли «зустрінемося з тобою знову, там, де сили та думки 

об’єднаємо далеко від усіх переживань» [108, с. 77]. 

Якщо у раніше аналізованих нами п’єсах гострота конфлікту 

досягалася через прозову мову дійових осіб, то у драмі Тянь Ханя / 田汉, що 

залишила елементи традиційного поєднання співу та прози, частина реплік 

дійових персонажів, особливо тих, що передають емоційний стан, перадані 

співом. У свою чергу, ремарки, подані після співу, віддзеркалюють характер 

Яохуань та впевненість у вірності своїх вчинків. До зали суду Се увійшла, 

але на коліна не встала: «Зібравши усю мужність, обличчям звернусь до суду, 

На кожне слово суддів відповідь знайду» [108, с. 77]. 

Звинувачення, оголошені інспекторові Лай Цзюньченєм, торкалися не 

так перевірки, як покарання палицями сина сановника У та знесення голови 

Цай Шаобіну. Усі намагання Яохуань довести правомірність вчинків, 
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слідування словам імператора про те, якщо кимось будуть захоплені чужі 

поля та буде виявлятися жорстокість до простого народу, то, попри 

соціальний стан, таких людей пробачати не можна. Натомість, Лянський ван 

переконаний, що Яохуань скористалася службовим становищем задля 

допомоги із розбійниками та вбивцями. 

Не зволікаючись, Лай Цзюньчень наказує починати допит Яохуань. 

Про те, що відбувається за межами візуального сприйняття дії, пояснюють 

ремарки, в яких служителі не просто відводять, а тягнуть дівчину. Після 

першого допиту вона втрачає свідомість. Цинічно надаючи наказ облити її 

холодною водою, Цзюньчень вимагає продовження катувань. Попри тортури, 

інспектор не заламалася, навпаки. У Яохуань ще вистачило сил не просто 

вказати начальнику Цензората на те, що він злочинець, а й надалі 

відстоювати правоту своїх вчинків, подаючи вагомі аргументи, але говорячи 

про себе у чоловічому роді, що, з огляду на історизм, підкреслювало 

наближеність до імператора: «Я відряджений інспектувати Цзяннань, минуло 

менше місяця, а я вже виконав усі справи, згідно до задумок Наймудрішого і 

ні в чому не помилився. Ви ж бажаєте перетворивши мої дії у злочин. Лише 

одне непокоїть ваш розум: «Пошукай гарно – чого лише не знайдеш!» 

Швидше ріка Цанзян потече в іншому напрямі, чим я визнаю за собою 

провину» [108, с. 80]. 

Під час допиту, незламна Се Яохуань називає Лай Цзюньченя 

правдивим словами, не приховуючи правди. Розлючений, начальник 

Цензорату наказує застосувати до неї найтяжчі тортури: «Мавпа, що надягає 

капелюх». Трагічний фінал п’єси: наглядач повідомляє суду, що інспектор не 

витримала тортур. Надалі, замість очікуваної радості, що позбулися 

небезпечного супротивника, сановники починають розуміти, кого вбили. 

У фіналі п’єси, лише декількох хвилин не вистачає імператорові, щоб 

своїм візитом довести: справедливість завжди буде доведена. Важливості 

візиту додає розгорнута ремарка про його оточення із вказівкою на службові 

ранги: «Її супроводжують охоронці, придворні дами, начальник канцелярії 
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Цензорату Сюй Югун та Лун Сянцянь в одязі чиновника п’ятого ступеня» 

[108, с. 83]. Розв’язка п’єси засвідчує непереборну віру та велике бажання у 

мудрого та правдивого імператора, коли безглузді рішення не будуть 

даватися взнаки на долі народу. Тож, через історичне тло драми митець ще 

раз переосмислив роль правителя та народу, зробивши проекцію на своє 

сьогодення. Конфлікт у п’єсі, за Л. Нікольською, показав різницю між «тим, 

що є та сутністю, пишною фразеологією та дійсністю, дистанцію між 

офіційно проголошеним та існуючим у країні» [92, с. 197]. Тянь Хань / 田汉, 

на думку дослідниці, навмисно не зупинився на розкритті особистості 

імператора, зосереджуючи увагу на образі Се Яохуань. 

Наприкінці п’єси, Лай Цзюньчень, остерігаючися гніву імператора, не 

наважується сказати, що закатував інспектора, видаючи її смерть за 

самогубство, щоб уникнути покарання. Саме кат і визнав, що остання 

тортура стала смертельною. Вербально, правдивість дій Яохуань 

підтверджують і репліки стражника, який говорить про натовп, що прийшов 

на підтримку інспектора. І вже під час суду над У Хуном, останній визнає усі 

свої провини. Віра в доброго імператора перемогла – злодії покарані, У Хуну 

та Лай Цзюньченю відтяли голову. А Се Яохуань, по смерті, нагородили 

шости із дев’яти рангів у титулатурі спадкової аристократії. 

П’єса завершується тринадцятою картиною, позбавленою політичних 

та державних суперечок. Натомість, аудиторія має можливість ще раз 

споглядати головних персонажів п’єси, зустріч яких відбувається уві сні. Се 

Яохуань під час співу нагадує Юань Синцзяню, що їхнє побачення – це 

«південна гілка під час сну». Слова, узяті із новели танського письменника 

ІХ століття Лі Гунцзо. У творі невідома особа стає правителем країни 

Південна Гілка, коли ж прокидається, то бачить, що країни – мурашник у 

дуплі дерева під гілкою, що тягнеться на південь [108, с. 93]. 

Отже, сучасна драматургія, реформи, театрально-мистецькі дискусії, 

що відбулися у другій половині ХХ століття, безпосереднім учасником яких 

був і Тянь Хань / 田汉, стали поштовхом для написання історичної п’єси 
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«Жінки-інспектор Се Яохуань» / 女巡按谢瑶环. Життєві реалії вже самого 

митця знайшли тлумачення через образи дійових осіб, коли вчинки 

відповідали настроєвості не історичного минулого, а другої половини         

ХХ століття. 

 

3.2. Інтерпретація теми служіння народові в європейській та 

китайській драматургії  

 

Одним із провідних мотивів світової літератури, від часів її зародження 

і сьогодення, є естетично-ідеологічне осмислення митцями життєвих подій та 

явищ, що вимагають появи не просто художнього персонажу, брутально-

реального чи, навпаки, занадто ідеалізованого, а саме безкомпромісного 

героя, який здатний відповідати за власні вчинки, не вагаючися 

розпрощатися із життям, залишаючись вірним громадянському обов’язку. 

У контексті європейської драматургії із часів просвітництва мотив 

служіння народові був визначальним, зокрема, у драмах Фрідріха Шиллера. 

Так, Л. Стрельникова у статті «Естетичне вчення Ф. Шиллера про гру у 

мистецтві як ресурс сучасної західноєвропейської літератури: подолання 

класики» зосереджується на філософсько-естетичних поглядах митця, 

викладених у праці «Листи про естетичне виховання людини» [115, с. 119], 

коли саме мистецтву відводиться роль підготувати особистість для 

суспільної боротьби задля досягнення суспільної гармонії. Надалі, 

аналізуючи погляди Ф. Шиллера, авторка слушно зазначає, що спільність 

поглядів Шиллера та Канта на дуалістичному конфлікті, породженому 

ставленню людини до реальності, коли матеріальна дійсність робить із 

людини раба. Натомість, справжня свобода пов’язана виключно із           

творчими фантазіями, що і складають живий обрах краси, яка підштовхує до 

гри [59; 115, с. 122; 151; 152; 153]. 

На наше переконання, у цьому контексті повністю сприймається і 

персонаж Се Яохуань Тянь Ханя / 田汉, коли краса лише підкреслила 
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мужність та принциповість жінки-інспектора. Адже, «людська природа стає 

кращою у першу чергу шляхом залучення до прекрасного, через яке 

здійснюється перехід до морального стану, краса веде до добра, визволяє від 

егоїзму та псування характеру» [115, с. 122]. У творчому доробку 

Ф. Шиллера персонажем, що поступово усвідомлює необхідність мати чітку 

громадянську позицію стає Вільгельм Телль. Зображувально-виражальні 

засоби у драмі підкреслюють динаміку характеру Телля. Як і у новітній 

китайській драматургії, роль сценічних декорацій у «Вільгельмі Теллі» 

(1804 р.) зведено автором до мінімуму. Смислове навантаження подій 

підкреслюється словесно, діалоги стають визначальними для розуміння 

контексту драми. 

Так, вербальні засоби передали ставлення Телля до дійсності, коли, 

здивування та нерозуміння Штайффахера викликала байдужість Вільгельма і 

його переконання, що йому є байдужою доля усієї країни [152, 30]. Проте 

згодом Телль відповідає: 

      Телль витащить із прірви ягня, - 

     Хіба друзів він у біді залишить? 

      Та не чекайте від мене поради: 

      Я не вмію допомагати словом. 

      А ділом забажаєте ви відповіді, 

Кличте Телля – він піде за вами [152, 31]. 

Телль, життєва філософія якого зводилася до того, що йому 

подобається життя виключно за умови щоденної боротьби, залишаючись 

спершу осторонь від повстання, попри те, чекає гасла, щоб захистити країну: 

«по силах борг на кожного знайдеться» [152, с. 77]. Непорозуміння, 

викликане небажанням Телля віддати честь капелюхові, докорінно змінює 

його ставлення до влади ландфохта. І вже перед аудиторією не пасивний 

філософ-мрійник, а боєць за життя. Експресія моменту драми, коли Телль 

має влучити у яблуко, обіграна автором не лише вербально за допомогою 

реплік персонажів, переданих окличними реченнями, а й невеликими 
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ремарками, шо уповільнюють час: Телль спершу натягує тетиву, закладає 

стрілу, потім його відпускає. Надалі, перебіг внутрішньої боротьби 

віддзеркалюються не вербально, а візуально: «Телль стоїть, і відчувається, 

що він відчуває страшну внутрішню боротьбу. Руки його дрижать, погляд 

блукає і зупиняється то на ландфохті, то на небі» [152, с. 106]. 

Складна мить назавжди змінює світогляд Телля. І якщо раніше, за його 

словами, він навіть і думати не хотів про вбивства, то у наступних діях перед 

аудиторією постала цілком сформована особистість, здатна на рішучі дії 

проти кривдників народу. 

На наше переконання, особливістю драми «Вільгельма Телля» у 

розкритті теми служіння народові, громадянського обов’язку є її виключно 

сценічна налаштованість. Під час її написання, Ф. Шиллер одразу 

скеровувався на глядацьку аудиторію, що підкреслюється у тексті і 

невеликими коментарями  автора про те, де мають стояти персонажі на сцені, 

коли необхідно підняти та опустити завісу, задля посилення ефекту 

застосувати музику. Отже, засоби візуального та вербального, їх взаємодія 

поглибили та унаочнили трагізм описуваних подій. 

Позбавлена і дотримуванню та передачі історичних фактів  і п’єса 

Фрідріха Шиллера «Марія Стюарт» (1801 р.). Тема служіння народові, 

вірності обіграна автором за допомогою жіночих образів, кожен із яких є 

цілісним та твердо переконаним у власній життєвій позиції. За допомогою 

візуальних засобів Ф. Шиллер із відкритого простору «Вільгельма Телля» 

переносить події у закритий – майже всі дії відбуваються у кімнатах палацу у 

Фотерінгії. Через ремарки та авторські відступи аудиторію налаштовують на 

перебіг та сприйняття тексту. До дрібниць продуманий інтер’єр приміщень 

підкреслює трагізм становища Марії Стюарт, королеви шотландської, 

позбавленої влади. Вербальні засоби, мова дійових осіб посилюють трагізм 

сприйняття ситуації, в якій опинилася колишня королева. 

Увага аудиторії активізується автором через зображувально-

виражальні засоби: картини дійсності (за п’єсою – одна із кімнат палацу, в 
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яку заточена Марія, чи епізодичний відкритий простір – парк, місце зустрічі 

Марії та Єлизавети,  королеви англійської, приміщення, в якому мають 

відтяти голову Марії). Безпосередньо місце покарання візуалізовано через 

його вербальне сприйняття Керл: стіни, вкриті чорною тканиною, чорний 

погост, наточена сокира, подушка, плаха – і глядачі, в очікування крові. 

Емоційності мікросцені додає і повна тиша зали. Дуалізм сприйняття, 

боротьба двох першоначал відтворено у різкому контрасті вбрання Марії – 

воно біле та святкове, лише золотий обруч та чорний серпанок, і той 

відкинутий, вказують, що героїня не у передчутті радісних подій. 

Віру кожної із героїнь Шиллера у правомірність власних дій передано 

упродовж п’єси вербальними художніми засобами: образністю слова 

(монологи королев), їх почуття (вони непевні лише, коли наодинці, перед 

слугами – зібрані та відповідальні), думки (емоції беруть гору, коли йдеться 

про державу та служіння їй). Як і у п’єсах Тянь Ханя, європейський 

середньовічний двір теж не був позбавлений інтриг та наклепів, що 

призводили до передчасної смерті. Почуття, думки, емоції – все у п’єсі 

відтворено виключно засобами візуального та вербального: мікрообрази 

драми підкреслюють значимість образів персонажів, речового оточення чи 

пейзажів. Рухи, жести, вираз обличчя персонажів допомагають аудиторії 

зрозуміти та сприйняти сюжетні колізії, бо процес страти Шиллер відтворив 

через образ Лестера, його емоційне сприйняття: окличні речення, що 

чергуються з уривчастими розповідними та констатують черговість подій: 

«Ось голос пастора. Вона його перебиває. Молиться. Як тихо все навколо! Як 

тихо! Лише жінки плачуть. Її роздягли. Присунили ослінець. Підвели. Ось 

голову вона кладе на плаху…» [153, c. 157]. 

Послідовність, виваженість, здатність відповідати за власні вчинки, не 

боятися померти за Батьківщину та не піддаватися спокусі  – такими рисами  

Фрідріх Шиллера наділяв героїв драм. Теоретичні авторські концепти, гра, 

естетико-емоційне сприйняття дії лише посилювали актуальність теми 

служіння народові. Переймаючи досвід європейської теорії драми, розмовна 
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драма використовує концентричну структуру сюжету, де переважають 

взаємозумовлені події, тобто такі, що відбуваються у причинно-наслідкових 

зв’язках. Звертаючись до принципів трьох єдностей Аристотеля [18; 19], 

китайські драматурги також намагаються сконцентруватися на одному вузлі 

подій, а кожну дію п’єси звести до таємниці, щоб зацікавити глядача. Для 

розмовної драми, характерні такі особливості як зв’язок між сценами, що 

мотивує другорядні дії, наявність зав’язки та розв’язки дії, відсутність подій, 

що відбуваються до початку самої вистави [7, с. 14; 36]. 

У світовій драматургії місце традиційних п’єс поступово витісняється 

гучними  перфомансами, з їхньою скерованістю на епатаж, реалістичністю 

відтворення події (тут і зараз), авторським уявленням про творчість як спосіб 

життя. У постмодерному наповненні класичних сюжетів, наприклад, 

Ж. Жироду «Троянської війни не буде», зоровому сприйняттю віддається 

перевага над словесним. Переінакшення, авторське трактування подій 

минулого століття, відмова від класичних декорацій на користь 

контекстуальній візії є у драмах польського автора Павла Демирського        

«Да здравствует война!», коли тема служіння стає зрозумілою                  

виключно із контексту. 

На тлі новітніх європейських експресій та пошуків самовираження 

вишуканість та поважність китайської драми стає особливо відчутною. 

Обмірковування теми служіння народові, патріотизм та нескора ворогові 

зокрема, у п’єсах Тянь Ханя / 田汉 відбувалося на тлі поважного історичного 

минулого Китайської імперії 13 століття. За задумом Тянь Ханя / 田汉, 

протистояти ворогові та бути нескореними, знову повірити у справедливість 

можна не тільки за допомогою зброї, а й слова [7]. 

Так, п’єса митця «Гуань Хань-цин / 关汉卿» (1958 р.) не лише стала 

показовим поверненням, майже після двадцятирічної перерви у драматургії 

«хуацзюй» до минулого Китаю, а й була першою спробою Тянь Ханя / 田汉 

подати через драматургію власне, незаангажоване бачення, подій епохи 



130 
 

«кривавої трясовини монгольського іга». 1234 року монголи захопили 

територію Північного Китаю, а вже 1280 р. – увесь Китай. Більшість 

державних посад займали монголи, тоді як корінне населення було поділено 

на чотири категорії, що надалі ділилися ще на дев’ять соціальних груп. 

Тогочасний імператор Хубілай переніс столицю Монгольської держави до 

Пекіна, стаючи основоположником династії Юань / 元, що існувала у          

Китаї 134 роки і була повалена завдяки народному повстанню другої 

половини XIV століття.  

У центрі п’єси – реальний історичний персонаж – китайський 

драматург Гуань Хань-цин / 关汉卿, автор понад 67 п’єс. На сьогодні, за 

підрахунками дослідників, збереглося лише 18 [124, с.94]. Упродовж твору 

Тянь Хань передав настрої та проблеми тодішньої епохи, коли, за словами 

Лю Да-нян, «зараз вбити китайця дешевше, чим вбити віслюка!» [124, с. 11]. 

Стати на бік скривджених, відновити національну самобутність і вирішує 

Гуань Хань-цин / 关汉卿 за допомогою своїх творів, щоб «показати справжнє 

обличчя розбійників-чиновників, хабарників-суддів, змушений розповісти, як 

навели наклеп на невинну жінку, у якої було таке добре серце» [124, с. 17]. 

Одночасно із літературною творчістю, Хань-цин займається і лікуванням, 

тим самим, маючи змогу спілкуватися із людьми різних соціальних 

прошарків. Як лікар, він належить до одного із найвищих класів, тоді як 

літератор – перебуває на одній сходинці з гетерами. 

Невідомо, як довго Хань-цин удавав, що не зможе нічого заподіяти 

знущанням монголів над пересічними китайцями, якби не став свідком 

жорстокого та підступного покарання невинної Сяо-лань. Її смерть 

підштовхнула головного персонажа до написання п’єси «Образа Доу Є», 

сценічна постановка якої настільки зачепила Ахмада, голову верховної влади 

при імператорі, що той наказав ув’язнити автора та виконавець головних 

ролей. Тоді ж, у в’язниці, не бажаючи переробляти сюжет та очікуючи 

смертельного вироку, Гуань Хань-цин / 关汉卿 усвідомив, наскільки 
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необхідним та актуальним став твір, про який не бояться говорити, попри 

залякування, китайці, оскільки, за зауваженням Ван Чжу: «… таку чудову 

п’єсу необхідно ставити скрізь. Не можна ставити на півночі, можна ставити 

на півдні. Китай великий! Так, ми зобов’язані врятувати народ від лих, ми не 

можемо змирится із чиновниками-хабарниками» [124, с. 50]. 

Особливостями розвитку сюжету драми «Гуань Хань-цин / 关汉卿 » є її 

поділ на 12 сцен, кожна з яких супроводжується окремими ремарками, що 

візуально налаштовують аудиторію на сприйняття подальшої дії. Простір, у 

якому перебувають персонажі драми, в основному, відкритий, за винятком 

фінальних сцен. Саме у такий спосіб Тянь Хань зміг передати настрої, емоції, 

що панували у тодішній імперії. На відміну від зразків новітніх драм, у 

«Гуань Хань-цин / 关汉卿», яу і утворах Ф. Шиллера, подано велику 

кількість дійових персонажів - 42, що належать до різних соціальних 

прошарків. Таким чином, автор зміг подати цілісний зріз тодішнього 

соціуму, з його порядками та субординацією. 

Вербальне сприйняття дійових осіб, до того, зазначених у тому 

порядку, як вони з’являються на сцені, здійснюється через зазначення не 

особливостей зовнішності, віку, а характеру їх діяльності, що є характерною 

рисою поетики Тянь Ханя. Зокрема, Лю Да-нян – хазяйка винної крамнички, 

Гуань Хань-цин / 关汉卿 – великий драматург Юанської епохи, на прізвисько 

І-чжай, Людина, схожа на сина вельможі – двадцять п’ятий син Ахмада       

[124, с. 5-6]. До того ж, обігране автором прізвище Гуань, за його ремарками 

до третьої сцени, ґрунтується на однаковій вимові із дієсловом «закривати» - 

гуань, що допомагає за текстом передати візуально емоції акторів, 

позбавивши їх від недоречних питань: «Входить Чунь-цзюань, за нею із 

тацею у руках Цю-янь. Гуань Хань-цин / 关汉卿 та Цю-янь, побачивши один 

одного, здригнулися від несподіванки. Цю-янь. Ай-я. Гуань…Чунь-цзюань. 

Що – закрити?» [124, с. 23; 125; 161]. 
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Кожній із сцен передує розлогий опис тих подій, що супроводитимуть 

дію. Задля точного відтворення настроїв епохи, Тянь Хань не лише вказував 

рік (наприклад, у першій сцені – 18 рік правління юанського імператора Ши-

цзу (Хубілая), що правив під гаслом «Чжи-юань» (1281), а й назва міста 

Пекін подана така ж сама, як його називали за монголів – Даду [124, с. 7]. 

Декорації, що описують речове оточення, як такі за текстом не є статичними. 

У фінальних  сценах розімкнутий простір звужується до стін в’язниці, а 

осіння негода та сірість стін різко контрастують із теплими літніми 

кольорами попередніх сцен: «Осінній дощ. Камера у в’язниці, у кутку 

зіщулився, мов кам’яна брила, злочинець. Двоє охоронців вводять у кандалах 

Гуань Хань-циня / 关汉卿, відкривають двері камери та заштовхують 

усередину. Він падає, кандали гримлять. Охоронці закривають двері та йдуть. 

Гуань хани-цин повільно піднімається, тре забиті місця» [124, с. 71]. 

Гра із світлом, що вказувала на наступність дії, надалі стане 

улюбленим запозиченим візуальнм елементом митців новітньої драми. Тож, 

особливістю саме п’єси «Гуань Хань-цин / 关汉卿» є логічне закінчення 

кожної із одинадцяти сцен згаслим світлом та вказівкою автора на те, що 

необхідно розвернути сцену. Відсутність авторських вказівок на декорації, 

динаміка ряду епізодів у драмі швидше наближають текст драми не лише до 

сценічного її втілення, а й кінематографічного, авторського задуму створити 

епопею про часи юаньського правління, бо більшість ремарок вказують на 

пересування дійових осіб: «Гуань Хань-цин та Чжу Лянь-сю їдуть мостом 

Лугоу; вони озираються на тих, хто вийшов їх проводжати та піднімають 

руку на знак прощання. Охоронці та гуань Чжун йдуть за ними» [124, с. 91]. 

Окрім того, у дванадцятій заключній сцені, саме у ремарках, автор 

усуває історичну несправедливість, зазначаючи, що міст Лугоу у Даду 

згадував у своїх нотатках Марко Поло, коли служив при дворі Хубілая. 

Надалі, це уможливило називати цей міст на його честь, натомість, за Тянь 

Ханем, споруду було збудовано за 88 років до описуваних подій: «… ця 
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видатна споруда жодним чином не має нічого спільного із Марком Поло» 

[124, с. 77]. 

Подієва частина драми була використана митцем у такий спосіб, щоб 

не лише подати розлогу картину життя китайців за монголів, а подати власне 

філософське бачення проблеми служіння митців народові. Якщо на самому 

початку п’єси Гуань Хань-цин / 关汉卿 постає досить таки поміркованим 

споглядачем подій, намагаючись особливо не втручатися у справи пересічних 

китайців, то після страти Сяо-лань не може обмежитися лише філософськими 

роздумами про сенс життя під постійним утиском монголів. Вербально, усі 

репліки, пов’язані із становищем корінного населення, сповнені образних 

метафоричних емоцій та неприхованої люті: «Гуань Хань-цин / 关汉卿.         

Так, нині пси чиновники аж ніяк людину не цінують!» [124, с. 11], або 

зауваження Се Сяо-шаня, друга Хань-циня із «Спілки письменників», про те, 

шо «Нині з десяти процесів дев’ять закінчуються несправедливими 

вироками» [124, с. 11]. 

У драмі знайшли продовження думки самого Тянь Ханя / 田汉 про роль 

і місце мистецтва, зокрема, драми у соціумі. Значне місце у тексті відведено 

суперечкам Гуань Хань-циня / 关汉卿 з іншими митцями. Гостроту 

суперечок викликають не лише форма п’єс та їх музичний супровід, а й зміст. 

Хань-цин / 关汉卿 переконаний, що минув час безтурботного та безідейного 

мистецтва, саме зараз необхідно якомога більше через словесні образи 

підкреслювати приниження китайців, певні алюзії вже на часи життя        

Тянь Ханя / 田汉  викликає і репліка його головного персонажа: «Подумай 

лише – як не по-людськи, як жорстоко обірвати дорогоцінне життя і називати 

себе «батьком та матір’ю народу» [124, с. 15]. Окрім того, початковий вислів 

другої сцени унаочнив синтез візуального та вербального, коли слова 

супроводжувалися ударами кулака по столу. 

Трагедія, що сталася із Сяо-лань, підштовхнула Хань-циня у відкриту 

говорити і про безпорадність митців, що стоять у соціумі нижче за волоцюг 
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та жебраків, перед тодішніми законами: «я ніщо не зміг придумати для її 

порятунку!» [124, с. 16]. Адже, зникає і віра у появу народного месника, 

здатного захистити Китай: «Я сподівався, що прийде ясний день  і з’явиться 

така людина, як Бао Дай-чжи, що покінчить із морем образ! Натомість, 

з’явилися лише хижаки, що пожирають людей, і ми безсилі перед ними» 

[124, с. 16]. Вихід із цього становища Гуань Хань-цин / 关汉卿 вбачає у 

написанні докорінно нової п’єси, здатної підняти свідомість та             

самоповагу китайців. 

На боці Хань-циня / 关汉卿 і одна із відомих акторок того часу, яка 

повністю підтримує митця, радить не зволікати і підкреслює, що служити 

народові можна не лише гострою зброєю, а п’єсами, що так само здатні 

нанести удар. Саме тоді, Хань-цин / 关汉卿 остаточно усвідомив, що 

жорстока правда, зіграна зі сцени, покладе край філософії очікування 

справедливості з небес: «Раніше мені здавалося, що світ несправедливий, але 

справедливі злі та добрі духи неба і землі – у них є очі. Лише тепер я збагнув, 

що й вони сліпі та несправедливі!» [124, с. 17]. Наступна репліка є підсумком 

докорінно нового митця та стає кредом його подальшої творчості: «… я 

зобов’язаний показати справжнє обличчя розбійників-чиновників, 

хабарників-суддів, зобов’язаний розповісти, як оббрехали ні в чому не винну 

жінку, яка мала таке добре серце. Нехай усі знають, що народ у своєму серці 

береже справедливість, ясно бачить правду та брехню!» [124, с. 17]. 

Текстуально розмова Гуань Хань-циня / 关汉卿 із Чжу Лянь-сю не 

супроводжується жодною авторською ремаркою. Тобто, сценічне втілення 

знакових слів Тянь Хань залишає на розсуд акторів, які її будуть грати. 

Упродовж усього напруженого діалогу є лише одна маленька авторська 

вставка про хвилинні роздуми акторки, що має візуально підкреслити 

здатність жінки переконати Хань-циня / 关汉卿 й на постановку твору. 

Таким чином, тема служіння народові у п’єсі Тянь Ханя / 田汉         

«Гуань Хань-цин / 关汉卿» окреслилася в авторському усвідомленні 
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значимості мистецтва навіть в епоху тиранів. Саме слово, і не обов’язково 

зброя у руках мужнього героя, на появу якого усі чекають, здатне розбудити 

свідомість     та відродити національну ідентичність навіть в умовах ізоляції,               

заборони і замовчування [93; 94; 95; 99]. 

Критичне осмислення теми служіння народові та зради продовжується 

і в п’єсі «Жінка-інспектор Се Яохуань / 女巡按谢瑶环». Але жертвою 

чиновників стає не пересічна дівчина з народу, батьки якої не мають грошей 

на життя, а посланиця імператриці, що наважилася протистояти корупції та 

зраді. Так, народ ще зберіг віру у доброго та справедливого імператора, який 

приїде, побачить і розбереться в усьому. За змістом, заколоти, влаштовані 

селянами в поодиноких районах імперії, мають на меті привернути увагу 

імператорського оточення до тих жебрацьких умов, в яких живе народ. На 

жаль, у будь-якому повстанні підлеглі У Цзетянь вбачають, перш за все, 

небезпеку для себе і намагаються у будь-який спосіб виправдати власні дії та 

знайти винуватців. Саме тому, і місія Се Яохуань призводить до 

драматичного фіналу. 

Упродовж п’єси Тянь Хань підкреслює мудрість імператора. Виважені, 

продумані до дрібниць репліки У Цзетянь, звернені до Се Яохуань, 

віддзеркалюють, принаймні, намагання знайти порозуміння між діями 

чиновників та звичайних громадян: «Те, про що ти доповідала, збігається і з 

Нашими думками… Куди б ти не приїхала, скрізь дізнавайся, що достойно і 

що погано у чиновників, придивляйся, що поганого у звичаях і що не дуже, 

розпитуй хворих та нужденних, допомагай голодним  та бідним» [108, с. 19]. 

Візуально, персонаж Се Яохуань Тянь Ханя / 田汉 перетворюється на 

героїню, здатну віднайти справедливість. Вербально, мудрість жінки 

постійно підкреслюється її емоційно врівноваженими репліками: «Ми будемо 

виконувати волю Досконаломудрого Правителя, будемо карати тих, кого нам 

дано право карати, а якщо на будь-яке покарання у нас права не буде, 

винесемо справу  на розсуд Досконаломудрого» [108, с. 21]. Кожна репліка, 

кожний рух Се Яохуань унаочнює відданість справі, здатність до 
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самопожертви, об’єктивності та справедливості. Рішення, що їх приймає 

інспектор, завжди  продумані до дрібниць. Єдине, з чим не може змиритися 

Яохуань, це з із приниженням бідних. 

У п’єсі кожна дійова особа Тянь Ханя / 田汉 постає перед проблемою 

вибору, коли здійснюється перехід від одного кола буття до іншого. 

Персонажі, згруповані на позитивних (Се Яохуань, Су Луаньсянь,           

Юань Синцзянь) та негативних (У Сансьси, Лай Цзюньчень), діють 

відповідно до власного розуміння служіння народові та імператору, і якщо 

перші керуються громадянським обов’язком, здатністю до самопожертви, то 

для других – державна служба – засіб збагачення, незаконного 

привласнення, примноження статків. І начальник Цензорату, і керівник 

канцелярії переконані, що імператор далеко, всевладдя змушує їх забути про 

реальність, удавана всесильність, лише в оточенні охорони, робить їх 

недосяжними. Саме тому і живуть чиновники у своєму, далекому світі, що 

живиться ганьбою та наживою. 

Таким чином, порушена митцями різних епох тема служіння народові 

залишається актуальною. Її розуміння виходить із контексту часу, коли 

писалися твори. Так, для європейської драми притаманна експресивність, 

відкрита боротьба із злом, попри соціальну приналежність. Натомість, 

персонажі Тянь Ханя / 田汉, виважені та мудрі, діють з огляду на закони та 

норми патріархального соціуму, вони не одразу наважуються вступити у 

боротьбу із пристосуванцями та зрадниками. Духовна еволюція, 

усвідомлення того, що жити, як раніше, вже не вийде, стає показовою 

моделлю у творенні цілісних образів народних захисників, якими є             

Гуань Хань-цин / 关汉卿 та Се Яохуань. 

Ми бачимо, що теоретичні системи західної і китайської драматургії, 

які довгий час вважалися різними, вже у XX ст. привернули увагу як 

західних, так і китайський учених. Результати порівняння показали, що 
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китайське традиційне мистецтво театру все ж таки керується окремими 

принципами, характерними для європейської драми [7, с. 12-13; 8; 36]. 
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3.3. Трансформація жіночих образів у творі Тянь Ханя           

«Жінка-інспектор Се Яохуань» 

Естетика китайської драми вибудувала принципи відтворення дійових 

осіб. Саме драма як рід літератури, за А. Ніколюкіним, «одночасно належить 

і театру і літературі: є першоосновою  вистави, разом із тим сприймається і в 

читанні» [77, с. 122]. Драматичний твір, як ніякий інший у літературі, 

вимагає рівно тієї кількості дійових осіб, що стануть необхідними для 

тематично-ідейного розкриття авторського задуму. Здебільшого, саме 

розгортання внутрішньої дії, коли персонаж залишається наодинці із собою, 

переживає внутрішній конфлікт та веде просторовий монолог, і стає 

визначальним у розв’язці конфлікту твору. Окрім того, «рішення у виборі 

шляху залежить від героя драми, а не від події» [77, с. 123]. 

Проблематика, закладена в основу драми, як правило визначає коло 

гостросоціальних питань, актуальних для часу, в яких жим і творив митець. 

Для Тянь Ханя / 田汉 соціально-значущими стали зміни, що призвели не 

лише до появи лідера-тирана, а й поступово зводили нанівець усі 

експериментальні надбання, стильову деградацію. Намагаючись творити поза 

часом, митець через персонажів драм висловлював занепокоєність, що потім 

коштувала йому життя. 

Так, галерея жіночих образів у драмі «Жінка-інспектор Се Яохуань / 

女巡按谢瑶环» нараховує 5 дійових осіб. Вони різні за віком та соціальним 

станом, мають сформовані погляди на життя, проте наділені рисами 

авторської стратегії застереження від помилок історичного минулого 

сучасникам Тянь Ханя / 田汉. Аудиторія має за короткий проміжок часу 

перейнятися проблемами, що, подекуди, вирішують персонажі твору за все 

життя. Зокрема, У Цзетянь, за автором, Мудрий та Святий Імператор 

Золотого Колеса, переймається проблемою народних невдоволень, чого аж 

ніяк не може бути, оскільки її влада несе виключно гуманізм та добробут. 

Пишномовність, багатство метафор, контрастність стають засобами 
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зосередження вербальної увагу аудиторії поряд із візуальним сприйняттям 

дії: «Нещодавно з’явився ключ феніксів, вони злетілись на утуни біля зали 

Ради, що Збирається. У той самий час Ми вийшли в парк при палацах 

Шан’ян. Та ще раз побачили. Як десятки тисяч рудих горобців бовсалися 

того ранку у прибудовах палацу. Це все так милувало око!» [77, с. 11]. 

Та наступна репліка руйнує пасторальну ідилію, різко контрастує із 

бажано-омріяним соціальним устроєм, доводячи, що не все так позитивно 

упродовж сорокарічного правління: «Так, наша країна давно живе у спокої, 

але раптом все змінилося. Останнім часом із різних сторін до нас надходять 

таємні послання, і в більшості з них йдеться, що правління занепадає, а 

ланцюг законів проржавів. Наше серце зовсім позбавилось спокою»           

[77, с. 11]. Цілісність образу імператора створюється Тянь Ханем / 田汉 

завдяки вербальному сприйняттю її вчинків. Виважена у своїх рішеннях, У 

Цзетянь дослухається до звітів слуг при дворі, проте робить вдалий 

гендерний вибір, керуючись не емоціями, а вмінням аналізувати. Імператор 

удає, що зацікавлена в думці оточуючих. Прослухавши кардинально 

протилежні думки про те, як приборкати бунт, висловлювані Се Яохуань та 

Лай Цзюньченєм, У Цзетянь приймає доволі несподіване рішення: з 

інспекцією поїде Се Яохуань за умови, що переодягнеться у непримітне                     

чоловіче вбрання. 

На думку імператора, гра із переодяганням, якнайшвидше допоможе 

вирішити конфлікт і пришвидшить його розв’язання. У такий спосіб Тянь 

Хань / 田汉 «оживлює» сюжет, адже таке перевтілення вимагатиме 

візуальної зміни, наприклад, ходи, постави, міміки. Окрім того, сцени 

переодягання, коли задля подальшого розвитку конфлікту необхідно 

перевтілення, за Л. Софроновою, були відомі ще за часів давнього театру, 

коли необхідно було здійснити ідентифікацію героя, адже, «змінюючи 

зовнішність, він стає невпізнаваним не лише для далекого оточення, а й для 

рідних» [11, с. 156]. За авторкою, на переодяганні будувалися цілі сюжети 

барокових драм, зокрема, «Jesus Nazarenus», «Sapentia coronate», «Convivium 
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Tyrannidis», «Amor victor et victim», що уможливило посилення дії, викриттю 

змов та прикрих смертей [112, с. 156]. У свою чергу, у великодніх драмах та 

світських п’єсах «костюм був важливою характеристикою героя. Його зміна 

вказувала на зміну його стану. Герой одягом, наприклад, вказував поворот 

життєвого шляху» [112, с. 157]. 

Використаний прийом переодягання у п’єсі Тянь Ханя / 田汉 

змоделював настроєвість епохи. Так, для У Цзетянь чоловіче вбрання дало 

змогу стати більш  жорстокою по відношенню до підлеглих. Таким чином, 

жіночність поступалася чоловічому началу. Прикметно. Що упродовж драми 

Тянь Хань / 田汉 не зупиняється детально на візуальній характеристиці 

персонажа У Цзетянь. У ремарках відсутні пояснення того, у що була 

одягнена імператор, як рухалася у чоловічому вбранні, як змінилася її міміка. 

Єдине, що сприймається аудиторією, це її репліки, вимовлені від третьої 

особи чоловічого роду: «Хоча у Цзяннані добре, але у Нас і в думках не було 

розважатися прогулянками. Пусте! Зачекаємо, допоки буде готове поховання 

нового хоу Су. Ми особисто принесемо жертву…» [112, с. 92]. 

Створена автором дещо схематична роль імператриці, вказувала не 

лише на протиріччях у її характері, а й була пов’язана у підсвідомій вірі у 

«доброго» імператора, який  все бачить і розуміє, а, відтак, легко наведе лад. 

Тому, образ вийшов нецілісним та неглибоким, бо перед аудиторією – 

правитель, що мріє досягти справедливості будь-якою ціною, не 

поступаючись власним принципам, доводячи, що у курсі всіх справ. 

Наприклад, у картині дванадцятій по смерті Се Яохуань, імператор 

намагається відновити справедливість, оголошуючи вирок У Саньси, 

начальнику астрологічного відомства: «Зовсім точно, що ти, знаючи про 

Нашу пристрасть до інспекторських поїздок, нібито від Нашого імені 

збудував спершу у горах Суншань палацевий комплекс Саньянгун, потім 

Синтайгун у Шоушані в області Хенань. Ти хотів користуватися владою 

задля власної втіхи, тобі все одно, що рості люди були позбавлені своїх 

домівок та життів. Це все ти, ти!» [108, с. 86-87]. 
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То занадто емоційний та імпульсивний, як для мужчини, коли 

опановують переживання. Тоді прозова мова не просто змінюється 

поетичною, а через зорово-слуховий ряд розкривається зовсім інший м’який 

характер: 

       Сльози ллються та ллються – 

             Треба віддати наказ: 

     Із почестями Яохуань поховати 

На сонячній теплій Уцзяні [108, с. 91]. 

Тугу за інспектором посилює і емоційно-експресивна лексика, що 

супроводжує спів імператора. 

Образом У Цзетянь починається і закінчується сюжет драми. Часи 

культу особистості обумовили межі, в яких було дозволено писати та 

творити Тянь Ханю / 田汉. У полі зору митця опинилася епоха із правителем, 

що був нетиповим для того часу. Жінка, яка візуально, задля посилення 

влади, взяла собі чоловіче ім’я, та чия свідомість залишається суто жіночою. 

Світорозуміння Тянь Ханя / 田汉 складалося із ідеологічної моделі того 

соціуму, в якому він жив і творив, коли традиційно, ще з часів цзацзюй, 

правитель мав бути або виключно позитивним, або негативним, але таким, 

що обов’язково має оточити себе чиновниками, серед яких будуть злодії і 

шахраї, але обов’язково мудрі та віддані. Лише за умови, що останніх буде 

більше, імператор може розраховувати на продовження династії, інакше – 

негативне оточення прирече до втрати влади. 

Образ, що возвеличив імператора, підкреслив його розум, не дав 

зневіритись у державних чинах, є персонаж Се Яохуань, виписаний у 

декількох іпостасях: звичної, жіночої, що переймається суто державними 

справами як діловод, чоловічої – Се Чжунцзюй, коли тривала перевірка, 

коханої дружини, на зовсім короткий час, Юаня Синцзяня. Інспекторська 

перевірка, яка докорінно змінила життя Яохуань, тривала лише місяць. 

Бажання довести відданість імператору свідомо наголошується митцем 
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упродовж розвитку дії у драмі. Спів на початку першої картини має 

переключити увагу аудиторії від суперечок, що виникли між сановниками 

імператора. Слова, що супроводжують репліки дійових осіб, дають уявлення 

про стан справ у державі, позбавленій єдності через постійні бунти та 

військові походи. 

Дві абсолютно протилежні точки зору стають підґрунтям початку 

конфлікту драми. Звинувачення У Сансьси Се Яохуань у тому, що вона 

занадто сміливо «чорнить заслужену рідню Вашої Величності, співчуває 

бунтарям. Хіба її судження здатні стати паливом у печі?» [108, с. 13], 

сприймаються зовсім неочікувано для Лянського вана і одразу ділять 

персонажів на два протилежні табори: лихих та чесних чиновників. 

Як із образом імператора, Тянь Хань / 田汉 не зупиняється на 

візуальній характеристиці дійової особи Яохуань. Знайомство із нею 

відбувається на тому проміжку життя, який описано у творі. Виключно зі 

співу героїні складається уявлення про її колишнє життя та родину: вона 

родом із Цзяннані, батько, вже покійний, був бідним сільським вчителем, 

який навчив доньку думати та аналізувати все, що діється навколо. Думку 

про небезпечність військового походу підтримує і начальник канцелярії Сюй 

Югун, що ставить його в один ряд із позитивним персонажем Яохуань. 

Надалі, протистояння між двома чиновниками переноситься Тянь 

Ханем із локусів приміщень палацу на вулиці імперії. Випробування Се 

Яохуань продовжуються не у звичних умовах у межах служби, а серед 

заздалегідь вороже настроєних проти неї прибічників Лянського вана У та 

санвоників Лая. За словами Сюй Югун, саме у Сучжоу знаходиться велика 

кількість маєтків аристократів і панує безчинство, тож кожен крок має бути 

вивірений та обачний. Візуально, нерішучість, що охопила Яохуань після 

рішення імператора, передається через ремарки, коли сановниця у прямому 

сенсі опускає голову. Надалі, репліка із обірваністю думок супроводжує 

зоровий ряд: «Правду кажучи, мені страшно братися за це. Словом і ділом 

заспокоювати народ – це ще легко, але якщо зіткнутися із цими багатіями та 
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вельможами…» [108, с. 21]. Побоювання жінки настільки  серйозні, що вона 

не бачить захисту навіть у дорогоцінному мечі, подарованому імператором. 

Еволюція жіночих образів у драмі «Жінка-інспектор Се Яохуань / 

女巡按谢瑶环» простежується у відмові автора від створення позитивного 

героя-борця, наділеного як фізичною силою, так і розумом. Се Яохуань не 

бажає прославити свій рід, що було притаманно для персонажів цзацзюй, не 

має наміру здійснювати кроваву помсту, єдине, чим керується героїня – це 

встановити справедливість здебільшого мирним шляхом та переконаннями. 

Найголовніше, що розкриває характер Се Яохуань – це рішучість та 

зібраність йти до кінця здійснення місії. 

Сценічно, для передачі напруженості конфлікту, митець вдається до 

просторово-рухомих ремарок у другій картині, що супроводжують дію 

(мешканці міста втікають від тигрів) та вказують на безпеку (вигуки 

натовпу). Для подальшого розвитку конфлікту, встановлення рівноваги між 

жіночим началом та чоловічою силою, у п’єсу вводиться персонаж Юань 

Синцзяня, наділений усіма необхідними рисами позитивного героя 

китайського епосу, здатного, за потреби, захистити не лише себе, а й 

оточуючих. Про колишнє життя Синцзяня аудиторія детально у біографічних 

подробицях дізнається з його розлогої репліки: він – син Юань Лешаня, який 

служив намісником у Чучжоу та був звинувачений у заколоті. Рятуючись від 

смерті, юнак втікає та змінює ім’я на Жуань Хуа. Потому, «у минулому році 

на шляхах Ліннані мені вдалося вбити Чжоу Сина і тим розвіяти сердечну 

смуту» [108, с.23]. Наступні слова використаного Тянь Ханем / 田汉 потоку 

свідомості обґрунтовують та умотивовують вбивство: «Раніше, коли я 

переховувався в Цзяннані, я чув безкінечні скарги простого люду із Сучжоу. 

Справа у тім, що У Хун, син У Саньси, та Цай Шаобін, одноутробний брат 

Лай Цзюньченя, роблять усілякі беззаконня, віднімаючи у людей поля»       

[108, с. 23]. Доповнюють образ юнака його візуальне сприйняття іншими 

дійовими особами: «Се Яохуань: Що за юнак удалечині? У нього такий 

достойний вигляд!» [108, с. 27]. 
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Статичність образу порушується динамікою ремарок та подальшими 

діями персонажів, що випадково перетнулися на відкритому просторі. 

Висловлене бажання Синцзяня служити народові, не маючи на те 

відповідних уповноважень, є контрастом до реплік тих, хто повинен це 

робити. Згадувані ним вище У Хун та Цай Шаобін використовують державну 

службу як засіб для втіхи. Більш того, за словами Цай Шаобіня, він «усе 

життя присвятив полюванню та боям півнів» [108, 24]. Доповнюють образи 

двох сановників слова пересічного  місцянина, що підтверджують їх 

жорстокість та безкарність: «Вони чинять усілякі беззаконня, вводять в 

оману простих людей» [108, с. 24]. Задля посилення негативного сприйняття 

сановників Тянь Хань перемежовує прозову мову із поетичною: 

      Злий У Хун – наче тигр лютий, 

     Шаобін – страшніший за вовків, 

          У народа сльози ллються, 

Діви геть утікають швидше [108, с. 24]. 

Неодноразове використання Тянь Ханем / 田汉 прозової та поетичної 

мов, співу упродовж п’єси унаочнює зорово-слуховий ряд, перебирає на себе 

функцію декорацій та авторських ремарок, що пояснюють та розкривають 

характери задіяних персонажів. Емоції, що опановують дійових осіб, 

текстуально передаються через синтаксичні конструкції реплік: «тихо», 

«голосно», «нечутно увійшла». Ліричності п’єсі додає зустріч у храмі          

Се Яохуані та Юань Синцзяня, коли Се Яохуань на мить забуває про свої 

обов’язки і не може відірвати від Синцзяня погляду. 

Вимушена перебрати на себе чоловічу роль, Се Яохуань, тим не менш, 

повертається до природньої іпостасі. Нестримні емоції під час зустрічі із 

Юань Синцзянем призводять до двозначного трактування реплік. Зрештою, 

вирішивши стати названими братами, персонажі укладають між собою «союз 

золота та лазурі» як свідчення чистоти помислів та вірного служіння 

імператору та державі. Про те, які порядки панували у часи правління 

імператора У Цзетянь стає зрозумілим із діалогу між Се Яохуань та її 
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служницею. Залишивши державні справи, переодягнувшись, дівчина 

зізнається, що до того часу, поки перебуває на службі, вона має жорсткі 

зобов’язання, бо, «якщо я стану близькою із юанем, виникнуть сторонні 

розмови, а це піде не на користь нашій справі. Обміркувавши, я вирішила, що 

про почуття між юнаками та дівами мені краще не згадувати» [108, с. 59]. 

Доля зводить двох закоханих. Сцени, коли герої освідчуються в 

коханні, сповнені тепла та ніжності. Візуально, розмови відбуваються у 

локусах нічного саду, залитого місячним сяйвом, про що детально наголошує 

Тянь Хань у ремарках до восьмої картини: «Місячна ніч. Сад за судовою 

присутністю. Юань Синцзянь милується квітами» [108, с. 54]. Чергування, як 

і у попередніх картинах, розмовної мови та співу налаштовує аудиторію на 

заспокійливо-споглядальний лад. Вербально, картини природи, сповнені 

метафор, порівнянь, сприймаються аудиторією через монолог Синцзяня: 

«Сьогодні світло місяця  - як вода, що дзюркоче. Я натрапив сюди, не 

думаючи, що у саду судової присутності є такі чудові куточки» [108, с. 55]. 

Подальшим підтвердженням  вражень стають слова пісні, в якій юнак не 

просто детально перераховує предмети, що його оточують, а розкриває їх 

таємний зміст, розширюючи межі театрального простору: це і чайні троянди 

за далеким ставком; пахощі квітучих персиків та слив; Чумацький Шлях; 

стрімкі силуети башт; лампа, що ледь мерехтить у вікні, вкритому шовком. 

Власне вербальне сприйняття стає знаковим у п’єсі. За його допомогою 

аудиторія має змогу прослідкувати динаміку становлення характеру Юань 

Синцзяня. Та подальше сприйняття образу відбувалося не через репліки 

інших персонажів, а так, як юнак сам сприймає власне життя: «Ще в дитячі 

роки я присвятив себе навчанню у лікаря, тому я обрав собі ім’я Хуайцзі, 

тобто Той, хто мріє про таємниці. Але потім, коли мій батько помер, я вже не 

сподівався стати знаним лікарем і змінив ім’я на Синцзянь – Твердий у 

вчинках» [108, с. 61].  

Се Яохуань, насамперед, залишаючись жінкою, попри подвійну 

іпостась, із розумінням ставиться до слів Синцзяня. Та найбільше її 
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непокоїть, думка, висловлена досить афористично, чи не знайшов юнак на 

своєму шляху Хунфу, співачку із китайської літератури, яка втекла від свого 

покровителя до коханого Лі Цзина, щоб бути із ним разом, як «ліана, що 

обвилася навколо дерева» [108, с. 62]. 

Постійні алюзії, натяки, посилання на фольклорні джерела певною 

мірою закодовують зміст п’єси, змушують аудиторію замислитися, 

скеровуються Тянь Ханем / 田汉 у царину ерудиції. Упродовж подальших 

реплік, вимовлених персонажами, вони неодноразово будуть спиратися на 

героїв давньо китайських легенд: свій шлюб вони прирівняють до 

династійних шлюбів Цинь та Цзинь; клятва стане непорушною, як у Пастуха 

та Ткалі, і підтверджена союзом двох качок-нерозлучниць.  

На жаль, позасвідоме посилання Се Яохуань до фольклорної алегорії 

великого та трагічного кохання персонажів земного Пастуха та доньки 

Небесного Володаря Ткалі, які кохали одне одного та були розлучені, і могли 

зустрітися лише раз на рік, коли сороки створювали міст, яким закохані 

могли пройти, щоб побачитися, справдиться на життєвій долі персонажів 

Тянь Ханя. 

Не витримавши, Се Яохуань розкриває перед юнаком таємниці 

власного життя: не з власної волі дівчина прожила дев’ять років у стінах 

палацу. задля виконання таємного наказу Імператора змушена була 

переодягтися у чоловіче вбрання. 

Розв’язка конфлікту повертає аудиторію у реальне життя, коли           

Се Яохуань виконує роль сановника. Використаний раніше прийом із 

освітленням сцени є попередженням про те, що ідилія закінчилася. Фінальні 

ремарки митця лише підтверджують сценічну візуальність: Се Яохуань та 

служниця плачуть. 

Вчинки головних персонажів глибше розкриваються та стають більше 

мотивованими завдяки ролям другорядних дійових осіб. Так, скрізь              

Се Яохуань супроводжує її служниця Су Луаньсань. Саме Луаньсань 
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підбадьорює інспектора, не дає їй впасти духом, підштовхує до сміливих 

кроків  в освідченні.  

Якщо у ремарках до опису головних персонажів Тянь Хань / 田汉 лише 

стисло повідомляв про коло їх інтересів, то другорядні персонажі візуально 

сприймаються аудиторією так, як задумав автор. Наприклад, характеризуючи 

дійових осіб, митець чітко визначив статус Су Луаньсянь (дама при дворі), її 

подальшу роль – у чоловічому вбранні супроводжує несправжнього             

Се Чжунцзюя під час інспекції. 

Також, Луаньсянь наділена тими рисами, що мають підкреслити 

значимість вчинків Се Яохуань. Дама при дворі переконує сановницю не 

вагатися та достойно виконати доручення імператора, бо «…якщо на будь-

яке покарання ми не будемо мати права, надамо ухвалити рішення 

Досконоламудрому» [108, с. 21].  

За потреби, Луансьсань прискорює темпоритм дії, створюючи 

своєрідний перехід від однієї картини до іншої. За п’єсою, відсутні ремарки 

та пояснення, що дають уявлення, як саме має виглядати Су Луаньсянь. 

Лише з її реплік стає зрозуміло, що жінка отримала достойну освіту, бо, 

гуляючи містом, не просто звернула увагу Се Яохуань на храм У Юаня, а й 

дала просторі коментарі про його історію, влучно обігравши назву Тай-бо 

(Венера, зірка Заходу, за переказами, саме там і знаходиться країна небожів).  

Служниця є і янголом-охоронцем, який допомагає поєднати долі Се 

Яохуань і Синцзяня, висуваючи переконливі аргументи: «… яка там висока 

честь, низький статус! Віком і зовнішністю обидва ви досить схожі, 

прагнення теж однакові. Нумо, вклоніться одне одному, а я піду приготую 

благовоння» [108, с. 51]. 

Упродовж відрядження вірна помічниця інспектора допомагає 

проводити розслідування. Кмітлива служниця потайки спостерігала за діями 

У Хуна, з подачі якого і була відправлена скарга, що надалі стає доленосною 

для Се Яохуань. Насамкінець, коли Се Яохуань розуміє, що місія вже є 

занадто небезпечною, саме Су Луаньсянь і випадає роль захисниці чесного 
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імені жінки-інспектора. По смерті головної героїні, її вірна служниця            

просить імператора залишитись у Сучжоу на три роки, щоб оберігати  

могилу Се Яохуань. 

Знаковими для розгортання та згортання конфлікту у драмі є і 

епізодичні жіночі персонажі Сяо Хуйнян, простої жінки із Сучжоу та матусі 

Сяо. Візуально вони ніяк не описані автором ні в ремарках, ні під час дії.  

Та вербально саме їх репліки допомагають викрити злочинців, які 

домагаються Сяо Хуйнян. Зорово-слуховий ряд за участі матусі Сяо передає 

гнів простого народу проти зажерливих чиновників і передує зав’язці 

конфлікту п’єси. 

Отже, інтерпретація жіночих образів у драмі Тянь Ханя / 田汉 «Жінка-

інспектор Се Яохуань / 女巡按谢瑶环» здійснюється через розуміння 

автором історичного контексту періоду правління імператриці У Цзетянь. Усі 

задекларовані автором жіночі дійові особи посилюють ідейне та художнє 

навантаження твору, є ключовими у розвитку його формозмісту [2; 14; 15]. 

Творення образів-персонажів п’єси відбувається завдяки характеристиці 

власне персонажів та інших дійових осіб.  

Ремарки автора не акцентують увагу на  зовнішності та вікових 

особливостей героїнь п’єси. Усі вони виконують виключно позитивну роль, а 

їх дії скеровані благородною метою порятунку імперії та становлення миру. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Теоретичні концепти Тянь Ханя / 田汉 на розвиток драми нового часу 

знайшли своє віддзеркалення у п’єсах митця. Переробки автором вже 

відомих п’єс довели спроможність творити навіть в умовах тотального 

політичного тиску. Попри схематичність у змалюванні образів 

високопосадовців, головні, другорядні та епізодичні дійові особи є 

цілісними, сформованими особистостями, які діють та здатні нести 



149 
 

відповідальність за свої вчинки. Художній світ драм Тянь Ханя / 田汉 постає 

у діях, вчинках персонажів, що візуалізуються у теперішньому часі, автор 

майстерно проектує події минулого на сучасний йому китайський соціум. 

Дійові особи драм митця не лише переживають, співчувають, а й діють. 

Вимоги сценічності зумовлюють і появу авторських ремарок. Спрощені до 

мінімуму, вони лише посилюють зорово-слуховий ряд п’єс. 

У свою чергу, глибоке дослідження митцем історії допомогло виявити 

вади сучасності, в якій довелося жити і писати Тянь Ханю. Культ 

особистості, загравання, інтриги, одвічний острах правителя бути скинутим 

уможливили розгортання теми появи героя, здатного протистояти нападкам 

ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Усвідомлюючи, який вплив на митця 

мали п’єси цзацзюй, ми провели паралелі між героями давніх китайських 

драм та персонажами Тянь Ханя / 田汉. Безумовно, звертає на себе увагу 

обов’язковий  елемент покарання. Злочин розкривається мудрим суддею, 

яким здебільшого і виступає правитель, усі винні покарані. Основним 

мотивом розвитку сценічної дії у Тянь Ханя / 田汉 є обігрування теми 

служіння народові. Групування персонажів на два табори - позитивних і 

негативних – посилювало формозміст п’єс. 

Співвідношення нових форм візуального та вербального посилювало як 

основну думку, так і контекст творів. Міміка, жести, емоції, розширення 

сценічного простору, міські локуси моделювали сценічну дійсність п’єс 

митця. Вербальне апелює у драмах митця до аудиторії, посилює ефект дії, її 

динаміку, умотивовує авторські ремарки та репліки. Візуальне у драмах Тянь 

Ханя / 田汉 відтворювало рухи персонажів, їх костюми, особливо 

переконливими вони були у сценах із переодяганням в «Жінці-інспекторі     

Се Яохуань / 女巡按谢瑶环». Інформація мала зчитуватись аудиторією за 

допомогою безсловесних повідомлень, коли енергія зовнішньої мови 

доповнювала внутрішню.  



150 
 

Розгортання дії у «Жінці-інспекторі Се Яохуань / 女巡按谢瑶环» саме у 

такій послідовності цілеспрямовано підпорядковувалось розкриттю 

художнього замислу Тянь Ханя / 田汉, коли аудиторія, позбавлена 

авторського моралізаторства, не лише споглядає, а й співчуває, переживає, 

ненавидить і очищується, тобто, проходить певний катарсис. 
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РОЗДІЛ ІV. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ НОВОГО ЧАСУ У 

СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ 

 

4.1. Екзистенціально-філософське бачення сенсу людського 

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

 

Основним чинником творення нової дійсності та сприйняття її естетики 

із подальшою трансформацією у сучасну драму для Лю Шуганя / 刘树纲,      

Лі Ваньфеня / 利王凤, Лань Іньхай / 兰英航, Цзінь Юня / 查良镛,                

Ван Пейгуна / 王佩枪 став синтез у текстах візуального і вербального. 

Використаний митцями ефект очуднення, сприйняття незвичайного як 

звичного, уміле використання асоціативного ряду посилювали ефект 

сприйняття драми. Саме свідоме поєднання зорового та мовленнєвого 

визначило структуру драми, допомогло ускладнити композицію, сприйняти 

та по-новому переосмислити її зміст. Сучасні китайські драми виявляють 

неповторну специфіку у творенні авторами образів-персонажів, зрозуміти 

яких уможливлюється через поведінку: манерою говорити, рухатися, 

жестикулювати, виражати мімічно почуття. Осучаснення актуальних 

філософських проблем, задекларованих у п’єсах, на нашу думку, наблизило 

китайську драму до найкращих світових зразків. 

Експерименти у драмі, що розпочалися упродовж 80- 90-х років, стали 

знаковими для Лю Шуганя / 刘树纲, Лі Ваньфеня / 利王凤, Цзінь Юня / 

查良镛, Ван Пейгуна / 王佩枪 та відкрили їм шлях у сучасну літературу. 

Враховуючи обмежений доступ до текстів китайських драм, у дисертаційній 

роботі ми аналізуємо лише ті твори, що ілюструють еволюцію, самобутність 

драми, у центрі якої сучасники авторів. 

Нові межі китайської драматургії, відхід від постійного тлумачення 

національної історії, героїв, які її творять, віддзеркалилися у п’єсі                

Лю Шугана / 刘树纲  «Візит мертвого до живих / 一个死者对生者的访问». 



152 
 

Актуальність твору окреслилася зверненням та переосмисленням 

драматургом теми сучасного йому соціуму, опису проблем співіснування 

різних соціальних верств, умов виживання та пристосування. Сюжетні колізії 

дозволили В. Аджимамудовій та М. Спєшнєву охарактеризувати драму як 

«соціальний детектив, в якому розкривається внутрішній світ звичайних 

людей – пасажирів автобуса, які стали свідками злочину, але не намагалися 

допомогти постраждалому» [108, с. 437]. У свою чергу, І. Хабарова у статті 

«Авангардні тенденції у п’єсі Лю Шугана / 树纲 «Візит мертвого до живих / 

一个死者对生者的访问» (2011 р.) із точки зору подачі автором матеріалу та 

осмислення ним нових життєвих реалій [135]. 

Лю Шугану / 刘树纲 вдалося майстерно передати ставлення пересічних 

громадян одне до одного, коли цікавість того, що відбувається поруч 

породжує байдужість та страх, відчуття, що це може трапитися з ким 

завгодно, але не з нами. І, якщо вже сталося, значить, винен. Малодушність, 

небажання відповідати за власні вчинки, подвійні стандарти зводять нанівець 

основу філософії конфуціанства людського обличчя, згідно з якою 

гуманність / 仁, взаємність / 互惠, мужність / 勇, поважна обережність / 小心, 

братня любов / 友第, синівська шанобливість / 虔 є основними моральними 

принципами у відносинах між людьми, «людського потоку подій               

дао» [133, с. 41]. 

Соціальна проблематика п’єси посилюється авторським задумом 

детективного перебігу зовнішнього сюжету, із наявною таємницею 

(загадкової смерті головного персонажа), поступовим розкриттям 

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

внутрішнього, пов’язаного із пошуком мотиву (кому і з якою метою була 

вигідна смерть Е Сяосяо). Лю Шуган / 刘树纲, залишаючись вірним 

традиціям китайської драми, розгортання подій залишає у межах країни. 

Упродовж тексту автор жодного разу не подає назву міста, наголошуючи 

лише вулиці Сянлайцзе та Дуншенлу і зупинку «Концертний зал». Тим 



153 
 

самим, митець підкреслює, що ця трагедія не є чимось винятковим і могла 

статися у будь-який частині Китаю. 

Упродовж невеликого проміжку часу молодіжний модельєр               

Тан Тяньтянь розкриває вбивство друга дитинства, її коханого Е Сяосяо, 

який їхав на репетицію в автобусі і внаслідок бійки був смертельно 

поранений. Лінія пригодницької драми посилюється активним втручанням 

Лю Фена, драматурга і театрального режисера,  який не лише знайомий із     

Е Сяосяо та Тан Тяньтянь із дитинства, а й закоханий у Тан. 

Спершу поліція не надала інциденту належної уваги, списавши все на 

побутову бійку, та, упродовж розслідування з’ясовується багато вагомих 

деталей та прикрих подробиць. Одночасно із дівчиною самостійне 

розслідування веде і Е Сяосяо, який виступає на межі у двох іпостасях: 

живий модельєр-любитель у перших рядках і поступово вмираючий дух, що 

діє серед живих, скеровує вчинки Тан Тяньтянь упродовж драми. Прийом 

очуднення, спілкування небіжчика із живими допомагає посилити розвиток 

дії, ускладнює конфлікт п’єси. Адже, події відтворюються так, як їх пригадує 

та коментує ще живий Е Сяосяо. Спершу, на що звертається увага, це номер 

автобуса: «У той день я сів у тринадцятий автобус… між іншим, у багатьох 

країнах, число тринадцять приносить нещастя. Що ж це я все кажу про 

закордон! Це – потік свідомості, клітини мого мозку ще живі. Я сів саме у 

тринадцятий автобус…» [108, с. 188]. Тож, розвиток сюжету, розгортання дії 

залежить виключно від живого мерця Е Сяосяо, який відповідає на ключові 

запитання Лю Фена. 

Розслідування ускладнюється тим, що автобус був вщент 

переповнений, і ніхто не захистив хлопця. Поєднання розумово 

обґрунтованого та неможливого у драмі супроводжується одночасним 

спілкування Е Сяосяо із Тан Тяньянь та Лю Феном. Особливого увиразнення 

досягається перебуванням на межі двох світів, коли небіжчик емоційно 

висловлює ставлення до того, що відбувалося: «Я ж помер, помер, Тяньтянь! 

Ти так говориш лише тому, що я помер? Тепер усе скінчено! Я не буду 
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ревнувати, я зможу тільки заздрити вам! Тяньтянь, Лю фен, я люблю вас. А 

зараз я лише хочу побачити тих, хто був  в автобусі. Я пішов, хочу відвідати 

тих, хто живий…» [108, с. 195]. 

Перша зустріч Е Сяосяо була у поліцейському відділку. Прикметно, що 

небіжчик з’явився одразу, як його згадав один із пасажирів рейсу – Чжао 

Тешєн. У діалозі брали участь лише жива іпостась Е Сяосяо та Чжао Тешєна. 

Власне розмова пасажира здалася поліцейським незрозумілим буркотінням і 

викликала непідробний подив: «Товаришу Чжао Тешєн, що з вами? Що ви 

там самі із собою розмовляєте? Говоріть голосніше!..» [108, с. 201]. Під час 

розмови мертвого із живим з’ясовуються прикрі деталі, які Чжао соромно 

визнавати. З’ясовується,  що Тешєн все бачив і чув, переповнений емоціями 

від звістки про щойно народженого сина,  молодий батько вихід емоціям 

надав в автобусі, коли почав у запалі голосно кричати: «Агов, зараз 

почнеться вистава. Що, братці, бажаєте в автобусі показати, на що здатні?». 

У міркування Е Сяосяо про поведінку Чжао Лю Шуган віддзеркалив 

пересічну життєву філософію, підкреслюючи її вербально: Е Сяосяо                 

(сумно, із болем). Напевно, життя його настільки прісне та сумне, що будь-

якої миті бідолашний готовий знайти подразник, тільки щоб стріпнутися, 

розвіятися [108, с. 203]. 

У підсумку розмови, Чжао доходить до невтішного та страшного 

висновку, що драми можна було б уникнути, якби йому вистачило мудрості 

та сміливості стати на захист Е Сяосяо, а не сприймати бійку як веселу 

забавку, виправдовуючись нісенітницею: «Який же я мерзотник, який 

мерзотник!.. Взагалі-то, коли все  почалось, я хотів втрутитися… Але я така 

людина – люблю в автобусі посидіти. Втрутився б, а на моє місце хто-небудь 

і сів би…» [108, с. 204]. Безглузда смерть, якої можна було б уникнути, але 

це Чжао Тешєн зрозумів занадто пізно. На нашу думку, Е Сяосяо є 

виразником філософських поглядів Лю Шугана: все можна виправдати і 

будь-який вчинок легко пояснюється, у даному випадку, ставленням Чжао 

Тешєня до дружини та немовля. 
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Розпач Е Сяосяо поступається здивуванню під час зустрічі із 

безіменною дівчинкою, яка, на відміну від дорослих та сильних людей, не 

побоялася зателефонувати в поліцію та розповісти про вбивць. Акцент Лю 

Шугана  на тому, що дівчинка була піонеркою, радше є ідеологічною 

вимогою, без якої жоден твір новітньої китайської драматургії не мав права 

на друк. Ідеологічна заангажованість не дозволила авторові подати інакший 

варіант допомоги під час розслідування злочину. Саме ця дівчина-піонерка, 

із щирою надією на те, що вбивць обов’язково знайдуть, і стає рятівником, не 

дозволяє Е Сяосяо зневіритися у людях. Той стан, в якому перебував 

небіжчик Лю Шуган передає за допомогою зорового та звукового ряду, із 

необхідним урахуванням того, що один із учасників розмови має емоції 

живої людини: Дівчинка. Я більше не боюся! (Пильно дивиться на Е Сяосяо). 

Дядьку, поліцейські із Управління громадської безпеки поїхали за 

злочинцями, вони спіймають вбивць та помстяться за вас! Помстяться! 

Можете бути впевненим! Е Сяосяо (із сльозами на очах). Дякую тобі, 

дівчинко!» [108, с. 213]. 

Упродовж усього розвитку дії, Е Сяосяо допомагає не лише 

поліцейським, а Тан Тяньтянь швидше розплутати вбивство, і не тому, що 

має  певний термін перебування у світі живих, бо філософська концепція Лю 

Шугана пошуку істини не обмежена умовностями. Автор переконаний, що за 

все у житті доведеться відповідати. Кульмінацією драми стає візит Тан 

Тяньтянь до наступного пасажира автобуса – начальника одного із відділів 

Управління Хао. Того дня він разом із донькою їхали до лікарні, відвідати 

поважного керівника управління. Саме викрадений гаманець її батька, 

заступництво Е Сяосяо перед вбивцями, які порізали їй сукню, і спричинили 

бійку в автобусі. Сліпа двадцятирічна Лянлян, за іронією долі, ім’я якої 

перекладається як «світла, ясна», не лише побачила юнака, а й дала правдиву 

характеристику його вчинку: «Тато, ти його забув. У твоїй душі не 

знайшлося для нього місця. Ти не бачиш? (Знову, ніби прозрівши на мить, 
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підбігає до Е Сяосяо, бере його за руку.) Ви не сердіться. У вас, напевно, 

важкий тягар на душі? (Ховає обличчя у нього на грудях)» [8; 108, с. 220]. 

І знову лише людина, сповнена правдивими, непідробними та щирими 

емоціями, яка перебуває на межі, здатна не лише побачити небіжчика             

Е Сяосяо, а переживати, сумувати та радіти разом із ним. На відміну від 

доньки, Хао, звиклий до підлабузництва, подвійних життєвих стандартів, 

вбачає у поведінці Лянлян виключно запізнілу реакцію на попередні події і 

не бачить Е Сяосяо. Але у мить найбільшого потрясіння, спричиненого 

ганебним викриттям, Хао бачить юнака. Для Лянлян вчинок батька 

невиправданий, вперше вони не можуть порозумітися. Хао не заступається за 

хлопця, бо боїться знову бути втягненим у колесо допитів. Тема культурної 

революції неодноразово між рядками прочитується у п’єсі: «Я боявся бут 

втягненим в історію. Мені одного разу вже довелося побувати у такій халепі. 

Знаю, що це таке, коли починають розпитувати, цікавитися…» [108, с. 227]. 

Попри це, Е Сяосяо, знаходить у собі сили не зненавидіти людину, 

заступництво за яку, спершу не було належно оцінене. Окрім того, небіжчик, 

звертаючись до Лянлян, переповнений емоціями живих людей: Е Сяосяо 

(плаче). Віш – гарний батько, ти повинна бути йому вдячна [108, с. 227]. 

Символічним очищення родини керівника Хао від брехні є звернення до 

природної стихії вогню, коли Лянлян символічно запалює свічки, уподібнені 

автором до «маленьких факелів життя» [8; 108, с. 227]. 

Продовження пошуку пасажирів автобусу зумовлене бажанням 

Е Сяосяо віднайти істину, для нього конче необхідно знайти людину, яка 

крикнула, щоб водій їхав до відділку. Адже, саме цей голос герой вважає 

уособленням справедливості, підживлює віру модельєра-початківця у людей. 

Наближаючись до розв’язки п’єси, Лю Шуган зіштовхує Е Сяосяна з низкою 

людських характерів, вчинки яких є умотивованими лише через розкриття 

певних обставин, інколи аж занадто абсурдних, щоб бути правдою. 

Виявляється, що молоде подружжя, яке посварилося перед тим, як сісти в 

автобус, аж занадто захопилося сваркою, викликаною побутовими 
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проблемами. Юнак змушений констатувати: «Із-за двох паличок 

зацукрованих фруктів… ви не змогли мені допомогти. Виходить, що того дня 

не ви гукнули: «Жени автобус у відділок»?» [8; 108, с. 254]. 

Галерею пасажирів поповнює і брат із сестрою, які прийшли на 

траурний мітинг, щоб віддати гроші на будівництво пам’ятнику Е Сяосяо. 

Так, брат пояснює неможливість стати на захист юнака тим, що віз п’ять 

тисяч юаней у місто, щоб купити сестрі весільний наряд. У свою чергу, 

сестра не втручається, бо у неї в кошику двадцять кроленят, яким виповнився 

лише місяць. Кроленят чекають у дитячому садочку, в якому облаштовують 

живий куточок. 

У фіналі драми Е Сяосяо, перед тим, як остаточно відійти у 

потойбічний світ, виконавши свою місію, стає виразником філософії життя 

Лю Шугана: «І не знайти такого дивовижного пера та паперу, щоб можна 

було описати думки та почуття мертвого, які б він бажав би залишити живим. 

Під час моїх візитів я побачив у людях непідробні життєві порухи, побачив 

справжню любов… Я  не почуваю себе самотнім… Я прощаюся зі світом 

людей…» [108, с. 273]. Як і у випадку із Лянлян, Е Сяосяо символічно 

проходить катарсис вогнем, так і не дізнавшись, хто крикнув. Іпостась 

мертвого Е Сяосяо залишається вірною пріоритетам живого [8]. 

Інтрига детективного сюжету витримана автором до кінця. Упродовж 

п’єси є декілька підказок, хто б це міг бути, але, захоплені розслідуванням,         

Е Сяосяо та Тан Тяньтянь не надають цьому уваги. Поза сумнівом, це мала 

бути остання репліка Лю Фена, але й вона закінчується риторичним 

питанням: «Того дня я теж був в автобусі номер тринадцять. Сяосяо мене не 

бачив. Людиною, яка гукнула: «Жени автобус у відділок», був я. Потому, я у 

душевному неспокої написав цю п’єсу… Але, ні! Можливо, це всього-на- 

всього тривога, яка охопила мої думки, мою душу по смерті Сяосяо. Яким би 

був я, якби тоді їхав в автобусі?» [108, с. 274]. На нашу думку, відкритий 

фінал п’єси зумовлений життєвою позицією Лю Шугана / 刘树纲. 
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Спроектована на сучасників автора, вона змушує замислитися над плином 

життя та складовими його вчинків. 

Отже, композиція п’єси, сукупність застосованих словесних та зорових 

прийомів стали засобом відтворення динаміки життя китайського соціуму. Із 

розгортанням сюжету драми поступово включалися ключові образи, що 

посилювали її екзистенційно-філософське спрямування. За допомогою 

пасажирів автобуса Лю Шуган ознайомив аудиторію із різними соціальними  

прошарками, окреслив коло їх життєвих інтересів. Виявилося, що всі вони 

зібралися невипадково, адже образ кожного мав певне змістове навантаження 

і розуміння поведінки залежало від межової ситуації, в якій перебували 

пасажири. Екзистенційний простір виявив межі духовності кожного з них. 

Так, для батька щойно народженої дитини Чжао Тєшеня звичним є 

проекція негативних емоцій на інших: «у мене є дурна звичка: як тільки 

радісно на душі, так просто не можу стриматися, щоб не придертися до чого-

небудь, не побазарити, веселюсь від душі…» [108, с. 203]. А начальник Хао 

усі свої вчинки виправдовує піклуванням про сліпу доньку: «Нехай бачать, 

як я тягаю всюди за собою доньку, не можу ні на мить з нею розлучитися. 

Таких людей, які можуть гарно працювати, скільки завгодно Але під час 

вибору заступника старий начальник Управління більш за все переймається 

душевними якостями та мораллю людини» [108, с. 224]. І намагається 

якомога швидше забути про інцидент в автобусі, що зможе завадити його 

кар’єрному зросту. Окрім того, саме від рішення Хао залежало, чи буде 

надано дозвіл на торгівлю моделями Тан Тяньтянь, адже вони складають 

конкуренцію тим, що представлені у державному магазині. Рішення Хао 

повністю залежить від вказівок згори, сам він боїться взяти відповідальність, 

бо чудово розуміє подальші наслідки. 

Бажання похизуватися, здатися кращими, ніж є насправді, ледь не 

зруйнувало шлюб персонажів, названих Лю Шуганем / 刘树纲 Чоловіком та 

Дружиною. І вже на третій день шлюбу з’ясовується, що висока і неземне 

почуття зникло, поступилася місцем приземленому бажанню мати 
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кольоровий телевізор, магнітофон та холодильник. За словами жінки: 

«Любити його? Та де ж вона, ця любов? Я помилилася, я полюбила рийку» 

[108, с. 253]. Невідомо, як склалося їхнє життя, якби не прийшов на допомогу 

небіжчик Е Сяосяо. За іронією долі, мертвий рятує живих. 

Сенс життя його співвітчизників був типовий для тодішнього 

покоління. Це і пояснює, чому у ремарках названо лише ключові персонажі 

твору. Усі ж інші, змодельовані автором без імен. Виняток становить лише 

образ начальника Хао та його намагання обійняти посаду, що                       

ось-ось звільниться. Типовим персонажам твору протиставляється живий-

мертвий Е Сяосяо. 

За задумом автора, із головними особами аудиторія знайомиться на 

певному життєвому проміжку, із реплік інших складається уявлення про їх 

вік. Про минуле, говорить не автор, а самі персонажі. Невипадково, основою 

конфлікту стає і любовний трикутник: Е Сяосяо – Тан Тяньтянь – Лю Фен.  

Драматургові і театральному режисеру Лю Фену не вдалося зробити героя на 

сцені із живого Е Сяосяо. Хлопець ніяк не міг увійти у роль позитивного 

персонажа. Не до кінця Сяосяо був впевнений у собі по смерті. У той самий 

час, вбивство Сяосяо стало для Тян Таньтянь розумінням того, наскільки 

дорогим був для неї юнак. Тан, не зупиняючись ні перед чим, долаючи усі 

бюрократичні перепони, дістає свідоцтво про одруження із Сяосяо та 

знаходить гроші йому на пам’ятник. 

Сучасна китайська драматургія, за влучним висловом 

Н. Мірошніченко, «пропонує нові моделі реальності, відмінних від минулих 

та іноземних» [129, с. 354]. Тема перебування людей у закритому просторі, 

як даному випадку в автобусі, була об’єктом уваги китайських драматургів 

(Ґао Сінцзян / 高行健 «Автобусна зупинка» 1983 р.). Але події, покладені в 

основу п’єси Лю Шугана / 刘树纲, мають виключно авторське розуміння та 

охоплюють сучасні йому реалії. Майстерно обіграний автором візит мертвого 

до живих по-новому спроектував  проблематику, коли небіжчик приходить у 
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світ живих не заради помсти («Камінний господар» Лесі Українки), а для 

допомоги живим. 

Проблематика нового осмислення сенсу життя, перебування людини у 

стресовій ситуації стало предметом уваги покоління драматургів кінця ХХ 

століття. У національній новітній драматургії ця тема порушилась у п’єсі-

мініатюрі Олени Савчук «Побачення зі смертю» (1998 р.) [5]. За сюжетом, 

Ігорю стає зле на вулиці і він у лікарні зустрічається зі Смертю, що грає ролі 

його колишньої коханої дівчини Стефанії, яку покинув перед весіллям, і 

друга Миколи, який пішов із життя досить раптово [5, с. 50]. Ситуація, в якій 

опиняється Ігор, дзеркальна до тієї, в яку потрапляє Е Сяосяо. Не мертвий 

приходить до живих, а живий до небіжчиків. За сюжетом, Ігор розмовляє зі 

Смертю, не бажаючи вірити у те, що сталося. На мить, персонаж отримає 

можливість усвідомити те, скільки болю він завдав колишній дівчині та 

другу своїм зверхнім ставленням. Знову йдеться про катарсис, очищення, 

невипадково, Смерть, згадуючи про Стефанію називає її гріхом Ігоря. 

Чоловік не в силах сприйняти та усвідомити навколишнє: «Я розмовляв з 

мертвим? (Сахається праворуч). Стефаніє? Ні! (Тікає в інший бік, хапається 

за голову). Господи!!! Ти чуєш?! Краще вмерти! Я не хочу пам’ятати це! 

Хочу забути! Якщо я винний – скарай мене смертю» [129, с. 324]. Та дати 

собі раду виявляється набагато складніше, саме тому, останньою реплікою 

Смерті стали слова: «Ну, от бачиш. І ти кликав мене. Аговорив,                    

що ми не знайомі. Тобі боляче, чоловіче, і ти згадав про мене. Тільки твоїй 

біді – я не порадниця. Наше побачення було коротким. Ти іще житимеш. 

Бувай!» [129, с. 234]. 

І Лю Шуган / 刘树纲, і Олена Савчук влаштовують гру людським 

життям, перевтілюючи персонажів, відштовхуючись від теоретичних 

положень нідерландського історика та культуролога Йохана Хейзинга, 

розроблених у трактаті «Homo Ludens» (1938 р.), коли «актор, який бере 

участь у грі, знаходячись по відношенню до глядача поза звичним світом 

завдяки масці, яку він носить, відчуває себе перевтіленим в інше «я», яке він 
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вже не «уявляє» на сцені, але здійснює, показуючи, хто є самим собою. У 

розуміння цього він затягує і глядачів» [5; 139, с. 142]. У свою чергу, 

використання авторами прийому неочікуваного розгортання дії несе у собі 

настанови Бертольда Брехта, коли йде налаштуванням на «ефект            

очуження», «єдина мета якого – так показати світ, щоб викликати бажання 

змінити його» [23]. 

Осучаснення змісту китайської драми було не лише на рівні змісту. 

П’єса Лю Шугана / 刘树纲 «Візит мертвого до живих / 

一个死者对生者的访问» стала зразком модерного підходу автора до форми 

твору. Так, у тексті драми відсутній поділ на дії та яви. Подано лише репліки 

дійових осіб. До мінімуму зведено авторські коментарі про самих персонажів 

на початку «Візиту мертвого до живих / 一个死者对生者的访问», Лю Шуган 

/ 刘树纲 детально не зупиняється на їх зовнішності, віку [5]. Отже, автор 

розставляє акценти на внутрішньому світі персонажів, Лю Шугана / 刘树纲, 

перш за все, цікавить, моральний бік життя, коли авторський задум має за 

мету показати становлення покоління нового часу, його пріоритети. 

Лише натяками упродовж п’єси аудиторії стає зрозуміло, що Е Сяосяо, 

Тан Тяньтянь та Лю Фен були знайомі з дитинства, товаришували. Надалі, 

кожний із персонажів намагався відзнайти власне місце у житті, поступово 

йшов до мети. Під час Вечора мод, організованого Тан Тяньтянь, Е Сяосяо 

мав зіграти одну із ролей, що, на його погляд, ніяк не вдавалася – 

позитивного героя. Це досить засмучує юнака, бо, за його словами: «… я 

нікчемний … останній акторчик… Не вдається мені роль позитивного 

героя… Халепа… На сцені… навіть померлого й того зіграти не зміг, було 

нещиро… Та й режисер постійно незадоволений…» [108, с. 180]. 

Роль героя вдалася Е Сяосяо по його смерті. Саме тоді, штрихами, 

через сприйняття іншими персонажами мертвої іпостасі Сяосяо подаються 

деталі його зовнішності та рис характеру. Так, за словами завідуючого Фаня, 

юнак спершу був актором, потім робітником сцени, нічим особливо не 
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виділявся. Та наступні слова про те, що Сяосяо любив розробляти моделі 

одягу, особливо жіночого, пояснюють, чому юнак став на заваді не лише 

грабіжництву, а й тому, щоб волоцюги надалі різали сукню Лянлян. 

У свою чергу, Чжао Тешєн звертає увагу на зовнішність Сяосяо: «Не 

дуже високий, не скажу, що красень, але й не потворний. Обличчя бліде. 

Одягнутий за модою, сірий костюм із голочки» [108, с. 201]. Натомість, для 

незрячої Лянлян образ Сяосяо асоціювався із шляхетним лицарем, який, 

щоправда, не дуже високий та представний. Ці елементи зовнішності і мають 

відтворити в уяві читача Е Сяосяо. 

П’єса Лю Шугана / 刘树纲, скерована на текстуальне та сценічне 

сприйняття, є зразком авангардної концепції драми, що лише у невеликих 

деталях нагадує класичні зразки китайських п’єс. Наявний мінімалізм у 

використанні декорацій, обмежена кількість персонажів, які не діляться на 

головних та другорядних, незвичний спосіб передачі речового та природного 

оточення, звуки соціуму відтворюються через рухи акторів, про яких на 

початку п’єси зазначено, що це - 8 виконавців (чотири мужчини та чотири 

жінки-акторки), надалі автор не зупиняється на їхній зовнішності, тобто 

майстерне володіння пантомімою має візуально передати гостроту та перебіг 

дії, зовнішній та внутрішній світ героїв, їх думки та уподобання і не 

відволікти від основного сюжету. Упродовж п’єси актори візуально, 

незалежно від звуку, відтворюють стулки дверей, що їх має актор символічно 

«відкрити» та «увійти». 

Текст «Візит мертвого до живих / 一个死者对生者的访问» наповнений 

зовнішньою мовою, що підкреслює, уточнює та допомагає сприйняти 

інформацію. Візуальне у Лю Шугана / 刘树纲 підкреслюється ще й 

використанням дзеркал, в які бачать себе глядачі, щойно зайшовши до зали. 

На зауваження О. Сльоновської, подане у статті «Ефект дзеркала: natura 

naturans і natura naturata. Один малодосліджений аспект літературних текстів 

з погляду міфу» (2006 р.), саме «ефект» дзеркала «небезпідставно вважається 
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входом у інший світ, а з потойбіччям, що існує паралельно, жарти погані» 

[107, с. 11].  

Окрім того, аналізуючи вплив дзеркала у світовій літературі дослідниця 

зазначає, що «у Китаї дзеркалу відводиться настільки важлива роль, що 

пейзаж не вважається досконалим, якщо на картині він не відбивається у 

дзеркальній поверхні води» [107, с. 10]. 

Використання дзеркал  має візуально налаштувати читача/глядача на 

візуальну специфіку сприйняття дій у драмі, їх неоднозначність, загадковість 

та таємничість. Тобто, Лю Шуган / 刘树纲 звертається до філософської 

естетики невизначеності та самоомани, коли задзеркалля дає можливість 

побачити бажане, омріяне. Те, що за Ю. Левіним, приховується та 

«обставина, що зображення ми бачимо, але не можемо доторкнутися, тобто 

двомірність та неосяжність, роблять дзеркало моделлю брехні, омани, - чи, на 

філософському рівні, моделлю протиріччя видимого та дійсного» [130, с. 9]. 

Візуалазація людини нового часу у п’єсі відбувалася шляхом 

ретроспекції, застосуванням психологічного аналізу, що окреслив художній 

час із постійним поверненням до трагічних подій.  

У драмі автор до останнього тримає інтригу: хто був символічним 

рятівником, і чи взагалі необхідна була допомога. Авангардність форми 

«Візиту мертвого до живих / 一个死者对生者的访问» підкреслюється 

автором й на синтаксичному рівні. Речення у тексті здебільшого прості, 

частина закінчується трикрапкою, що вказує на постійну незавершеність 

думки, коли має бути ще щось: «Хань Ін (з тривогою). Помер? Ось вже… 

Шкода!» [108, с. 182]. Специфікою передачі ставлення персонажів до подій у 

п’єсі є використання ними мови, що має вплинути не лише виразно та 

емоційно, а й стати засобом осмислення життя: «Старий (бубоніючи). Йду! 

Йду! Не бійтеся, померла людина, що світильник, який вимкнули. Всякі там 

добрі чи злі духи – це все забобони, це все казки! Я ніколи їх не зустрічав… 

Дівчинко, як бажаєш, я з тобою залишусь?» [108, с. 186]. 
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Звертає на себе увагу і постійне використання Лю Шуганом / 刘树纲 у 

ремарках вербальних декорацій, що пояснюють міміку, голосовий тембр, з 

яким має асоціюватися та чи інша думка. Тобто, жест («повільно торкає 

струни, співає» [108, с. 186], «кривить рот» [108, с. 188]), тон, коли персонаж 

кричить, говорить грізно чи збуджено, відстань (підходить чи тікає) – все 

скеровується на візуально-вербальне сприйняття тексту та твору. 

Отже, візуалізація особистості нового часу у п’єсі Лю Шугана / 刘树纲 

«Візит мертвого до живих / 一个死者对生者的访问» уможливилася завдяки 

поєднанню візуального та вербального.  

Особливостями розгортання дії саме у такій послідовності, донесенням 

до аудиторії сутності авторського задуму трагедійності та цінності 

людського життя стали не лише звернення до філософії дзеркального 

сприйняття подій, а й осмислення одвічних людських категорій буття через 

зорово-слухові засоби увиразнення. 
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4.2. Переосмислення теми «батьків і дітей» у п’єсі Лі Ваньфена та Лань 

Іньхая «Ранкові прогулянки» (1985 р.) 

 

1985 року у репертуарі Центрального народного художнього театру 

Пекіна з’явилася п’єса «Ранкові прогулянки / 早晨散步». За основу твору,          

як зазначають укладачі збірника «Сучасна китайська драма»,                          

Лі Ваньфень / 利王凤 та Лань Іньхай / 兰英航 взяли повість Хан Іна «Вечір у 

кленовому гаю» [108, с. 442]. На думку В. Аджимамудової та М. Спєшнєва, 

автори, звернувшись до актуальної проблеми порозуміння між поколіннями, 

обрали для цього жанр ліричної комедії, «що порушує серйозні проблеми 

сьогодення». Надалі, автори слушно вказують: «Це проблеми людей 

похилого віку, пенсіонерів, це розмова про взаємовідносини між 

поколіннями батьків та дітей – представників китайської молоді 

восьмидесятих» [108, с. 442]. 

Тема поколінь, що була та залишається наскрізною у світовій 

літературі, знайшла своє продовження у сучасній китайській драматургії у 

гендерному співавторстві Лі Ваньфень / 利王凤 та Лань Іньхая / 兰英航. 

Завдяки зорово-слуховому ряду у п’єсі через гру емоцій та світла було 

передано життя сучасників авторів. Саме зосередженість на емоціях (си-

чжуан), за О. Бородичевою, є основною складовою китайського театру та 

ґрунтується на основних її чотирьох проявах: радість, гнів, смуток,              

переляк [25]. 

У п’єсі йдеться про ліричні почуття 65-річного садівника парку          

Ду Манчжуня до 60-річної домогосподарки Хе Ванлань, або бабусі Го, як її 

усі навколо звикли називати. Мрійливий настрій Ду Манчжуня не дає спокою 

його друзям-пенсіонерам, вони по-товариському починають кепкувати з 

нього. Та й сам садівник не наважується поки здійснити кардинальні кроки, 

пояснюючи це тим, що «справа тут не зовсім звичайна. Тут, як мовиться, 

необхідна добра воля обох сторін» [108, с. 287]. До того ж, бабуся                 
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Го повністю віддає себе вихованню шестирічного молодшого онука 

Менмена. Бути більш рішучими у своїх почуттях садівникові Ду та бабусі Го 

радять друзі по парку. 

Так, колишній директор видавництва, 60-річний Чжен, розмірковуючи 

про плин життя, досить влучно зауважує: «Мій досвід складається з одного: 

допоки існує хоч тисяча варіантів досягнення мети, все одно у мене є 

обов’язкове правило… Якщо вибір зроблено вірно, значить, вийде напевно!» 

[108, с. 287 - 288]. Незалежно від Чжена, таку ж думку висловлює й подруга 

бабусі Го, самотня продавщиня морозива, бабуся Юй: «Ми всі тут у парку 

знайомі не один рік. Необхідно подумати про своє майбутнє»                           

[108, с. 303-304]. На зауваження бабусі Го про те, що в її віці будь-яке 

почуття стає смішним, колишня вчителька бабуся Фан робить висновок: 

«Ось тут ти помиляєшся… Не можна увесь час бути зовсім самотньою… 

Якби не зустрівся садівник Ду, ми б тобі нічого не радили. А раз зустрілися 

та й ще у обох виникли почуття, чого ж так довго сумніватися» [108, с. 304]. 

Надалі, з’ясовується, що почуття Ду та Го незрозумілі для оточення 

молодого покоління родини бабусі. Невістка Ван Лижун вважає, що це не 

лише неможливо, з огляду на вік, а й взагалі змова проти неї, оскільки саме 

вона є годувальницею родини. Окрім того, виховання Менмена повинна 

займатися її свекруха, бо її син не заробляє настільки багато грошей, щоб 

вона могла сидіти вдома. Під час гнівної суперечки між жінками, Ван Лижун 

спересердя кидає та розбиває горщик із квіткою, що подарував садівник. 

Серце бабусі Го не витримує чергового скандалу і вона вже вдруге потрапляє 

до лікарні. Під час лікування бабуся, вирішуючи, що є тягарем для дітей та 

ще одного дорослого онука Го Гуя, вирішує відмовитися від їжі: «Стара 

стала, нікому тепер не потрібна…» [108, с. 339]. 

І вже у конфлікт між бабусею та невісткою втручається й онук, 

оскільки справа не лише у лікуванні, а й квартирі. Невідомо, чим би все 

закінчилося, якби у справу не втрутилися Чжен та Ду. Садівник 

погоджується виконати будь-які умови, аби тільки Го залишили у спокої, бо 
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лікувати Го ніхто із родичів навіть і не збирався. Зовсім із іншим настроєм 

навідати бабусю прийшли її подруги по парку. Вони не лише принесли їжу, а 

й постійно підбадьорювали її, знаходячи правильні слова. Тоді ж, у лікарні 

садівник Ду і наважується запропонувати Го офіційно жити разом, щоб не 

чекати іншого життя. 

У фіналі п’єси, автори, символічно, підтверджуючи, попри усі 

негаразди та непорозуміння зв’язок поколінь, перед весіллям, влаштованим у 

парку, вводять сцену візиту онука Го із нареченою Сунь. Оптимізму 

«Ранковим прогулянкам / 早晨散步» додає і гра слів в одній із реплік Ду: 

«Старі друзі! У природи є весна, є осінь, у людини є молодість, є старість. Це 

закономірність природи…» [108, с. 364]. 

Сучасній аудиторії поведінка та роздуми персонажів п’єси здаються 

дещо наївними. Звичайно, соціальна та політична заангажованість 

китайського соціуму вплинула на проблематику та персонажів драми. Але, 

питання взаєморозуміння між поколіннями Лі Ваньфень / 利王凤 та Лань 

Іньхай / 兰英航 вирішили через оновлення змісту та форми п’єси, відходячи 

від традиційної естетики візуального та вербального аспекту. 

Розкриття сюжетно-композиційних колізій у п’єсі відбувається через 

ремарки, що посилюють її сприйняття аудиторією. На відміну від драми Лю 

Шугана / 刘树纲 «Візит мертвого до живих / 一个死者对生者的访问», у 

«Ранкових прогулянках / 早晨散步» зауваги співавторів досить розлогі. 

Адже, за Патрісом Паві, вказівки «завжди стають містком між текстом і 

сценою, між драматургією та суспільними поглядами, властивими тій чи 

іншій епосі, між кодом людських стосунків та ймовірними подіями»             

[98, с. 75]. Лі Ваньфень / 利王凤 та Лань Іньхай / 兰英航 із сценарійною 

точністю вказують на найменші порухи персонажів. Так, візуально, 

пояснення уточнюють вчинки дійових осіб. Наприклад, сумні згадки 

садівника Ду про минуле супроводжуються описом, в якому зазначається, що 

він «тяжко позіхає, вибиває люльку, дістає носову хустку та витирає сльози, 
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говорячи сам до себе» [108, с. 283]. Осмислення Чженом ситуації, що 

склалася із Ду та бабусею Го потребує певної неквапливої поведінки і 

підкреслюється такими коментарями: «сідає у плетене крісло, дістає 

маленький магнітофон, надягає навушники і під звуки мелодії поринає у 

роздуми» [108, с. 285]. 

Навпаки, необхідність швидкого прийняття Манчжуном рішення 

підтверджується ремаркою: «бачить, що Го збирається іти, квапливо підбирає 

слова» [108, с. 296]. Душевна втомленість бабусі Го, недомовленість 

умотивовується тим, що вона «штовхає візочок, збирається іти, 

зупиняється… Відходить» [108, с. 311]. Найбільш розлогою є ремарка у п’єсі, 

що передає гострий момент сварки бабусі Го із невісткою. Подробиці лише 

підкреслюють глибину конфлікту, нетерпимість персонажів, коли у запалі 

завдається ще й моральна шкода: «сором її (Ван Лижун) переростає у гнів, 

вона розвертається, хапає горщик із квітами. Кидає горщик на підлогу, потім 

бере Менмена на руки» [108, с. 323]. Зрештою, радісний фінал п’єси 

акцентується авторами на гарному та грайливому настрої літніх людей, коли 

перед весіллям бабуся Хоу «бере духи та прискає ними голови усіх бабусь» 

[108, с. 361] для того, щоб і від них повіяло ароматом. 

Окрім того, ремарки умотивовують емоції дійових осіб. Мимоволі, 

жести у «Ранкових прогулянках / 早晨散步» створюють самобутній зоровий 

ряд, що вказує на ставлення до роботи (витирає піт), підкреслюють вчинки 

(простягає руку, хоче взяти; складає руки на знак вітання; швидко затуляє 

йому рота), розкривають приховані емоції (квапливо затуляє рота; сміється, 

затуляючи рот руками; плескає у долоні), підкреслюють ставлення 

персонажів до оточення (киває у такт головою). 

У п’єсі акцентовано увагу на міміці персонажів, завдяки якій аудиторія 

глибше сприймає дії героїв. Виразні рухи м’язів обличчя допомагають 

підкреслити прихованість та недомовленість ряду висловлювань, 

урізноманітнюють та «оживлюють» мовленнєвий процес. Задоволення 

садівника Ду від своєї роботи, дружні жарти передано за допомогою реплік 
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та пояснень до них, коли  у ранковому парку зустрічаються дійові особи: 

«Худий Чжао. Агов! Що ж це таке? (До клумби.) Ви, кущики, квіточки, де 

ваша совість? Старий Ду все життя за вами доглядав, настав час і вам себе 

показати, порадувати його!» [108, с. 288]. За допомогою візуального ряду     

Лі Ваньфень / 利王凤 та Лань Іньхай / 兰英航 наближають персонажів до 

пересічної аудиторії, коли зображено невеликий життєвий проміжок людей 

на пенсії: «Юй. Ой, не кажіть. (Раптово бачить Ченя, який виходить з 

оранжереї.) О! Добридень, ви вже тут?» [108, с. 289]. Також, візуальний ряд 

передав безсловесний момент подяки Фан Садівникові Ду. Мову дідуся  

Фана - колишнього професора університету - після інсульту не завжди 

відвідувачі парку можуть розібрати, тож, він «із вдячністю хитає головою, 

щось мимрить» [108, с. 299]. 

Частина реплік та ремарок до них доводить, що навіть таким поважним 

відвідувачам парку властиво попліткувати та щиро покепкувати між собою. 

Так, автори досить вдало передали діалог між Юй та Хоу, коли від 

несподіванка від почутого передана за допомогою квапливого                  

затуляння рота. 

У «Ранкових прогулянках» інтонація персонажів посилюється мовним 

рядом, що додає напруги розгортанню дії. Акцент на важливості саме такої 

реакції створюється за допомогою слів, що передають стан дійової особи у 

цю мить. Зокрема, досить частими ремарками є вживання форм дієслівних 

конструкцій: сміючись, обміркувавши, не зрозумівши, думаючи про інше, 

схаменувшись. Отже, ремарка «жартуючи» не лише вказує на манеру 

висловлювання, а й ще мімічно підкреслює і гру слів у репліці Чжена, 

зверненій до садівника Ду: «Ось бачите, я же бачу, що у вас щось на душі. Я 

фізіономіст» [108, с. 286]. 

Широке використання дієслів у творі передає емоцію почуттів дійових 

осіб, керують їх голосом, створюють інтригу, як от репліки Худого Чжао до 

Товстого Чжао на початку п’єси: «Худий Чжао (таємничо). А знаєш чому? 

Товстий Чжао. Не знаю. Худий Чжао (задоволено). Із-за однієї людини!»              
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[1, с. 283]. Найбільше вживаними стають у п’єсі слова на позначення тону та 

тембру голосу: тихенько, гнівно, життєрадісно, поквапливо, із важкістю, 

перебиваючи, холодно. 

Патріс Паві, аналізуючи ремарки, або вказівки, у «Словнику театру» 

слушно зазначає, що саме вони «позначають подані в драматичному тексті 

точні зауваги щодо місця, часу, а також дії, позиції та гри персонажів, котрі 

сприяють введенню фікції, отже, їх мають «відчути» читачі/глядачі. Вказівки 

не обов’язково вводять у поставу, але якщо їх не врахували, ба навіть цілком 

перекрутили, то це ніколи не минає безслідно, й уважний глядач неминуче 

усе зауважить» [98, с. 73]. Р. Козлов, аналізуючи особливості ритмізації 

драматичного тексту, у статті «Художній час і простір к видовій специфіці 

драматургії» (2012 р.) зазначав, що «статус ремарки і драматургічного 

поіменування отримує істотно відмінні оцінки при різних підходах. З 

театрознавчого погляду вони складають інший шар тексту, службовий щодо 

тексту реплік; хоча і це правило мінливе – ремарки можуть бути  перетворені 

на  слова автора-оповідача й озвучуватися, наприклад, голосом за сценою. 

Літературознавчий же погляд вимагає бачити текст як цілість, 

девиокремлення шарів здійснюється за принципами, притаманними 

винятково мистецтву слова. [67; 68, с. 183]. Роль ремарок у п’єсах сучасних 

китайських драматургів посилюється з огляду на те, що історично жанр тяжів 

більше до оперного, ніж до словесного виконання. 

Саме авторські вказівки поглиблюють психологічний смисл 

висловлювань, коли візуальний ряд посилює вербальний. Так, драматизм 

звучання діалогу між садівником Ду та бабусею Го передано авторським 

зауваженням, що репліку необхідно вимовити стримано, через душевні 

переживання. Від того, навіть наступне речення у тексті йде уривками, із 

інтонаційними паузами. Відповідними йдуть і наступні слова, які акторам 

необхідно вимовляти швидко, перебиваючи один одного. І завершення сцени 

– заспокійлива інтонація, коли все зрозуміло, але недосказане слід додумати 

безпосередньо аудиторії. 
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Емоційно, конфлікт між персонажами супроводжується авторськими 

поясненнями, що дозволяють аудиторії сприйняти його глибину. Вказівка на 

сварку трьох родичів, які не можуть її припинити навіть у лікарні, скеровує 

відносини у моральну площину. Від слів родичів, за текстом, «старша сестра 

не може прийти до тями» [108, с. 345], натомість, розчулена увагою до себе з 

боку відвідувачів парку, бабуся Го «мовчки плаче» [108, с. 345]. І вже слова 

садівника Ду про бажання поєднати долі, вимовлені щиро та душевно, 

викликають сльози, але не гіркі, а радісні. І знову сльози, але крізь сміх, бо, 

як сказала бабуся Го, «Ох! Не зустрічала ще таких впертих чоловіків…»             

[108, с. 354]. Тобто, поєднання візуального та вербального у п’єсі дозволило 

передати психоемоційний стан персонажа (у даному випадку бабусі Го)         

у різних ситуаціях, коли плакати можна було і від горя, і від           

дбайливого ставлення. 

Звернення Лі Ваньфеня / 利王凤 та Лань Іньхай / 兰英航 до розмовної 

драми простежується нами і на рівні темпу мови персонажів. Упродовж дії, 

залежно від її перебігу, автори у ремарках наголошують, що це має 

промовлятися чи уповільнено розчулено, як із реплікою Чжена, із 

застосуванням певних синтаксичних знаків: «та-ак, ось воно як…»               

[108, с. 285]. Квапливо, із обірваністю думки: «Та ні!.. Я хочу сказати, що 

слова у цій пісні чудові…» [108, с. 285]. Збентежено, коли основне смислове 

навантаження бере на себе знак питання, наприклад, репліка Ду, коли той 

ніяк не може второпати: «Так… Як же мені наздогнати?» [108, с. 287].  

У свою чергу, замислившись, поринувши у спогади, дідусь Тань, який 

живе самотньо, говорить ніби крізь сон: «Агов! У всьому винен я… Треба 

було думати… загубив дитину! (До папуги.) Черниш, промов іще раз: 

«Тяньшан… біжи до крамниці». (Вимовляючи репліку, іде до бесідки)»           

[108, с. 298]. Тобто, за Патрісом Паві, який, аналізуючи ситуації процесу 

висловлювання, слушно посилається на Бенвеніста, що «процес 

висловлювання є «вербальною реалізацією мови», він «передбачає 

індивідуальну конверсію мови в дискурс», є «процесом апропріації» 
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формального механізму мови, завдяки чому «мову використовують для 

вираження певного ставлення до світу».[98, с. 398]. 

Розкриття, мотивація людських вчинків у п’єсі «Ранкові погулянки» 

супроводжується детальними авторськими ремарками, що виконують 

функцію декорації. Модерність п’єс кінця ХХ століття супроводжувалася 

новим підходом до створення декорацій. Якщо у драмі Лю Шугана / 刘树纲  

«Візит мертвого до живих / 一个死者对生者的访问» сценічне оформлення 

несло імітативну функцію, то у «Ранкових прогулянках / 早晨散步» декорації 

перебрали на себе значну частину вербально-візуального ряду. 

Переосмислення ролі сценічного механізму китайськими митцями 

кінця ХХ століття пояснюється новою естетикою сприйняття декорації, що 

радше стає «передусім засобом, і тільки потім образом, інструментом, але не 

орнаментом» [98, с. 98]. Патріс Паві, аналізуючи роль декорацій у                   

ХХ столітті, зазначав, що вони «не тільки позбавляються імітативної функції, 

на них покладається завдання вести усю виставу, відтак вони стають 

своєрідним внутрішнім двигуном. Розташовані у трьох вимірах, із спеціально 

задуманими пустотами, що також мають певний сенс, декорації обіймають 

весь сценічний простір. Щодо гри актора та сприймання вистави              

публікою, декорація стає велично пластичною, просторовою та пов’язаною з 

дією» [98, с. 98]. 

Роль сценічного простору у «Ранкових прогулянках / 早晨散步» 

перебрали на себе не лише деталізовані ремарки із покроковим поясненням 

дій персонажів, а й освітлення топосів та локусів п’єси. На початку твору 

автори подали розлогий опис місцевості, в якій відбуватимуться дії. До уваги 

було взято не лише опис парку восени, а зазначено час. Задля більшої 

імовірності, візуальний ряд доповнено вербальними асоціаціями, коли «у 

парку тиша, де-не-де чутно спів птахів» [108, с. 281]. Гра із світлом у драмі 

супроводжується і зміною дій, адже, як і у п’єсі Лю Шугана / 刘树纲 «Візит 

мертвого до живих / 一个死者对生者的访问», текст не поділено на дії та яви. 
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У ремарках відсутні коментарі щодо того, як змінюються саме театральні 

декорації із розвитком сюжету, тобто, сценічне оформлення не подано 

авторами «Ранкових прогулянок / 早晨散步» у вигляді полотна  ні в глибині 

сцени, ні в її перспективі. Тобто, декорація у модерних п’єсах, незважаючи 

на їх ігрове втілення, не бере на себе роль ілюстрації, коли сцену 

підпорядковували виключно для постановки. 

У «Ранкових прогулянках / 早晨散步» декорації – це візуальна 

інтерпретація дії, до того ж, виписана більше як сценарій, аніж драматичний 

твір. Саме китайська новітня розмовна драма, на нашу думку, і тяжіє до 

«інтонаційно-жестової та просторової конкретизації дії» [79, с. 449]. Саме 

таким і є початок п’єси, коли опис парку доповнений щоденними 

побутовими подробицями життя персонажів: «на одному краю сцени 

Товстий Чжао та худий Чжао займаються китайською гімнастикою «туйна», 

дідусь Чень – гімнастикою «тайцзицюань». Ду Манчжун іде сценою, 

розмотуючи шланг для поливання квітів» [108, с. 281]. Перше візуальне 

враження для аудиторії – спокій та буденність, підтверджені осінніми 

променями сонця. 

Із розгортанням конфлікту п’єси продовжується гра зі світлом, зміна 

якого вказує на наступну дію. Аудиторія вже ознайомлена із персонажами, 

умовами їх життя, тому, автори, наближаючись до кульмінації, обрали для її 

візуального втілення саме світловий акцент. Зосередження, наголос на 

настанні найбільшої напруги досягається описом нової сцени, коли 

спокійний осінній ранок зманюється холодним, вітряним зимовим пейзажом. 

І знову, за допомогою нового освітлення, коли у ремарках візуальне 

супроводжується вербальним рядом: «чутно завивання холодного вітру,… 

летять крижинки. Хитається вогник, чутно тихий гіркий плач                       

жінки» [108, с. 323]. 

Важливою особливістю п’єси «Ранкові прогулянки / 早晨散步» у 

поєднанні зорового та слухового є акцент на світлі як часовий символ, коли 
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дія для аудиторія переноситься на двадцять років назад. І стає зрозумілим, 

спершу виключно із ремарок, а вже потім із гри акторів, як саме 

познайомилися бабуся Го та садівник Ду, які події передували їх зустрічі. 

Зміщення часових меж, за М. Бахтіним, «у літературно-художньому 

хронотопі має місце злиття просторових та часових прикмет в обдуманому та 

конкретному цілому. Час тут густішає, ущільнюється, стає художньо-

видимим; простір інтенсифікується, затягується у рух часу, сюжету, історії. 

Прикмети часу розкриваються у просторі, і простір осмислюється та 

вимірюється часом» [21, с. 235]. Попри те, що науковець розробив концепцію 

художнього часу у великій прозі, на нашу думку, основні положення 

монографії є актуальними і для драматургії. У свою чергу, Р. Козлов 

зауважив, що «драматургічний хронотоп - це художня структура, що 

охоплює всі часові та просторові елементидраматургічного твору, 

створюючи таким чином сприятливі умови для розуміння змісту твору та 

йогоінтерпретації. У такому поєднанні часові та просторові елементи 

набувають нового змісту, завдяки чомуакценти з конструктивного плану 

зміщуються у змістовий» [67, с. 8; 68]. 

Зворотній хронотоп п’єси відкрив для аудиторії зовсім інших 

персонажів, ледь знайомі, Хе Ваньлань та Ду переповідають один одному 

історію життя, розуміючи, що стають духовно близькими. Ретроспекція 

завершується, світло знову поступово гасне. Символічний початок нової яви 

супроводжується діалогом старшого онука бабусі Го Гуя та його подруги 

Сунь Цинь. Ретроспекція поступається місцем сучасному життю, 

позбавленому романтики, тверезому розрахункові та бажанню жити як всі. 

Негативне ставлення садівника Ду від мимоволі почутої розмови 

підкреслюється саме драматургічним діалогом, що «вирізняє чітка 

авторизація й текстуально-просторова визначеність, унаслідок чого кожна 

репліка отримує максимальну смислову завершеність у послідовному 

протиставленні іншим. Поіменування реплік при цьому створюють своєрідні 

ритмічні акценти, ведучи емоційний фон читачавідповідно до настрою 
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діалогу» [68, с. 183]. Недарма, обурення, викликане словами онука Гуя про 

неможливість жити у квартирі бабусі, викликало й настроєву зміну,    

побачену Чженом. 

Наступний розвиток сюжету, умотивований авторами через світозміну, 

переносить дію у лікарняну палату, в якій перебуває бабуся Го. Ява невелика, 

тож світло швидко змінює інтер’єр, щоб підкреслити продовження конфлікту 

п’єси. Випадкова зустріч у лікарні садівника Ду із родичами бабусі Го 

знаменує кульмінацію «Ранкових прогулянок» та вичерпує інтригу, 

пов’язану із подальшим життям персонажів драми. У фіналі світло, 

розширюючи сприйняття простору, перемикається декілька разів відповідно 

до дії. Аудиторія послідовно бачить персонажів у лікарні, у саду, вдома, коли 

жінки готуються до весілля бабусі Го, насамкінець, у заключних репліках. 

Відмова Лі Ваньфеня / 利王凤 та Лань Іньхай / 兰英航 від поділу тексту на 

дії, введення світла як додаткового персонажа обґрунтовують зміну назви з 

початкової «Вечір у кленовому гаї» на «Ранкові прогулянки / 早晨散步». За 

словами П. Паві, світло не просто наполегливо втручається у виставу, а 

змінює її, відокремлює актора, деталізує сцену, «артикулюючи простірі час, 

світло стає одним з основних оповісників вистави, оскільки коментує геть 

усю репрезентацію і врештірешт виявляє й визначає процес її розвитку. 

Прекрасний матеріал неймовірної сили, рухливості й пластичності, воно 

надає сцені певної тональності, видозмінює сценічну дію, контролює ритм 

вистави, забезпечує взаємодію різних моментів, координує сценічні системи, 

переплітаючи або ізолюючи їх» [98, с. 285]. 

Попри тяглість до збереження традиційних родинних цінностей, 

намагання не декларувати соціальну розшарованість, нове китайське 

суспільство не позбавлене загальнолюдських проблем, від моральних 

порозуміння поколінь, самотності до пересічно-побутових, пов’язаних із 

щоденним життям. Позбавлена моралізаторства, п’єса, тим не менш, 

окреслила ряд актуальних питань, своєрідне вирішення яких і склало 
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основний конфлікт. Так, зіткнення протилежних інтересів між поколіннями 

родини Го сталися унаслідок взаємної симпатії старшої представниці.  

Ван Лижун впевнена, що  такий спосіб бабуся намагається уникнути 

подальшого догляду за Менменом. Діалог між невісткою та свекрухою 

досить емоційний, що текстуально оформлено інтонаційно через знаки 

питання, поєднані із окличними реченнями, обірваністю фраз: «Ван Лижун. 

Хочете знайти собі нареченого, кинути Менемена напризволяще? Бажаєте 

вийти заміж, хто вам не дозволяє? Ви самі вирішуєте все. Хіба старше 

покоління із чим-небудь рахується? Го (від гніву не знає, що робити). Ну… 

Що ти верзеш?! Нічого подібного…» [108, с. 321]. Натомість у театральному 

втіленні п’єси чвари мають передати ремарки, що умотивовують 

психоемоційний стан персонажів. 

Загалом, тема непорозуміння між поколіннями стає наскрізною у п’єсі. 

Її актуальність підтверджена прикладом родин, введених авторами у 

«Ранкові прогулянки / 早晨散步». Спільна для кожної родини, тим не менш, 

вона проявляє себе у досить різних неочікуваних житейських ситуаціях. Це і 

незадоволення  старшого покоління родини Фан тим, що сини, зайняті на 

роботі, не мають достатньо часу, аби їх провідати. Ремарки супроводжують 

слова бабусі Фан зорово-слуховим рядом: «дідусь Фан стоїть у цей час у 

сторонці та скрипить зубами, засуджуючи жінку за те, що вона на боці дітей» 

[108, с. 300]. Це і переконлива впевненість бабусі Хоу в тому, що вона 

потрібна дітям лише із-за своїх грошей, бо «поки їм доводиться                    

витися навколо мене. А не мала я б грошей, вигнали – не здивувалась би!» 

[108, с. 309]. 

Не залишають сумніву і несподівані слова відчаю Чжена від того, що 

своїм освіченим і культурним дітям потрібне не він, а його статки, адже: 

«вони об’єдналися і всі разом вимагають від мене швидше скласти заповіт, 

дуже переймаються, що я помру і грошей їм не залишу. Заберу з собою!» 

[108, с. 315]. 
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Та незадоволення один одним є не лише у старшого покоління. Їх 

вчинки, життя досить далекі для молоді, перейнятій проблемами сьогодення 

та думками про майбутнє. Автори, на час написання п’єси середнього віку, 

зауважують на цьому, розставляючи акценти на обговоренні спільного життя 

Го Гуя та Сунь, які мають вирішити побутові проблеми ще до їх появи: 

«Сунь. О! Жити разом із твоєю мамою? Вона у тебе відомий тиран, упевен, 

що я таке переживу? Це будуть щоденні скандали! Навіщо мені ці 

страждання? [108, с. 330]. Зрештою, остаточного рішення, як уникнути в 

подальшому таких непорозумінь не зміг у п’єсі запропонувати жоден               

із персонажів. Та, вихід із цих незручних ситуацій для кожної                     

родини знаходився свій, і він був пов’язаний, не в останню чергу, із 

матеріальними статками. 

Із розвитком сюжету, наростанням конфлікту, автори поступово 

знайомлять аудиторію із відвідувачами парку. Веселі ззовні, кожний із них, 

приховує особисту драму, що надалі змінила сталий спосіб життя. Звідти, 

тема самотності, вирішення було суто індивідуальне. Для старого Таня, душа 

якого, за висловом Го, належить дітям, єдиною розрадою залишилося 

спілкування із папугою, бо спершу втратив єдиного сина, а потім і дружину, 

потому не завжди може сприймати навколишнє адекватно, що у п’єсі 

підкреслюється вербально, коли говорить Тань так, ніби крізь сон. 

Поза увагою авторів «Ранкових прогулянок / 早晨散步» не пройшла і 

тема минулого. І це не лише поверхові згадки про політичні сили, а й час від 

часу порівняння минулого із майбутнім, зокрема, у царині музики. 

Неодноразово у тексті різними персонажами згадувалася Пекінська музична 

драма, її репертуар, обговорюється гра музичних інструментів, проводиться 

паралель із сучасними виставами. На жаль, підсумок не є однозначним з 

огляду на події культурної революції. За словами Ченя, «у нас багато старих 

опер, а що ставлять? У мене це не лише ностальгія за минулим, просто через 

декілька років буде бажання все це повернути, а зась – воно разом із людьми 

зникло» [108, с.295]. Виявом любові до національної опери є ремарка, в якій 
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йдеться і про окремий вид скрипки «хуцинь», і про те спільний спів у парку 

Товстим та Худим Чжао, далекими від мистецтва, улюблених арій. 

Загальна картина зображуваного у «Ранкових прогулянках / 早晨散步» 

доповнюється образною системою. Так, П. Паві, розглядаючи персонажів 

драми, ділить їх на дві групи: персонаж «читання» і персонаж «бачення», від 

того, як сприймається вистава, змінюється ситуація, інтерпретується текст, 

«визначає театральну специфіку й суть сприймання вистави» [98, с. 120]. У 

«Ранкових прогулянках» образи-персонажі «оживлюються» через розлогі, 

деталізовані авторські ремарки, де виписані і характерні особливості 

зовнішності, і зазначена посада, і вказаний вік. Зокрема, дідусь Фан - «більше 

60 років, у минулому професор університету, після інсульту паралізовані 

ноги, говорить нечітко» або Сю Чжень – «26 років, невістка бабусі Хоу, 

робітниця текстильної фабрики, бригадир» [108, с.279 - 280]. 

Портретна характеристика персонажів виписана окремо, у ремарках 

між явами. Характерною особливістю зображення зовнішності дійових осіб є 

те, що аудиторія сприймає їх не очима інших персонажів, а очима авторів. Лі 

Ваньфень / 利王凤 та Лань Іньхай / 兰英航 покроково створили ряд образів, 

бо «щодо дійової особи на сцені існує надто багато візуальних елементів, які 

дозволили б опрацювати і врахувати їх у нашому уявленні про неї»                 

[98, с. 120]. Так, зоровий ряд героїні Хоу твориться за допомогою чіткої 

характеристики, з якої зрозуміло, що жінка звикла дбати про себе: «вона 

огрядна, тримається із гордістю, волосся гладко зачесане,                      

напомажене, блискуче, брови підведені, на обличчі рум’яна, у вухах золоті 

сережки» [108, с. 289]. 

Особливим з огляду на візуальність є образ бабусі Гоу. У творі 

аудиторія має можливість побачити її у декількох іпостасях. Спершу, 

аудиторія знайомиться із Го в образі люблячої бабусі, ремарки створюють її 

візуальний портрет. Це – жінка, «висока на зріст, обличчя худорляве, між 

бровами смужка смутку… Погляд висловлює тугу та занепокоєність»              

[108, с. 296]. Наступний образ – Го – жінка середнього віку, ретроспекція 
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уможливила не лише уявити героїню молодшою на двадцять років, а 

ознайомила із усім життям Хе Ванлань: заміжжям у сімнадцять років, 

вихованням чотирьох дітей, смертю чоловіка, працею кравчині, 

годувальниці, щоб заробити гроші. Все задля того, щоб «як би не було важко, 

доводилося стискати зуби, робити все, задля того, щоб виростити дітей та 

поставити їх на ноги» [108, с. 326]. Настроєвої чутливості, ліризму п’єсі 

надає переклад справжнього імені Го – журавель, який милується орхідеєю. 

На наш погляд, образи природного оточення виконують ще одну 

важливу об’єднувальну візуально-вербальну функцію: унаочнюють, 

допомагають зрозуміти загальний настрій п’єси. Особливу роль відведено 

кленам, трактуванню його листків. Адже, у Китаї та Японії це дерево є 

символом закоханих, вважається символом стійкості, незламного духу та 

тіла. А червоний колір увібрав у себе настрої свята та щастя. Листя ж 

асоціюються із осінню, смутком, невипадково саме цю пору року і зазначено 

у перших ремарках: «кленові дерева у легкому серпанку туману, крізь який 

де-не-де пробивається проміння ранкового сонця» [108, с. 281]. Описи 

кленових листків стають завершальними у фіналі, коли бабуся Го, тримаючи 

букет із листя клену, мрійливо зауважує: «Мені давно хотілося побачити 

червоне листя клена у мить сходу сонця. Кажуть, що у крапельках роси 

віддзеркалюється червоне світло. Дивіться, на листі ще є крапельки роси» 

[108, с. 364]. 

Отже, переосмислення теми «батьків і дітей» у п’єсі відбулося через 

авторське осмислення життєвих явищ, проблем, введених у творі. Поєднання 

у тексті закодованості зорового та слухового ряду, образної символіки, 

суперечливих ідей, зіставлення характерів окреслило картину пересічного 

китайського соціуму. Упродовж п’єси автори, перераховуючи відомі 

китайські опери, жодного разу не назвали місцевість, в якій відбувається дія. 

На нашу думку, таке свідоме узагальнення є свідченням того, що ці              

події могли статися у будь-якій частині Китаю, не втрачаючи актуальності і 

на сьогодні. 
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4.3. Розкриття теми «землі і людини» у п’єсі Цзинь Юня «Нірвана 

«Пса» (1986 р.) 

 

Тематика сучасних китайських п’єс охоплювала не лише життя міста. 

Реформи, що пройшли всією територією Китаю, не завжди знаходили 

підтримку у пересічного населення. Поступове припинення політичного та 

соціального тиску, непродуманість, безглуздість ряду перетворень стали 

об’єктом уваги Цзінь Юня / 查良镛. 

Творча діяльність митця розпочалася прозою наприкінці 70-х років 

минулого століття. У доробку Цзінь Юня / 查良镛 є дві п’єси: «Нірвана 

«Пса» / 涅盘的狗 (1986 р.) та «Той, хто несе надгробок» (1988 р.) 

Досліджуючи особливості авангардного театру, В. Аджимамудова та 

М. Спєшнєв, зокрема, зазначали, що драма «Нірвана «Пса» / 涅盘的狗 у 1986 

році була визнана найкращою і її постановку здійснив Народний художній 

театр Пекіна [108, с. 438]. Надалі, у 1988 р. твір представляв китайську драму 

на міжнародному святі мистецтв у Нью-Йорку. Дослідники влучно порівняли 

п’єси із «гарно витриманим вином, що були наслідком багаторічних роздумів 

письменника про долю села та селянина, про китайський національний 

характер» [108, с. 438]. 

Розуміння труднощів, залежності селянина від землі було близьким для 

Цзінь Юня / 查良镛, оскільки сам автор походив із селянської родини. На 

його долю, по закінченню факультету філології Пекінського університету, 

якраз і випали випробування спершу вчителювання, далі нудна, позбавлена 

ініціативи та можливості кар’єрного та інтелектуального росту, робота 

працівника партапарату на селі. 

Тому, художньою основою п’єси «Нірвана «Пса» / 涅盘的狗 і став 

образ землі, що був нав’язливою ідеєю для головного героя – Чен Хесяна. 

Прикметно, що, на відміну від попередніх творів, текст «Нірвани «Пса» / 
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涅盘的狗» поділено на 15 картин. Розмежування дефініції «картина» та 

«акт/ява» обґрунтував П. Паві, характеризуючи картину як більшу 

можливість для автора охопити часопростір. Окрім того, естетика ділення 

п’єси на смислові частини була відомою з 18 століття. Так, Дені Дідро у 

дослідженні «Про драматичну поезію», зокрема, зазначав, що, «коли ескіз 

готовий а характери встановлені, переходять до розподілу дії. Акти – це 

частина драми. Сцени – частина акту. Акт — це частка загальної дії драми. У 

ньому сконцентровано одна подія чи декілька» [46; 47, с. 263]. 

Безпосередню розширену роль картин для глибшого сприйняття задуму 

автора П. Паві вбачав у тому, що «картина подає потрібний для 

соціологічного опитування або для жанрової замальовки кадр. Замість 

драматичного руху - фотографічне фіксування яви. Появившись одночасно з 

поставою, картини справді стали візуальним і ґлобальним прогнозуванням 

яви. Однак ідейний підтекст, що витікає з суті картин, буває гетьтаки 

різним» [98, с. 197]. На нашу думку, експеримент китайських митців із 

формою драми уможливив різну подачу матеріалу, попри те, саме поділ 

більше сконцентровує зорову увагу на сценічному перебігу дії [14, с. 7; 15]. 

Так, вступні картини п’єси ознайомлюють аудиторію із різними 

періодами життя Чень Хасяна. Тоді ж, умотивовується його прізвисько Пес, 

пов’язане, зі слів привида Ци Юнняня, із батьком Ченя Хасяна, який «за два 

му землі на суперечку з’їв живого песика, пусте, що сам помер, та й ще до 

тебе на все життя прив’язав собаче прізвисько» [108, с. 106]. Надалі, за 

сюжетом, автор прив’язує нове ім’я Хасяна до плину його існування, 

складній боротьбі  за виживання. 

У п’єсі кожна картина несе певне зорово-часове навантаження, має 

зворотній хронотоп. Чень Хасян перебуває у різних іпостасях: сивий, 

позбавлений розуму для оточення дідусь, повністю зосереджений на землі 

мужчина середнього віку, для якого сенсом стає придбання бодай шматочка 

землі. У пошуках нового наділу персонаж забуває про родину. Нове 

одруження не приносить очікуваного добробуту, бо все у Ченя зосереджено 
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на одному: землі. Прикметно, ряд реплік Хасяна є криком душі: «Подивлюсь 

на землю, свою землю..! Висмикнули із рук проти волі – востаннє прийшов… 

чайник вина з собою, по вінця повний… коня немає, воза немає,                     

землі нема…» [108, с. 126]. 

Думки китайського селянина Чена Хасяна є алюзіями Герасима 

Калитки - персонажа комедії І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»: «Ох земелько, 

свята земелько, божа ти дочечко! Як радісно тебе загрібати докупи, в одні 

руки… Приобрітав би тебе без ліку…» [60, с. 242] та Феногена із комедії 

«Хазяїн»: «Земля, скот, вівці, хліб, комерція, бариші – оце життя! А для чого 

ж тоді, справді, і жить на світі, коли не мать цього нічого? Та краще                

гробаком нечувственним родиться, аніж такою людиною, що про хазяйство 

не дбає» [60, с. 408]. 

Слова, вимовлені різними персонажами з інших країн, розділені 

століттями, віддзеркалюють сенс існування людини на селі. Селянин не може 

обійтися без землі. У п’єсі Цзинь Юнь власне на китайському досвіді 

підтвердив згубність тодішніх реформ, коли за політичними               

амбіціями, намаганнями повалити один клас задля панування іншого, 

забувається людина. 

Так, Хасян у власному бажанні хазяйнувати, за перебігом дії, втрачає 

почуття реальності. Він починає жити у лише йому зрозумілому світі. Не 

може второпати, що від нього пішла друга жінка, що з ним на селі поступово 

перестають спілкуватися. Одинак на схилі років переконаний, що він шукає 

«не дружину, а землю. Буде земля – буде все, без землі – все, що є, загублю. 

Де її знайти?...»  [108, с. 143]. У фінальних картинах Пес, як його у ремарках 

вказує автор, далекий від політики, є «неблагонадійним», бо його син 

одружився із донькою колишнього поміщика, його ворога Ці Юнняня. Окрім 

того, Пес, ігноруючи порядки комуни на селі, вперто продовжує вести 

самостійне господарство, доглядати за худобою. 

Бажання Пса помститися Ці Юнняню настільки всеохоплююче, що все 

інше просто перестає бути цікавим. Накликаючи на себе усі стихії, персонаж 
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переконаний: «І якщо не здолаю Ці Юнняня і не отримаю у руки його 

коробку із печаткою, якщо не зорю велике поле у сотні му, то нехай я навіки 

пропаду з головою у цьому холодному джерелі!» [108, с. 162]. Насамкінець, 

не бажаючи змиритися із реальністю, постійно перебуваючи під впливом 

розмов із померлим Ци, Пес спалює будинок. Символічно, катарсис вогнем, 

як і у п’єсі Лю Шугана / 刘树纲 «Візит мертвого до живих» / 

一个死者对生者的访问, проходить і персонаж Цзінь Юня / 查良镛. 

Катарсис у драматургії є одним із найголовніших засобів очищення від 

усього зайвого, того, що не дає дістатися до мети. Арістотель у «Поетиці» 

слушно вказував на те, що саме сценічне втілення зображення страшного 

потребує від митця найбільшої майстерності, адже, «поет повинен своїм 

твором викликати задоволення, що слідує із співчуття та остраху, то 

зрозуміло, що дія у трагедії має бути перейнята цими почуттями» [19]. 

Власне очищення Арістотель розглядав як порятунок із тієї ситуації, що 

склалася навколо героя, коли глядач сам починає перейматися трагізмом 

ситуації та співставляти себе героєм. 

П. Паві, аналізуючи та досліджуючи роль катарсису у становленні 

драматургії, зазначав на двозначності його сприйняття рядом теоретиків та 

дослідників роду. Сам дослідник вважав катарсис «однією з цілей трагедії та 

одним з її наслідків. Дія уяви та створення сценічної ілюзії викликають 

згадане очищення, яке ми уподібнюємо з ідентифікацією та естетичною 

насолодою» [98, с. 198]. 

Саме естетика сприйняття дійсності китайськими драматургами 

зводиться до символічного сприйняття навколишнього. Складна буденність 

життя, неоднозначність вчинків, їх трактування, постійний виклик долі 

персонажам до боротьби із злом віддзеркалилися у змісті та формі драми,       

а синтез візуального та вербального уможливив та поглибив це                

сприйняття [5, с. 52; 14, с. 8].  

Опис сили землі над людиною у п’єсі передано через емоційний стан 

неспокою, в якому перебуває головний персонаж. Стан постійного пошуку 
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нового клаптика землі спроектовано у двох часових вимірах: аудиторія 

слідкує за діями Пса у теперішньому часі та минулому. Упродовж усіх 

картин п’єси постає Пес, який веде непримиренний діалог із небіжчиком Ці 

Юннянем. Окрім пса Ці ніхто не бачить, тож для оточення персонаж вже 

давно людина несповна розуму. На думку В. Аджимамудової та 

М. Спєшнєва, така тяглість до певних умовностей, своєрідній символіці, 

«посилене впливом модерністської літератури, завжди було притаманне 

традиційному театрові, котрий, не намагаючись створити ілюзію реального 

плину життя, принципово був орієнтований на дива, вигадування та 

фантастику» [108, с. 441]. Показово, що сцени розмови Пса із небіжчиком Ці 

дослідники порівняли із феєрією «Синій птах» (1908 р.) Моріса Метерлінка. 

В обох п’єсах живі мають змогу побачитися із мерцями, але за певної 

умови. Так, у М. Метерлінка Тільтіль та Мітіль побачили Бабусю та Дідуся 

Тіль у визначеному місці, Країні Спогадів. Автор навмисно деталізує 

зовнішність персонажів, вказуючи на їх привабливість. Діти зовсім не 

лякаються побаченого, сідають їсти та отримають задоволення від наїдків. 

Єдине, на чому наголошує автор, що у паралельному світі, все оживає за 

єдиної умови: коли живі згадують про небіжчиків: «Бабуся Тіль. У нас лише і 

радості! Коли ваша думка відвідує нас це для нас свято…» і Дідусь Тіль 

додає: «У нас тут інших розваг немає…» [89, с. 20]. Усі подальші зустрічі 

дітей зовсім не захмарені, скрізь, де б вони не були, їх радісно зустрічають. 

Зовсім інший настрій у персонажа Цзінь Юня / 查良镛. Він постійно 

свариться та сперечається із колишнім поміщиком Ці, ніяк не може 

змиритися із тим, що їх діти побралися. Натомість Ці досить спокійно 

відповідає: «Сумуєш без мене. У наші роки є про що згадати. Це завжди так: 

про кого думаєш, той і з’являється» [108, с. 99]. На протистояннях двох 

світоглядів живого селянина Чень Хасяна та небіжчика Ці Юннаня і 

змодельовано конфлікт у п’єсі. Обидва персонажі, кожний по-своєму, 

розуміють сенс існування. Філософія кожного залежить від соціального 

походження, статків та оточення [14; 15]. 



185 
 

Окрім того, поява привида у п’єсі Цзінь Юня / 查良镛, за П. Паві, є не-

персонажем, який може мати багато втілень і, найголовніше, повну свободу у 

діях. Саме театр із «його тенденцією до трюків, ілюзії та надприродності 

виявляється сприятливим ґрунтом для згаданих варіантів привида. Привид як 

ілюзія ілюзії (персонаж) набуває (через парадоксальну переміну знаків) рис 

цілком реальної фіґури. Для привида абсолютно не потрібно утверджувати 

себе як правдиву істоту» [99, с. 345]. 

Візуалізація персонажів п’єси за допомогою ремарок розставляє 

необхідні акценти на сприйнятті аудиторією образу у момент проходження 

дії. На відміну від Лю Шугана / 刘树纲, Лі Ваньфеня / 利王凤 та Лань Іньхай 

/ 兰英航, Цзінь Юнь / 查良镛 подає у п’єсі не окремий проміжок життя, а 

створює повну та цілісну картину біографії селянина. Окрім того, шлях Чен 

Хесяна, його мрії про землю - не окремий випадок, а узагальнена картина 

певного прошарку китайського соціуму до, під час та після реформ. Чи не 

вперше драматург намагався, хоч і несміливо, показати не завжди 

позитивний перебіг усіх перетворень та нововведень. Але, хоч і зверхня, та 

все ж критика, є досить сміливою для заангажованого і дотепер китайського 

суспільства. 

Досконало продуманий митцем образ Чен Хесяна викликає в аудиторії 

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

текстуальне, а надалі й сценічне втілення має викликати і жалість, і 

розуміння, і обурення, і співчуття. Через поєднання у п’єсі засобів зорового 

та слухового перед читачем та глядачем проходить життя однієї людини. 

Драма починається і закінчується чи не найскладнішим етапом – Пес, 

незгодний із рішенням свого сина знести будинок, намагається підпалити 

його. Перше знайомство із персонажем відбувається, коли той досяг більше, 

ніж сімдесятирічного віку. Візуальний текст має продовжитися у 

театральному втіленні вербального ряду. Смислове навантаження беруть на 

себе початкові ремарки. Саме вони повинні не лише ознайомити аудиторію із 
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персонажем Чен Хесяна, а й викликати певні емоції. Тож, виснаженість 

вказує на постійну роботу, сивина – вік, а вся статура діда уподібнюється із 

«схожістю на загнаного звіра, якого вистежували і якому ось-ось настане 

кінець» [14; 108, с. 98]. Деталі портрета компонуються із ремарок переважно 

перед початком дії картини. В основному, вони окреслюють персонажа у 

зрілому віці, але й тоді він не стоїть на місці, а перебуває у постійному русі, 

бігає, наче скажений, хоча став сивим та старішим. Єдина друга картина, у 

поясненнях до якої Пес – не сивий дід, а дужий чоловік середнього віку. 

У дванадцятій картині автор одягає персонажа у національний одяг 

кінця 17 – початку 20 століття, тоді, Пес стає схожим на «мешканця гір епохи 

початку Цинів, на потилиці у нього заплетена косичка» [108, с. 150]. Ремарки 

вказують і на душевний неспокій Пса, відповідними стають і його рухи, коли 

він із виглядом божевільного дивиться вдалечінь. 

Надалі, уявлення про персонажа п’єси постає із реплік інших дійових 

осіб та вчинків самого Чен Хесана. Одним із перших, кому незрозуміла 

постійна тяглість та залежність Чена до землі є поміщик Ці. Він 

неодноразово повторює думку про те, що не можна так ставитися до 

оточення, вважаючи Пса скнарою, який «навіть, падаючи у колодязь, не 

дасть монеті випасти із рук» [108, с. 102]. Попри складне життя, були у Ченя 

і щасливі миті, пов’язані із народженням сини. Саме за такий час і син Пса – 

Даху – говорить із вдячністю. 

Відносно щасливими, з огляду на прибуток з врожаю, стали і перші 

роки по завершенню революції, коли Пес наближається до своєї мети – стати 

хазяїном і мати власну печатку. Але, у той час, коли Пес має отримати наділ 

поміщика Ці, він дізнається про смерть своєї дружини під час вибуху. Емоції 

від переживання передано за допомогою не лише візуального виразу 

обличчя, воно стає розчуленим, а підтверджується вербально обірваністю 

коротких речень: «мої рідні… мий синку» [108, с. 111]. Тоді ж, сценічно, ця 

картина завершується погаслим світлом. 
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Ще одним із важливих фабульно-сюжетних елементів стає зворотній 

хронотоп, що ще більше наповнює п’єсу діями. Теперішній час викликає у 

Пса  лише роздратованість. Він знову і знову не може порозумітися із сином, 

дійти спільної думки про подальшу долю будинку. Для Даху батько у ці миті 

стає досить далеким, син вже не згадує дитинство, а, навпаки, акцентує увагу 

на жадібності Чена, звинувачуючи і у загибелі матері із-за двадцяти му 

кунжута, і у ставленні до мачухи, яка теж не витримала дурної упертості. 

Минуле ж, постає сповнене надій. Навколо війна, повний безлад, і пес 

боїться, що нове одруження буде недоречним. Йому вже 38 років, значні 

статки, що, за словами Су «у такий важкий час за мужчину, який у мішках 

має п’ятнадцять даней та п’ять доу кунжута, не лише вдова, а й панночка із 

радістю побіжить» [108, с. 113]. Показово, що господарство позитивно 

вплинуло на Чена, адже, Су вперше і востаннє за всю п’єсу символічно 

порівняв його із орлом, якому не можна залишитися без хвоста. 

Ремарки на початку шостої картини через сцену, осяяну сонячним 

світлом. А декорації лише підкреслюють стан ідилії, спокою, достатку та 

радісні часи, що настали для родини Пса: «уся сцена залита сонцем так, що 

аж очам боляче. Заново відремонтований будинок. Біля будинку під 

фініковим деревом, гілки якого не витримують темно-червоних плодів, стоїть 

низький стіл та табуретка» [108, с. 117]. Прикметно, що серед авторів, 

творців новітньої драми, Цзінь Юнь / 查良镛, зробивши сценічну постановку 

п’єси, детально звернув увагу саме на класичні декорації, уникаючи 

експериментів із реакцією аудиторії на розуміння реальності дії. 

Пес, перебуваючи у створеній ним нірвані, поводить себе як справжній 

хазяїн, якому не подобається, що сусідські діти тихесенько ласують фініками. 

Розбагатілий Чень купує і наділ сусіда Су Ляньюя. Епізод із купівлею-

продажом ділянки підкреслює ще одну соціальну особливість китайських 

селян – лише людина із статками може мати власну печатку. Пес намагається 

всіма силами перекупити її у Ці Юнняня, але той, не лякаючись наслідків, 

відверто відповідає: «під час боротьби із поміщиками ви забрали у мене все, 
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а це (печатку), я вже собі залишу, хто знає, може, настане час, знадобиться» 

[108, с. 125].   

Подальший розвиток сюжету пов’язаний із новим чергуванням часу.     

І вже сьогодення, сонячне світло змінюються місячним, рання осінь. 

Кладовище підкреслює смуток, що змінив Ченя. Непорозуміння із сином стає 

все більшим, і вже Даху, повторюючи думку поміщика Ці, не приховуючись, 

відверто говорить про батька: «… чому ти все життя кланявся Богу багатства 

та матінці землі, а насамкінець так і ні з чим залишився. Дяка Богу, я не 

слідував за тобою, хоч у мене очі не на потилиці» [108, с. 127]. Політичні 

зміни у країні, проведення земельних реформ негативно вплинули на селян. І 

вже ті, хто нещодавно самі боролися із поміщиками, чують такі ж 

звинувачення на свою адресу. Ситуацію, що склалася, досить влучно, без 

злоби, коментує Ці: «Пес, ну що? Землю у руках не встиг як слід потримати, 

так відібрали, наче дитину від годувальниці, тепер твоя земля – спільна! Я 

давно казав, що вовча шкіра до вас, псів, замала…» [108, с. 129]. 

Потому, Пес так і не оговтався із новою реальністю. Життя без землі 

позбавлене сенсу. Усі подальші реформи, ведення колективного 

господарства зовсім далекі та чужі для Ченя. За текстом, побудова комун 

призвела до збідніння селян. Неграмотні сільські реформи призвели до того, 

що члени комуни задля виживання повинні, як їм би цього не хотілося, 

потихеньку красти. Су Ляньюй у розмові із другою жінкою Пса Фен влучно 

зауважує: «Дивись, просо скосили, початки кукурудзи налилися, кішка краще 

восени мишок зловить… та й хто із членів комуни не бере собі з поля жмут-

другий?» [108, с. 134]. 

Безвихідь, голод, що панують на селі, змушують Фен прокрастися 

вночі на колгоспне поле та вкрасти кукурудзу. Саме за цим заняттям її 

ловить один із комунарів. Жінка зізнається, що не мала іншого шляху, бо 

Пес, або старий, як вона його називала «зійшов із розуму, єдине що й робить 

– їсть та п’є, вдень та вночі доглядаю за ним…» [108, с. 136]. Морально 

знищений, Чень остаточно починає жити минулим. Перебуваючи у власному 
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світі, він навіть збагнути не може, що жінка, з якою він прожив більше 

десяти років, залишила його. 

Єдине, що його ще тримає на світі, це постійні діалоги із померлим     

Ці Юннянем. Для драматургії другої половини ХХ століття важливою стає 

ще тема нерівних соціальних шлюбів. Так, у «Нірвані «Пса» син простого 

селянина одружується на доньці колишнього поміщика. Прагнення 

прикрасити дійсність позбавляє Цзінь Юня / 查良镛 дати розвиток конфлікту 

у цьому шлюбі. Бо лише Пес ніяк не може позбавитися від ще одної 

нав’язливої ідеї: «Між родиною Ченей та родиною Ці у минулому житті не 

було добрих відносин, завжди панував розбрат» [108, с. 147]. 

Натомість, ця сюжетна лінія у світовій драматургії, зокрема в 

американській, простежилась у п’єсах Артура Міллера, зокрема у драмі «Вид 

з мосту» (1955 р.), основу якої склали реальні події 50-х років в Америці в 

італійському кварталі Брукліна. Як для персонажа Цзінь Юня / 查良镛 земля 

стала всім у житті, так і для головного героя Артура Міллера Едді Карбоуна 

сенс життя вбачався у влаштуванні долі племінниці. Нав’язлива ідея не дати 

згоду на, його точку зору, нерівний шлюб Кетрін із італійцем-нелегалом 

Родольфо призвела у фіналі до вбивства. Шекспірівські пристрасті у любові 

знайшли продовження у модерній драмі минулого століття, коли кохання 

стає випробуванням. 

Вирішення проблеми соціальної нерівності у шлюбах у сучасній 

китайській драматургії сталося у досить делікатний спосіб. Молоде 

покоління родин Ченів та Юннянів не надає жодного значення колишнім 

регаліям. Даху та Сяомен живуть сьогоднішнім днем. Єдине, на що згодна 

Сяомен заради спокою Пса, це визнати, що вона не донька Ці. Репліками 

діалогу передано душевну напругу, в якій перебуває дівчина: «Пес. 

Пам’ятати про ненависть до Ці, не водити знайомства із Ці, донько, говори! 

Сяомен (через силу). Пам’ятати про ненависть до Ці, не знатися із Ці… 

тато!» [108, с. 150]. Зрештою, ніхто із персонажів, окрім Пса та його 
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постійного опонента Ці, більше і не переймався питанням стосунків між 

Даху та Сяомен. 

Майбутнє, позбавлене класової нерівності, коли можна буде заробити і 

не залежати від чиєїсь волі, врожаю, земельного наділу вбачалося 

персонажам п’єси у побудові докорінно нового соціуму. Коли Пес 

повертається у село зі схилу Феншуй, де провів деякий час, не бажаючи 

миритися із навколишнім, село із сучасними проблемами стало ворожим та 

незрозумілим для нього. Тож Пес, не даючи до останнього згоду знести 

старий будинок, вирішує підпалити його. Фінал п’єси, як і її початок, 

пов’язаний із вогнем, коли Пес, запалюючи смолоскип постійно промовляє: 

«Завтра, завтра… у вас одне «завтра», у мене – інше…» [108, с. 173]. 

Замкненість, безвихідь ситуації, в яку сам себе загнав Пес, візуально 

створюється одними і тими ж декораціями із першої картини та п’ятнадцятої. 

Нірваною, попри філософське її трактування в буддизмі як стану спокою та 

досягнення найвищої благодаті, стала для Пса пожиттєва мета купівлі землі, 

неспроможності сприйняти та зрозуміти нове. Цзінь Юнь / 查良镛 подав 

цілісну картину життя персонажа, коли перед аудиторією постала 

сформована особистість, надалі автор пояснив, які саме життєві обставини 

вплинули на характер, як персонаж поводив себе у різних ситуаціях. Зорово-

візуальний ряд завершив остаточне сприйняття китайського селянина. 

Одним із засобів творення та розуміння аудиторією образу Чен Хесяна 

стали репліки самого персонажа. Саме вони допомагають глибше зрозуміти 

вчинки селянина, подекуди, навіть, логічно їх умотивовуючи. Перше, 

вербальне сприйняття персонажа формується через постійне звертання до 

землі, характеристика якої створюється за допомогою образно-синонімічного 

ряду, навіть, своєрідного обожнювання: лагідна, м’яка, мов вата, не сварить, 

не показує свій норов, не товчеться по базарах та крамницях, ніколи не 

зрадить, не втече і не кине. Найголовнішим для Пса, як виразника ідеології 

китайського селянина, є думки про те, що земля «головніше за все, земля – це 

його корінь, є земля – отже, є надія, а безземельний мужик все одно що 
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жебрак-ченець, звідусіль його женуть» [108, с. 121]. На нашу думку, 

зображувальна функція лексичного шару у п’єсі якнайбільше підкреслює 

стан «нірвани» Ченя. Критики, у свою чергу, зазначають, що «з маси слів, які 

становлять словесний запас тієї чи іншої мови, автор підбирає саме такі 

слова, які з найбільшою повнотою й виразністю здатні конкретизувати те 

уявлення про предмет, яке автор намагається донести до читача» [79, с. 177]. 

У п’єсі візуальний ряд доповнюється засобами виразності вербального. 

Своєрідним для мови персонажів є постійне підкреслення власних думок 

цитатами із китайських прислів’їв. Так, Сяомен, у розмові із Даху підкреслює 

стан Пса висловом «у жаби не відросте смух»  [108, с. 101]. Пес, у свою 

чергу, зверхнє ставлення до землі Фен спростовує словами, одночасно 

обігруючи і власне прізвисько: «кіт неба не замажить, пес - землі»                  

[108, с. 131-132]. 

Розкриття теми землі і людини у китайській драматургії осмислилося у 

п’єсі «Нірвана «Пса / 涅盘的狗». Особливістю твору стала його композиція, у 

якій часова інверсія окреслила життєвий шлях пересічного селянина. 

Прагнення Чень Хесаня стати господарем поступово перетворюється на 

нав’язливу думку, що робить із нього вже не хазяїна, а раба землі. Тяжка 

доля, самотність, прізвисько  замість ім’я та прізвища, зрештою, зробили 

Чена відлюдкуватим та незрозумілим для оточення. Попри те, Цзінь Юнь / 

查良镛, простежуючи становлення та занепад головного персонажа, створює 

образ китайського селянина ХХ століття, далекого від цивілізації. За все своє 

понад сімдесятирічне існування, Пес обмежився перебуванням виключно у 

гірській місцевості. Далекий від політики та реформ, він чи не найбільше 

потерпів від них. 

Естетика буддизму вивільнила Чена від «земних» та чуттєвих бажань, 

звичайних радощів. Пес не став «святим» у класичному розумінні буддизму 

та джайнізму, не розвинув у собі «п’ять доброчинств (віри, мужності, уваги, 

зосередженості, мудрості) через тир двері звільнення (порожнеча, відсутність 

ознак, відсутність бажань)» [133; 134, с. 448-449]. Проте мав власний 
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катарсис і не-героя привида, що, зрештою, допомогло йому здійснити           

обряд очищення. 
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4.4. Вирішення проблеми призначення покоління «культурної 

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

 

Відмова нового покоління китайських митців торкатися тем 

історичного минулого дала змогу переосмислити та, наскільки це можливо, 

подати власне бачення нещодавніх політичних процесів, що сталися у країні 

упродовж другої половини ХХ століття. Припинення ідеологічного тиску та 

послаблення цензури, зміна партійного керівництва дозволило простежити 

життя покоління, якому довелося жити у ті роки. 

В. Аджимамудова та М. Спєшнєв, аналізуючи розвиток сучасної 

китайської драми, зазначали, що п’єса Ван Пейгуна / 王佩枪 «Ми» / 我们 

восени 1985 року викликала жваву дискусію на сторінках тодішньої преси. 

Більш того, китайські критики, зокрема Ван Бупін, аналізуючи художні 

засоби, наявні у творі, прирівняв їх до зарубіжних зразків. Попри те, вплив 

світової драми не зашкодив національній формі, а, навпаки, подав 

«особливий художній прийом вираження» [12; 108, с. 444]. П’єса «Ми», 

окрім текстового варіанту, мала, хоч і недовге, проте сценічне втілення в 

репертуарі Молодіжного театру в Пекіні. 

Ван Пейгун, обравши темою п’єси перебіг Китайської культурної 

революції, на прикладі семи дійових осіб із різних соціальних прошарків, 

проаналізував, як саме позначилися на характерах його персонажів тодішні 

реформи. Про це автор зазначав, так само стисло як і Лю Шуган / 刘树纲, у 

ремарках на початку п’єси. Вказівки автора для читацької аудиторії на те, 

ким далі стануть його персонажі, окреслювало великий часовий проміжок їх 

життя. Перше, візуальне сприйняття дійових осіб, формується через 

авторські коментарі у ремарках, що засвідчують динаміку становлення та 

розвитку персонажів [4]. 

Особливістю Ван Пейгуна / 王佩枪 у створенні образної системи стало 

те, що митець не вказав вік персонажів, не зазначив їх зовнішності. Попри те, 
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розписав кар’єрний зріст. За Ван Пейгуном / 王佩枪, чоловічі персонажі 

мають прізвиська, які характеризують статуру, політичні погляди родин, 

соціальне походження і професії. Наприклад, Юе Ян, син військового у 

відставці, носить прізвисько Генерал. Лі Цзяньшань – Цзюшань («ім’я одного 

із негативних персонажів «зразкової» революційної опери 60-х років»             

[108, с. 369])  – прізвисько, яке вказує на неблагонадійність, адже, він 

походить із родини каппутистів, тобто тих, хто сповідував капіталістичний 

шлях, - надалі стане режисером телебачення.  Юй Дахай – Великоголовий – 

походить із родини партійців, надалі стане директором приватного 

підприємства. Цзян І – Візник – із родини – робітників, надалі буде  

займатися пропагандою. 

Інтригу у сюжет п’єси мають внести жіночі образи, охарактеризовані 

Ван Пейгуном / 王佩枪 досить своєрідно: Бай Сюе – Принцеса, Пан Юнь – 

Черниця та Чжен Ін’їн – Нещасненька. Також, у п’єсі будуть задіяні ще дві 

постаті, притаманні модерній драмі, безіменні, позавікові, розраховані на 

режисерське сприйняття – жінка-ударник та музика. Саме вони і будуть 

брати безпосередню участь у коментарях до розвитку дії, акцентуючи увагу 

на найбільш вагомих місцях п’єси. Окрім того, Ван Пейгун / 王佩枪, 

відповідно до розуміння сценічної форми подачі сюжету, у ремарках 

постійно підкреслює на те, яка музика має виконуватися. Якщо у попередніх 

авторів були у дії згадки про народні китайські інструменти (у Лі Ваньфеня / 

利王凤 та Лань Іньхай / 兰英航 – скрипка «хуцинь»), арії із опер (хебейської 

«Вступаючи до палацу» у Цзень Юня), то у Ван Пейгуна / 王佩枪, як і у     

Лю Шугана / 刘树纲, задіяні сучасні мелодії. Автор не акцентує увагу на 

декораціях, проте зазначає, що, коли енергійною ходою виходять жінка-

ударник та музика і вони починають грати, то «лунає весела популярна 

мелодія» [4; 108, с. 371]. 

Під супровід ненав’язливої мелодії і зустрічаються персонажі твору. 

Вербальну характеристику зовнішності та її вадам складає діалог між 
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жінкою-ударником та музикою. Підвищена інтонація при згадуванні 

прізвиська Генерал одразу обігрує його. За словами музиканта: «А, Генерал! 

Його так називають. Насправді, це солдат, який мріє стати генералом»            

[108, с. 371]. Зустріч із друзями вказує на початок конфлікту п’єси. 

Звертаючись один до одного, персонажі називають себе так, як звикли, за 

прізвиськами, а не за іменами. 

Розвиток сюжету у тексті відбувається через зворотній хронотоп. 

Початок кожної картини, у свою чергу, символізує не лише часові межі, коли 

відбувалася дія, а й пори року. Чотири картини: перша – зима, друга – весна, 

третя – літо, четверта – осінь. Філософське сприйняття Ван Пейгуна / 王佩枪 

повного природного циклу відповідатиме у п’єсі життєвому, з його 

боротьбою за існування, злетом, очікуванням та надіями, підґрунтям для 

подальшого майбутнього, часом збору врожаю, наслідків [4; 12, с. 5]. 

Так, перша картина, зав’язка п’єси, повертає із сучасності у минуле, в 

1976 рік. У розпал боротьби із інтелігенцією, молодих дівчат та хлопців 

направляють на своєрідне «перевиховання», вони мають у лютий мороз 

відпрацьовувати за символічні трудодні. Так, за задумом партії, вони мають 

стати ближчими до простого народу. Самі ж себе молоді люди 

характеризують не інакше як «грамотна молодь», хоча позаочі їх називають 

не так достойно. Знайомство аудиторії із побутом здійснюється за 

допомогою коментарів самих дійових осіб. Адже, як таких, візуальних 

сценічних декорацій немає. Натомість, Ван Пейгун / 王佩枪 широко 

використовує вербальні декорації, що за П. Паві, є знаковими, коли «глядач 

бачить жести акторів, їхню міміку чи просто уявляє собі відсутні на сцені 

елементи» [98, с. 99]: «Хлопці й дівчата виконують важку одноманітну 

роботу. Одночасно актори імітують свист та завивання вітру» [108, с. 373]. 

Подальший розвиток дії, наростання інтриги, умотивовування, чому 

молодь опинилася в таких жахливих умовах, коли вітер ледь не розтрощує 

двері, а шлунки «грають» так, що ніхто не може заснути, здійснюється через 

репліки самих персонажів. Загалом, упродовж п’єси авторська мова зведена 
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до мінімуму. Лише час від часу Ван Пейгун / 王佩枪 досить короткими 

коментарями супроводжує власне дію: «молодь, долаючи вітер, йде додому» 

[108, с. 373]. Боротьба за виживання, стійкі характери, оптимізм змушують 

молодих людей згуртуватись. Звуковий ряд, передає негоду ззовні, натомість, 

мовний пояснює, чому вони всі там опинилися. 

Так, у Візника батько жив у старому проклятому суспільстві. Доповіді 

тата Великоголового, під час яких він «всіх дурить» [108, с. 377], символічно 

порівнюються із почуттям голоду та намаганням його побороти у будь-який 

спосіб, навіть навіюючи собі думки: «нема води, думай із усієї сили про 

кисленьку дику сливу. Кажи: як я наївся! Ось просто розірве зараз…»               

[108, с. 377]. Більш емоційні дівчата, згадують колишнє життя із сумом. Так, 

онуці капіталіста та доньці «правого ухильника», Чжень Ін’їн пригадувати 

дитинство моторошно і зараз: «Ви не знаєте… тата звинуватили у «правому 

ухильництві». Потім він помер. Мама … теж пішла із життя. ддідусь із 

табличкою «реакційний капіталіст» на грудях загинув, зацькований, просто 

серед вулиці…» [108, с. 378]. 

Із подальшої розмови дівчат аудиторія дізнається і про не менш 

трагічну історію родини Бай Сюе. Привезена на «перевиховання», Бай навіть 

і мріяти про вступ до університету не хоче. Просто із її монологу стає все 

зрозуміло: «ось мій батько закінчив відомий університет, вчився за 

кордоном, знає чотири мови, а все одно за утками ходить у «Школі з 

перевиховання кадрів» [108, с. 379]. 

Попри нещодавні репресії, молодь не боїться розповідати один одному 

колишнє життя. Зібрані із різних родин, маючи за плечима статки, звиклі до 

достойних побутових умов, всі вони одночасно опиняються у тяжких умовах, 

коли єдиним бажанням стає просто не вмерти з голоду. Ван Пейгун 

реалістично віддзеркалює поведінку молоді, якій нема що їсти. Подальші дії 

«перевихованців» нічим не різняться від вчинків їх однолітків: вони 

вирішують скористатися свійськими птахів у тих селян, які, за їхньою 

думкою, несправедливо нажили своє майно, адже, «дійсність ще раз довела: у 
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грамотної молоді, які направили на село, є широкі можливості!» [108, с. 381]. 

Отже, перевиховання одного соціального прошарку обов’язково впливає         

на інший. Кожне покоління вирішує самостійно для себе, хто і як              

хазяйнує [12, с. 7]. 

Тоді ж, не зважаючи на некомфортні умови, зароджуються і перші 

почуття. І от вже Генерал ладен на все заради Бай Сюе. Найголовніше, що 

працюють всі. Саме репліки персонажів створюють подієве тло п’єси та 

мотивують вчинки. Пошуки розпалювального матеріалу окреслюють ще 

одну актуальну проблему китайського соціуму. Молодь має не лише 

обов’язково читати усю критику, що з’єявляється у часописах. А й вміти 

реагувати на неї. Тому, матеріали з пропагандистської кампанії Лінь Бяо та 

Конфуція, Сун Цзяна вони не бояться у прямому сенсі «знищити вщент в 

огні критики» [108, с. 382]. але дуже з обережністю торкаються газет, в яких 

йдеться про революцію освіти. У  репліках нема й натяку на гумор:             

«Цзян І. Не можна! Там є стаття… Нам наказано її вивчити та обговорити…» 

[108, с. 382]. Опинившись у суворих реаліях, молоді люди намагаються не 

втрачати оптимізму. І це попри те, що усвідомлюють: вони – лише цеглини, 

нікому не потрібний матеріал, який давно відкинули геть. 

Висловлювання, рухи, мова – усе в п’єсі Ван Пейгуна / 王佩枪 набуває 

смислового навантаження, змушує аудиторію співпереживати за дійових 

осіб. У тексті, на відміну від класичних постановок китайської драми, 

відсутній сталий розвиток дії із зміною візуальних декорацій. Перехід до 

наступної картини є досить несподіваним та ритмічним. На сцені, що 

відтворює перепочинок дійових осіб, з’являються жінка-ударник та 

музикант, які перебирають на себе візуально-вербальне дійство, те, що, за 

висловом П. Паві, було відоме авторам до «появи епічного театру Брехта», 

коли вони «звільняли драматичну «пружину», вдаючися до оповідей та 

вклинюючи оповідача, вістуна, «оповісника» (Клодель), «директора» 

(«Фауст» Ґете) [98, с. 151]. 
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Наявний експеримент у сучасній китайській драмі скеровувався Ван 

Пейгуном на поєднання техніки розповіді та звуку. До того ж, вербальний 

ряд не ілюзорний, бо жінка-ударник справді виходить на сцену із барабаном, 

в якій б’є [12, с. 8]. Саме звукові ефекти супроводжуються ремарками, в яких 

опис зведено безпосередньо до руйнації, динаміки зміни навколишнього: 

«чутно гул, гуркіт. Руйнуються будинки. Хлопці і дівчата прокидаються, 

катаються по підлозі, підводяться, намагаються звільнитися… Врешті все 

затихає» [108, с. 384]. 

Подальше пояснення беруть на себе  вербальні декорації, «можливій 

тільки завдяки театральній умовності, з якою згодився глядач, котрий із цією 

метою мав би уявити представлене йому сценічне місце і його 

трансформацію в часі» [98, с. 100]. У Ван Пейгуна не-декорацією                

стають репліки дійових осіб, що пояснюють зміну простору: суцільна 

темрява, усе навколо зникає, сипле сильний сніг. Як і у                       

«Ранкових прогулянках» / 早晨散步, у п’єсі «Ми» / 我们 задіяно гру світла, 

що налаштовує аудиторію на подальший розвиток сюжету. 

Початок другої картини різко змінює навколишню дійсність. У 

ремарках автор наголошує не лише на часовому проміжку (минуло два роки), 

а й вводить персонажів у кардинально нові реалії: «колишні друзі знову 

разом. Вони напружено займаються, зубрять формули, готуються до іспитів» 

[108, с. 385]. Новий час вимагає нових героїв, які не лише будуть виконувати 

накази, а здатні думати. Сюжет п’єси повністю відтворює зміну політичного 

курсу Китаю. Вже репліка Бай Сюе, вимовлена на повний голос, не 

приховуючи емоцій, відтворює тогочасний соціальний настрій, коли було 

втрачено безліч часу: «А чому навчились? Всякі там розгромні критики, 

биття скла, боротьба із вчителями… Замість того, щоб вчитися» [108, с. 386]. 

Зневіра поступається місцем оптимізмові та бажанню діяти. 

Розвиток конфлікту пов’язаний із здачею вступних іспитів. 

Несподівано для себе, високий прохідний бал отримує Пан Юнь. Гірше 

складаються справи у хлопців. Про те, що нелегко позбутися колишнього, 
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йдеться у розмові між Юй Дахаєм, Лі Цзяншанем та Юе Яном. Як і на 

початку п’єси, автор ніде не втручається у репліки, висловлювання 

персонажів досить рідко супроводжується розлогими авторськими 

коментарями. А там, де вони наявні, емоції передано досить стисло. У 

більшості випадків, візуально поведінка персонажів має відповідати 

драматизму ситуації. Так, Цзян і переконаний, що зміни у Китаї не настануть 

ніколи, а Юе Ян на підтвердження цих слів «із тяжким почуттям встає і, 

нахиливши голову, не чекаючи кінця розмови, іде» [108, с. 389]. 

Персонажі п’єси стають виразниками філософії Ван Пейгуна / 王佩枪. 

Авторське розуміння ситуації у сучасному Китаї  передано через репліки Юй 

Дахая. Його слова стають несподіванкою для друзів. Великоголовий, 

обравши за мету опанувати економіку, мимоволі приходить до висновку: 

«наша держава не вирішує важливих питань системи. Підозрюю, що деякі 

люди, які на повний голос кричать про «побудову соціалізму», навіть не 

розуміють, що це таке…» [108, с. 391]. 

А вже про розшарування нового соціуму говорить Лі Цзяншань. 

Звиклий з дитинства до посиленої уваги, покращених умов життя, коли за 

всіма приїздили на велосипеді, а за ним – на автомобілі, за одну ніч він 

втрачає все: і друзів, і статки. Ті, хто раніше посміхався йому, починають 

принизливо звертатися не інакше як «песий виродок - каппутист». Упродовж 

другої картини тема соціального походження, її вплив на подальшу долю у 

сучасному китайському суспільстві буде неодноразово порушуватися у 

репліках персонажів. 

Так, Чжен Ін’їн не вірить у щасливе та спокійне майбутнє із                 

Лі Цзяншанем. Дівчина глибоко переконана, що згоду на їх шлюб батьки Лі 

не дадуть, адже вона «донька «правого» елемента та онука капіталіста»               

[108, с. 393]. І допомогти не зможе навіть «табір перевиховання», зображений 

у першій картині. Прірву, що росте між персонажами, створюють візуальні 

ефекти передачі відстані, що передає ремарка. Дія уповільнюється, 

персонажі, хоч і дивляться одне на одного, проте відстань між ними стає 
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дедалі більшою. Текстуально емоції передаються через опис, коли дієслівний 

ряд та обірваність речення віддзеркалюють те, що має відбуватися на сцені: 

спершу дійові особи дивляться просто в очі, потім – розходяться, надалі, 

відстань між ними стає все більшою. 

Не складаються стосунки і між Бай Сюе та Юе Яном. Хлопець бажає 

піти в армію, розпочати кар’єру військового, натомість, Бай не бачить у 

цьому жодної перспективи. Емоції між персонажами, зміна їх настрою 

відтворюють невербальні ремарки: авторські пояснення, де відбувається 

діалог (розмова точиться на відкритому просторі), акцентовано увагу на 

предметах, що їх мають дійові особи (Бай Сюе тримає папку з малюнками), 

настрій (не просто веселий, а чудовий). По ходу розмови змінюється зоровий 

ряд: Юе вже без настрою, збитий із пантелику, Бай позіхає. Синтаксично 

зміну настрою відтворюють спершу окличні речення, надалі – незакінчені, 

коли висловлювання не завершується, ніхто не хоче поступитися своїм 

рішенням: «Бай Сюе. Я теж можу не вступати ні до якого інституту, якщо із-

за цього нам доведеться бути у розлуці декілька років… Наша весна і так вже 

минула даремно, небагато нам залишилось… Не треба… Навіщо іще 

страждання» [108, с. 396]. 

Почуття та подальші дії Юе Яна стають зрозумілими як через 

візуалізацію стану його характеру: хлопець роздратований, ламає гілочку з 

дерева, Бай відштовхує його руку, злиться та йде. Вербально це 

підкреслюється зміною тембру голосу: у Бай він зневажливий, у Юе – 

сповнений непорозуміння: «Я?! Я егоїст?..» [108, с. 397]. 

Весна у розпалі, так само, як і почуття, що розвиваються із від’їздом 

Юе. Символічною є авторська ремарка, що описує одяг Юе Яна (він у 

військовій формі), його ставлення до друзів (він проходить повз Цзян І та 

Бай, ніби їх не помічаючи), завершується невизначеністю, коли поставлених 

питань більше, аніж відповідей на них. 

Згідно із авторським задумом перебігу сюжету, дія третьої картини 

відбувається влітку. Саме ця картина і стає ключовою у п’єсі, оскільки в ній 
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відбувається загострення конфлікту. Минуло чотири роки, до цього часу (у 

ремарках  зазначено, що вже 1982 рік) персонажі вже мають вираженні 

життєві позиції та сформований світогляд. Візуалізація та вербалізація 

створює картину звичайного літнього дня, коли співають цикади. 

Дисонансом до мирної природи стає поява Юе Яна. Монолог, що його 

проговорює персонаж, одразу змушує аудиторію переключити увагу на 

проблеми, з якими стикнувся Юе. І першою, кому він про це говорить, стає 

жінка-ударник. Юе так і не полишив мрію стати генералом, хоча шансів на 

успіх все менше. 

Зустріч давніх друзів вже не така весела та щира. Кожен із чоловічих 

персонажів опанував професію і будує майбутнє відповідно до своїх 

уподобань. Візуально, непорозуміння між колишніми друзями акцентовано у 

ремарці, коли Юй Дахай та Юе Ян вітаються один із одним, у той самий час, 

Юй не помічає протягнутої руки Лі Цзяншаня. Надалі, експеримент Ван 

Пейгуна із пошуком нової форми китайської драми, зводиться до мінімуму, 

коли вирішення соціальних проблем є досить типовим та схематичним для 

китайського соціуму. Увагу автора більше сконцентровано не на візуальному 

сприйнятті дії, а у вербальному її супроводі. З’ясування статусу, не завжди із 

мирним перебігом, бо справа доходить до бійки між Юй Дахаєм та Лі 

Цзяншанем, стає ключовим у картині. 

Саме Юй Дахай стає виразником філософії партійних представників, 

які завжди все правильно розуміють та роблять. Зовсім різне сприйняття 

життя поза фронтом стає повною несподіванкою для Юе Яна. Він, ще 

перейнятий часами «колективного господарства», не встиг усвідомити, що 

вони залишилися далеко позаду. За В. Аджимамудовою та М. Спєшнєвим, 

ряд китайських критиків побачили у п’єсі Ван Пейгуна «загублене 

покоління» часів «культурної революції» [108, с. 444]. 

Автор не просто описує, а простежує у п’єсі значну частину життя 

співвітчизників. Пропонує свою формулу виходу із кризових ситуацій, в які 

потрапив кожний із його персонажів. Невизначеність, незадоволення життям 
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Лі Цзяншаня пов’язані із його способом життя. Постійний пошук себе не дає 

Лі довго залишатися на одному місці. Сприйняття аудиторією образу 

здійснюється за допомогою вербальності, адже, Ван Пейгун / 王佩枪 не 

подав жодної візуальної ремарки, що вказувала, як саме виглядає персонаж 

зараз, у що одягнений, за словами Юй Дахая, «китаєць вищого ґатунку»  

[108, с. 401]. Єдине, що характеризує спосіб життя Лі, це репліка Юя: 

«Мотоцикл, танці, вино, жінки, дідько його знає, що ще… А далі що?»             

[108, с. 402]. 

Із подальших реплік персонажів з’ясовується, що особливих досягнень 

ні в кого немає. Юй Дахай, попри правильні слова, усі проблеми вирішує 

горілкою, тому досить часто потрапляє у відділок. Із проханням заступитися 

за нього, товариші звертаються до Цзяна І. Він чи не єдиний, хто зробив 

вдалу кар’єру і збирається одружитися. На певний соціальний стан вказує 

авторська ремарка, в якій Цзян І не відгукується на прізвисько Візник, бо вже 

давно так ніхто до нього не звертається. Риси характеру Цзяна, манера 

говорити розкриваються як із його слів, так і влучних ремарок. Візуально 

бажання виглядати краще, ніж є насправді супроводжується словами 

«метушливість», «догідливість», «простота», а вже потім «переляк» і 

«злість». Потім маска зникає, і вже вербальний ряд творить цілісний портрет 

звичайного кар’єриста, який, заради посади, збирається одружитися на 

доньці начальника управління. Будь-які закиди на власну адресу Цзян 

відкидає, даючи досить емоційну відповідь: «А чим я гірший за вас? На 

підставі чого вам, дітям керівників, можна ставати керівниками, а мені, 

дідько, на роду написано жити у комунальній квартирі?» [108, с. 408]. Усі 

подальші репліки персонажів ведуть до ще більшого загострення конфлікту, 

коли прагнення побудувати кар’єру будь-якими засобами призвело до втрати 

людського обличчя. Невипадково Цзян І охарактеризував  навколишнє 

оточення «маскою», що допомагає і далі приховувати справжні наміри. 

Коротка літня відпустка стала справжнім випробуванням для генерала. 

З’ясувалося, що мирне життя набагато жорстокіше і безжальніше, аніж на 
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війні, коли ти можеш бачити ворога в обличчя. Жертви, які виникають у 

мирному житті, набагато серйозніші за фронтові. Осінь символізує фінал 

п’єси, підсумок історії про покоління, яких випробовувала доля упродовж 8 

років. Час вплинув на персонажів, змінив не лише зовнішність, характери, а й 

ставлення до життя. Перед аудиторією сформовані особистості, які досягли 

значного кар’єрного зросту. На нашу думку, виразником поглядів на 

мистецьку дійсність, що оточує Ван Пейгуна / 王佩枪, стає образ Лі 

Цзяншаня, цілковито переконаного, що світ літератури і мистецтва вщент 

наповнений інтригами, заздрістю, коли для досягнення мети задіяні будь-які 

засоби, але ніщо змінити не можна. Розмови давніх друзів постійно зводяться 

виключно до теми заробляння грощей та філософського обмірковування, що 

таке людина. І лише коротка мить, зазначена у ремарках і пов’язана із 

Генералом, який просто ігнорує присутніх, змушує персонажів повернутися 

до реалії. 

Розв’язка конфлікту є досить передбачуваною та закономірною як для 

сучасної китайської драми. Розкривається і найголовніша інтрига із листом, 

написаним до військового керівництва із проханням демобілізації. Гнів, 

непорозуміння, ненависть передані вербально окличними реченнями у 

репліках персонажів. Трагізм сприйняття посилюють візуальні жести, що 

наголошують на основному, умотивовують дію та пояснюють її розвиток: 

«Юе Ян (з болем). Цей лист надійшов невчасно, моя остання надія на 

підвищення розбилася! (Кричить у гніві.) Хто? Хто сказав, що вона – моя 

наречена?» [108, с. 422]. 

Як і у п’єсі Лю Шугана, в останніх ремарках Ван Пейгуна / 王佩枪 

перед аудиторією з’являються діти як символ нового покоління. Сповнені 

оптимізму та віри, об’єднані спільною метою врятувати Генерала після 

поранення, за ними прямують і персонажі твору. 

Отже, у п’єсі Ван Пейгуна / 王佩枪 «Ми» /我们 подано галерею образів 

китайського суспільства у найтяжчі часи проведення та призупинення 
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політичних та соціальних реформ. Випробування, що прийшлися на долю 

цілого покоління, цілком закономірно позначилися на становленні їх 

характерів. 

Митець спеціально зіштовхнув молодих людей із різних соціальних 

прошарків. Спершу, непристосовані до реалій «таборів із перевиховання», 

лише згуртувавшись, вони змогли вижити. Подальше життя не припиняло їх 

випробовувати грошима, посадами, знайомствами. Досягши певних висот, 

попри це, покоління «культурної революції» знаходить у собі сили 

звільнитися від нав’язаних стереотипів та рефлексій оточення. 

 

Висновки до четвертого розділу 

 

Упродовж восьмидесятих років ХХ століття окреслилася необхідність 

зміни підходу до розуміння китайської драми. Старі форма та зміст не могли 

естетично задовольняти потреби сучасників авторів. Стрімкий плин життя, 

політичні та соціальні зміни спричинили появу цілком нового покоління,           

яке не завжди знаходило порозуміння та вчинки якого були зрозумілими 

оточуючим. 

Безумовно, на написання творів вплинув світовий літературний процес, 

тяглість театральних постановок до епічності, мінімалізму задіяних 

персонажів та сценічного оформлення. Сучасні китайські п’єси позбуваються  

тем минулого, галереї старих образів, політична пропаганда вже не стає 

провідним мотивом для написанні творів. Характерною особливістю                    

героїв нового часу Лю Шугана / 刘树纲, Лі Вань Феня / 利王凤,                        

Лань Іньхай / 兰英航, Цзінь Юня / 查良镛 та Ван Пейгуна / 王佩枪 є, за 

задумом авторів, перебування в екзистенційному просторі, у житті на межі 

між уявним та дійсним. Провідним у творах стає і мотив діалогу мертвих із 

живими, коли небіжчики, з’являючись у слушний момент згадки про них, як 

можуть, допомагають живим. 
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Цілісне поєднання у п’єсах зорового та слухового ряду дозволило 

акцентувати увагу на стрімкому перебігу подій, розмежувало початок та 

логічне закінчення дії, виокремило проблематику, що позначилося на 

динаміці творення персонажів, осмисленні аудиторією їх вчинків. Значну 

роль для розуміння п’єси перебрали на себе ремарки, що влучно вказували на 

емоційний та психологічний стан персонажів. Неупереджений підхід до 

театральних декорацій, а у більшості випадків відмова від них, уможливив 

експеримент із пантомімою, обігруванням навколишнього через умовні 

жести та рухи, кодувало на сприйняття події. У свою чергу, на творення 

самобутності персонажів вплинула і мова, що допомагала аудиторії глибше 

сприйняти та зрозуміти авторський задум. 

Так, екзистенційно-філософське бачення сенсу людського існування у 

драмі Лю Шугана / 刘树纲 «Візит мертвого до живих» / 

一个死者对生者的访问 (1985 р.) звелося митцем до вибудови власної 

концепції життя його сучасників. Соціальний зріз, показ того, як ставляться 

до життя представники різних верств населення, уможливили створити вдалу 

галерею образів, кожний з яких є окремим персонажем із власним 

розумінням життя із його неоднозначністю. Переконані у своїй правоті, у 

вірності обраному шляху, образи-персонажі, задіяні у драмі «Візит мертвого 

до живих», чинять так, як велить серце, обов’язок та виховання, суспільні 

норми моралі та поведінки. Де перетнути межу між совістю та боягузтвом, 

залишається на розсуд кожного із задіяних дійових осіб у залежності від 

світоглядних позицій. 

У свою чергу, переосмислення теми «батьків і дітей» у п’єсі Лі 

Ваньфена / 利王凤 та Лань Іньхая / 兰英航 «Ранкові прогулянки» / 早晨散步 

(1985 р.) окреслилося у власне тих ситуаціях, що не є винятковими у будь-

якому соціумі. Догляд за онуками, життя заради когось, а не для себе, 

зрештою, примушують людину постійно грати роль, перебувати у не завжди 

зручних ситуаціях. Вправно обіграний сюжет, намагання ряду дійових осіб 
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здаватися кращими, ніж вони є насправді, через візуально-вербальні засоби 

залишається актуальним і на сьогодні. 

Поза часом залишається і одвічна тема «землі і людини». Її розуміння 

на суто китайському  ґрунті разом із специфічними реаліями                  

пересічного сільського життя було відтворено у п’єсі Цзінь Юня / 查良镛 

«Нірвана «Пса» / 涅盘的狗 (1986 р.) закодована назва драми якнайповніше 

втілила авторський задум відтворити життя людини, коли життєвих потреб 

якої зосереджено виключно на землі. 

Неоднозначне бачення проблеми призначення покоління «культурної 

революції» було подано у драмі Ван Пейгуна / 王佩枪 «Ми» / 我们 (1985 р.). 

Цілий шар покоління, яке залежало від волі чиновників, було змушено жити 

за нав’язливими цінностями, коли приналежність до певного класу мала 

приректи до подальшого цькування та перевиховання. 

Таким чином, візуалізація особистості нового часу митцями нового 

покоління драматургів сталася через їх розуміння проблем того соціуму, 

приналежність до якого не завжди окреслювалася бажанням жити в ньому. 

                                            ВИСНОВКИ 

 

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. 

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 була безумовна тяглість до 

міфів, народних переказів та оповідей, що вплинуло на її структуру, зміст, 

естетику, проблематику та тематику. Поєднання у текстах розповіді та 
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музики стало визначальними для структури, основних елементів змістової, 

зовнішньої та внутрішньої організації драми. Окрім того, у більшості 

драматичних творів досить тривалий час був відсутній розподіл на жанри, а 

саме: комедію, трагедію та власне драму. Винятками стали твори нової та 

новітньої драматургії, що, за задумом, митців мали їх наблизити до сучасних 

зарубіжних зразків. 

Естетику, проблематику та тематику драматичних творів, на політико-

ідеологічний тиск, що супроводжував китайських літераторів, у своїх 

теоретичних доробках вказували Ху Ши / 胡適, Чень Дусю / 陈独秀,               

Цянь Сюаньтун, Го Мо-жо / 郭沫若, Тянь Хань / 田汉, Ін Жочен,                      

Ван Мен / 王蒙, Ґао Сінцзян / 高行健. 

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, В. Сорокін, М. Спєшнєв, В. Сорокін, 

М. Федоренко. Серед українських науковців, попри невеликий обсяг 

перекладених та надрукованих творів, визначальними стали праці 

О. Воробей, Н. Ісаєвої, С. Семенюк, В. Урусова, Я. Щербакова. 

Попри те, поза увагою дослідників залишилася проблема поєднання в 

китайській драматургії ХХ століття візуального та вербального, що є 

ключовим для розуміння текстів, подачі матеріалу, творення характерів, 

впливу на них соціуму, мовленнєво-синтаксичних конструкцій. 

Новим явищем для китайської словесності стала розмовна драма 

хуацзюй. Звернення до історичних тем та їх обробки поступово перестають 

відповідати запитам китайського глядача/читача, який починає знайомитися 

із кращими зразками японської та зарубіжної драматургії. Поштовхом для 

зміни стає і «Рух 4 травня» 1919 року, що дає початок «літературній 

революції». Новаторство творів окреслилося у відмові митців від 
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літературної мови «веньянь / 文言» та використанні мови «байхуа / 白话», 

засоби увиразнення якої могли більш точно передати особливості соціальних 

процесів. Здобутком розмовної драми хуацзюй є і поява одноактних п’єс, 

масове знайомство із драматичними творами через постійне їх читання, 

навіть не з класичних приміщень. 

Скрутними для жанру драми виявилися 30-40-і роки, коли на території 

країни відбувалися військові дії, наслідком яких став поділ Китаю на чотири 

частини. Саме у цей час визначальною серед інших літературних родів стає 

драма, що через жанрові особливості найбільш влучно змогла передати 

трагізм ситуації, простежити роль людини на війні, розвинути тему 

відданості та патріотизму, вказати вихід із найскрутніших життєвих ситуацій. 

Творці драми, зокрема Го Можо / 郭沫若 і Тянь Хань / 田汉, змогли донести 

до пересічних китайців віру у перемогу та швидке здолання ворога. 

Наступні випробування для творців драми пов’язані із диктатурою  

Мао Цзедуна / 毛澤東 та проголошеної ним «культурної революції». 

Експерименти, що розпочалися у розмовній драмі, зокрема і творами Лао 

Ше, довелося згорнути, а ряд митців, доведені до відчаю брехливими 

наклепами, ідеологічним та фізичним тиском(як, наприклад, Шу Цин Чун 

(Лао Ше / 老舍), не витримавши наруги, покінчують життя самогубством або 

у в’язниці (Тянь Хань / 田汉) чи емігрують (Ґао Сінцзян / 高行健). Заборона 

друку творів, знову обмежена політико-ідеологічна тематика, суцільний 

контроль над написаним призводять до згортання експериментів у 

драматургії. Замкненість, заборона перекладу, зашореність китайських 

текстів призводить до ізоляції, до функціонування жанру виключно на 

обмеженій партійними ідеологами території. 

Визначальними для літераторів стають сімдесяті роки, коли було 

покінчено із «культурною революцією», а митці отримали змогу, як і              

в 20-30-х роках, вільно експериментувати та творити. Вплив модернізму, 

епічного театру, нові форми реалізму стають визначальними для сучасної 
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драматургії. Більшість митців нового покоління (Мен Цзинхуей, Го Шисін, 

Ша Єсін, Цзун Фусян, Ма Чжунцзюан) створюють зразки сучасної драми, не 

залишаючись і осторонь «мережевої літератури». 

Попри експериментаторство, особливостями сучасної китайської драми 

залишається вплив зразків класичних творів. На жаль, митці у текстах так і 

не змогли подолати опис проблем виключно китайського соціуму, не 

відмовилися у текстах від елементів музичної драми, полишили 

експерименти із мовою та синтаксисом. 

Поява на часі олітературеної Хе Цзіном-чжи / 贺敬之 та Діном Ні / 

丁毅 народної музичної п’єси «Сива дівчина / 白毛女» вказувала на пошук 

нових форм вираження китайської драми. Взявши за основу відомий сюжет, 

автори п’єси наблизили його до вимог нового часу, зуміли подати цілу 

галерею образів, що були близькими та зрозумілими різним соціальним 

верствам повоєнного Китаю. Використана авторами змістоформа «Сивої 

дівчини / 白毛女» зберегла гнітючу атмосферу гомінданівського режиму. 

Через галерею образів митці передали усі нюанси соціально-

побутового життя. На жаль, політична тенденційність, прагнення у будь-

якому аспекті людського життя віднайти соціальну нерівність, позначилася і 

на сюжеті п’єси. Подекуди схематична, із використанням стереотипів, 

особливо у картинах, що стосуються ставлення заможної родини поміщика 

Хуана      Ши-женя до збіднілої сім’ї Ян Бай-лао, тим не менш, твір за 

рахунок продуманого візуально-вербального ряду й на сьогодні залишається 

знаною у новітній китайській драматургії. 

Так, специфіка художньої переробки народної музичної драми у 

літературну вбачається нами в ідейно-художніх особливостях твору, на рівні 

використаних художніх образів та візуально-вербальних прийомів. 

Зокрема, серед ідейно-художніх особливостей «Сивої дівчини / 

白毛女» виокремлюється емоційна складова п’єси, коли дійові особи були 

поставлені у певні межові ситуації, вихід з яких залежав виключно від їх 
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сили волі. Інтелектуальне, духовне наповнення драми супроводжувалося 

розгортанням та згортанням конфлікту, коли за основу митцями був 

обіграний психічний бік життя людини із різних соціальних верств.             

Ідейне звучання п’єси посилили використані Хе Цзіном-чжи / 贺敬之,                

Діном Ні / 丁毅 художні особливості, що полягали в авторській поетиці на 

формозмісті драми. Самобутність митців по-різному розкривається у кожній 

із картин драми, за допомогою вибудованої концепції тримати аудиторію у 

напрузі до фінальних сцен. 

Роль художніх образів у «Сивій дівчині / 白毛女» розглядалися нами як 

логічне поєднання образів-персонажів, образів-речей та образів-пейзажів. 

Прикметно, що дійові особи у драмі задекларовані митцями так, як вони 

будуть безпосередньо задіяні у сюжеті. Аудиторія знайомитиметься із 

персонажами на певному етапі їхнього життя, коли вони будуть вже 

остаточно сформованими особистостями. Особливостями творення образів-

персонажів є відсутність візуальної характеристики, тобто, маємо самостійно 

уявити дійову особу, а у разі сценічної постановки, покластися на думку 

режисера. Визначальними для творення цілісної картини образів-персонажів 

стають їх самохарактеристика та репліки інших дійових осіб. 

Чергування упродовж дії відкритого та закритого просторів 

уможливило ознайомити аудиторію із деталями побуту, фрагментарно 

подати специфіку життя різних соціальних груп. Топоси та локуси 

китайської місцевості передані через ремарки збагатили подієве тло         

«Сивої дівчини / 白毛女», розкрили ті умови та обставини, в яких 

перебували, інколи не з власної волі, дійові особи. 

Смислове навантаження візуальних та вербальних прийомів у драмі 

здійснювалося через ремарки як авторського пояснення до тексту, так і тих, 

що ґрунтувалися на характеристиці обстановки дії, зовнішності дійових осіб, 

особливостей їх поведінки, ставлення до оточення. 
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Таким чином, вивчення та аналіз матеріалу дисертаційної роботи 

уможливив вперше на тлі сучасної китайської драматургії розробити ряд 

важних концептів щодо розвитку та подальшого становлення жанру. Драми 

митців позначені експериментами, вмінням підібрати потрібних та справжніх 

дійових осіб, розробленням оригінальних образів та характерів. 

Окрім того, синтез візуального та вербального віддзеркалив 

переосмислення сталої драматичної форми, відмовою драматургів від 

містифікованих дійових осіб. Хоча, на жаль, остаточної відмови від символів 

доби не відбулося. Попри це, прославлення ладу не стає домінантним у 

тематиці п’єс. 

Упродовж восьмидесятих років ХХ століття окреслилася необхідність 

зміни підходу до написання та розуміння китайської драми. Старі форма та 

зміст не могли естетично задовольняти потреби сучасників авторів. Стрімкий 

плин життя, політичні та соціальні зміни спричинили появу цілком нового 

покоління, яке не завжди знаходило порозуміння та вчинки якого були 

зрозумілими оточуючим. 

Теоретичні концепти Тянь Ханя / 田汉 на розвиток драми нового часу 

знайшли своє віддзеркалення у п’єсах митця. Переробки автором вже 

відомих п’єс довели спроможність творити навіть в умовах тотального 

політичного тиску. Попри схематичність у змалюванні образів 

високопосадовців, головні, другорядні та епізодичні дійові особи є 

цілісними, сформованими особистостями, які діють та здатні нести 

відповідальність за свої вчинки. Художній світ драм Тянь Ханя / 田汉 постає 

у діях, вчинках персонажів, що візуалізуються у теперішньому часі, автор 

вправно проектує події минулого на сучасний йому китайський соціум. 

Дійові особи драм митця не лише переживають, співчувають, а й діють. 

Вимоги сценічності зумовлюють і появу авторських ремарок. Спрощені до 

мінімуму, вони лише посилюють зорово-слуховий ряд п’єс. 
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У свою чергу, глибоке дослідження митцем історії допомогло виявити 

вади сучасності, в якій довелося жити і писати Тянь Ханю / 田汉. Культ 

особистості, загравання, інтриги, одвічний острах правителя бути скинутим 

уможливили розгортання теми появи героя, здатного протистояти нападкам 

ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Усвідомлюючи, який вплив на митця 

мали п’єси цзацзюй, ми провели паралелі між героями давніх китайських 

драм та персонажами Тянь Ханя / 田汉. Безумовно, звертає на себе увагу 

обов’язковий  елемент покарання. Злочин розкривається мудрим суддею, 

яким здебільшого і виступає правитель, усі винні покарані. Основним 

мотивом розвитку сценічної дії у Тянь Ханя / 田汉 є обігрування теми 

служіння народові. Групування персонажів на два табори - позитивних і 

негативних – посилювало формозміст п’єс. 

Співвідношення нових форм візуального та вербального посилювало як 

основну думку, так і контекст творів. Міміка, жести, емоції, розширення 

сценічного простору, міські локуси моделювали сценічну дійсність п’єс 

митця. Вербальне апелює у драмах митця до аудиторії, посилює ефект дії, її 

динаміку, умотивовує авторські ремарки та репліки. Візуальне у драмах Тянь 

Ханя\田汉  відтворювало рухи персонажів, їх костюми, особливо 

переконливими вони були у сценах із переодяганням в «Жінці-інспекторі Се 

Яохуань / 女巡按谢瑶环». Інформація мала зчитуватись аудиторією за 

допомогою безсловесних повідомлень, коли енергія зовнішньої мови 

доповнювала внутрішню. 

Розгортання дії у «Жінці-інспекторі Се Яохуань / 女巡按谢瑶环» саме у 

такій послідовності цілеспрямовано підпорядковувалось розкриттю 

художнього замислу Тянь Ханя / 田汉, коли аудиторія, позбавлена 

авторського моралізаторства, не лише споглядає, а й співчуває, переживає, 

ненавидить і очищується, тобто, проходить певний катарсис. 

Безумовно, на написання творів вплинув світовий літературний процес, 

тяглість театральних постановок до епічності, мінімалізму задіяних 
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персонажів та сценічного оформлення. Сучасні китайські п’єси позбуваються  

тем минулого, галереї старих образів, політична пропаганда вже не стає 

провідним мотивом для написанні творів. Характерною особливістю героїв 

нового часу Лю Шугана / 刘树纲, Лі Вань Феня / 利王凤, Лань Іньхай / 

兰英航, Цзінь Юня / 查良镛 та Ван Пейгуна / 王佩枪 є, за задумом авторів, 

перебування в екзистенційному просторі, у житті на межі між уявним та 

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

небіжчики, з’являючись у слушний момент згадки про них, як можуть, 

допомагають живим. 

Цілісне поєднання у п’єсах зорового та слухового ряду дозволило 

акцентувати увагу на стрімкому перебігу подій, розмежувало початок та 

логічне закінчення дії, виокремило проблематику, що позначилося на 

динаміці творення персонажів, осмисленні аудиторією їх вчинків. Значну 

роль для розуміння п’єси перебрали на себе ремарки, що влучно вказували на 

емоційний та психологічний стан персонажів. 

Неупереджений підхід до театральних декорацій, а у більшості 

випадків відмова від них, уможливив експеримент із пантомімою, 

обігруванням навколишнього через умовні жести та рухи, кодувало на 

сприйняття події. У свою чергу, на творення самобутності персонажів 

вплинула і мова, що допомагала аудиторії глибше сприйняти та зрозуміти 

авторський задум. 

Так, екзистенційно-філософське бачення сенсу людського існування у 

драмі Лю Шугана / 刘树纲 «Візит мертвого до живих» / 

一个死者对生者的访问 (1985 р.) звелося митцем до вибудови власної 

концепції життя його сучасників. Соціальний зріз, показ того, як ставляться 

до життя представники різних верств населення, уможливили створити вдалу 

галерею образів, кожний з яких є окремим персонажем із власним 

розумінням життя із його неоднозначністю. Переконані у своїй правоті, у 

вірності обраному шляху, образи-персонажі, задіяні у драмі «Візит мертвого 
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до живих» / 一个死者对生者的访问, чинять так, як велить серце, обов’язок та 

виховання, суспільні норми моралі та поведінки. Де перетнути межу між 

совістю та боягузтвом, залишається на розсуд кожного із задіяних дійових 

осіб у залежності від світоглядних позицій. 

У свою чергу, переосмислення теми «батьків і дітей» у п’єсі Лі 

Ваньфена / 利王凤 та Лань Іньхая / 兰英航 «Ранкові прогулянки» / 早晨散步 

(1985 р.) окреслилося у власне тих ситуаціях, що не є винятковими у будь-

якому соціумі. Догляд за онуками, життя заради когось, а не для себе, 

зрештою, примушують людину постійно грати роль, перебувати у не завжди 

зручних ситуаціях. Вправно обіграний сюжет, намагання ряду дійових осіб 

здаватися кращими, ніж вони є насправді, через візуально-вербальні засоби 

залишається актуальним і на сьогодні. 

Поза часом залишається і одвічна тема «землі і людини». Її розуміння 

на суто китайському  ґрунті разом із специфічними реаліями                 

пересічного сільського життя було відтворено у п’єсі Цзінь Юня / 查良镛 

«Нірвана «Пса» / 涅盘的狗 (1986 р.) закодована назва драми якнайповніше 

втілила авторський задум відтворити життя людини, коли життєвих потреб 

якої зосереджено виключно на землі. 

Неоднозначне бачення проблеми призначення покоління «культурної 

революції» було подано у драмі Ван Пейгуна / 王佩枪 «Ми» / 我们 (1985 р.). 

Цілий шар покоління, яке залежало від волі чиновників, було змушено жити 

за нав’язливими цінностями, коли приналежність до певного класу мала 

приректи до подальшого цькування та перевиховання. 

Таким чином, візуалізація особистості нового часу митцями нового 

покоління драматургів сталася через їх розуміння проблем того соціуму, 

приналежність до якого не завжди окреслювалася бажанням жити в ньому. 

Набуток п’єс «Візит мертвого до живих» / 一个死者对生者的访问, 

«Ранкові прогулянки» / 早晨散步, «Нірвана «Пса» / 涅盘的狗, «Ми» / 我们, 

«Жінка-інспектор Се Яохуань» / 女巡按谢瑶环, «Сива дівчина» / 白毛女 у 
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китайській драматургії ХХ століття полягає і у створенні багатопрофільної 

драми, основу якої складають художні засоби із проникненням у психологію 

дійових осіб з обов’язковим акцентом на переосмисленні подій, аналітичного 

зчитування змістоформи. 

Авторські настанови на творення «нової» драми продовжилися і в 

оригінальному сюжетотворенні, коли у п’єсах відбувалося одночасне 

поєднання кількох часових площин, що мали відповідати реальному 

хронотопу другої половини ХХ століття. Ідеологічні пріоритети, зокрема у 

драмі Хе Цзіна-чжи / 贺敬之 та Діна Ні / 丁毅, були зосереджені на їхньому 

розумінні визвольних подій в описаних районах Китаю. Щира, непідробна 

віра у допомогу ззовні, її трансформація у художні реальнії обумовила довге 

сценічне життя п’єси. 

Творчість Хе Цзін-чжи / 贺敬之, Діна Ні / 丁毅, Лю Шугана / 刘树纲, 

Тянь Ханя / 田汉, Лі Ваньфеня / 利王凤, Лань Іньхай / 兰英航, Цзінь Юня / 

查良镛, Ван Пейгуна / 王佩枪 залишається віддзеркаленням тих естетичних 

ідей, що в основі своїй полягали в оновленні змістоформових чинників 

драми. 
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Додаток Б 

Переклади уривків текстів китайських драматургів 

Уривок із п’єси Хе Цзин-Чжі / 贺敬之 та Діна Ні / 丁毅 «Сива дівчина» / 

白毛女 (1943-1945 рр.) (картина третя), переклад Акімової А.О.  

Картина третя 

Сільська вулиця. З’являється селянин-орендатор дядько Чжао, старий 

приятель Ян Бай-лао, із кошиком у руці. У кошику шмат м’яса та чайник із 

вином. 

Дядько Чжао (співає). 

Жорстоко дме вітер, і сніг запорошив шлях, 

І не скрізь у будинках світло – в одному із десяти. 

Ми, як і всі на світі, зустрічаємо Новий рік. 

Зустрічають усі багачі, зустрічають бідняки… 

Та у будинку поміщика про їжу нема клопоту, 

А у будинку селянина – ні рису, ні борошна… 

Здалека чути веселі звуки та гомін святкування у поміщика. 

Дядько Чжао. Та-ак! Багаті зустрічають Новий рік весело-превесело, а 

бідні гірко-прегірко. Ось вже сім чи вісім днів, як мій старий друг Ян Бай-лао 

пішов із дому. Він переховується від сплати боргів. Незабаром він повинен 

повернутися. Я купив чотири лянак білого вина. Вип’ємо по чарці-другій, 

поговоримо та відсвяткуємо разом зустріч Нового року, по-нашому, по-

бідняцьки. (Співає.)   

Чиновник не судить чиновника суворо. 

Купець у купця знайде собі допомогу. 

А бідним – від бідних лише допомога. 

Так у світі святкується не перший вже рік! 

Шукаю я приятеля, старого Яна,  

Із ним зустрінемо прийдешній Новий рік! 

Вина несу я чотири ляна 
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Та дружбу міцну у серці моєму! 

(Зненацька бачить людину, допомагає їй встати. Здивовано.) 

Шановний брате Яне, невже це ти? 

Ян Бай-лао. А ти… хто ти? 

Дядько Чжао. Я твій старий Чжао! 

Ян Бай –лао. О, мій брате Чжао! 

Дядько Чжао (підтримуючи Ян Бай-лао). Що з тобою, Яне?  

Ян Бай-лао. А-а!.. (шугонув, наче навіжений, та одразу опанунвав 

себе.) Нічого… нічого… Я щойно був у поміщика… 

Дядько Чжао. Ось воно що! Знову тебе образив поміщик? ППідемо 

швидше! Завірюха посилюється. Підемо. Вдома поговоримо від щирого 

серця, і ти все розкажеш мені. (Допомагає Ян Бай-лао йти.). 

 

Уривок із драми Лі Ваньфень / 利王凤 та Лань Іньхай / 兰英航 «Ранкові 

прогулянки» / 早晨散步, переклад Акімової А.О. 

ДІЙОВІ ОСОБИ: Ду Манчжун, 65 років, садівник в парку; Директор 

Чжен, 60 років, колишній директор видавництва, заслужений пенсіонер; 

Товстий Чжао, понад 60 років, колишній кухар ресторану, пенсіонер, 

меломан; Худий Чжао, понад 60 років, пенсіонер, в минулому кадровий 

працівник, меломан; Дідусь Чень, 80 років, в минулому скрипаль оркестру при 

трупі Пекінської музичної драми, пенсіонер; Бабуся Юй, понад 50 років, 

самотня жінка, продавець морозива; Бабуся Хоу, близько 60 років, 

домогосподарка, в минулому економка в багатій родині, має солідні 

заощадження; Бабуся Го, близько 60 років, ім'я в молодості - Хе Ванлань, 

домогосподарка; Менмен, 6 років, онук бабусі Го; Дідусь Тань, 70 років, 

самотній старий; Дідусь Фан, понад 60 років, в минулому професор 

університету, після інсульту паралізовані ноги, розмовляє невиразно; Бабуся 

Фан, 60 років, дружина Фана, в минулому вчителька в школі, нині на пенсії; 

Фан Юн, 20 з гаком років, третій син Фана, ординатор в лікарні; Ван 

Ліжун, 27 років, невістка бабусі Го, продавщиця універмагу; Сю Ч жень, 26 
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років, невістка бабусі Хоу, працівниця текстильної фабрики, бригадир; Го 

Гуй, 23 роки, старший онук бабусі го, робітник; Сунь Цінь, 20 років, подруга 

Го Гул, працівниця; Старша медична сестра, 38 років; Медична сестра, 20 

років. 

Парк рано-вранці на початку осені. Кленові дерева в легкому серпанку 

туману, крізь яку пробиваються промені ранкового сонця. Подекуди серед 

кленів переглядають зарості бамбука. Біля підніжжя пагорба альтанка, перед 

нею-клумба, зліва від клумби-оранжерея з безліччю квітів. У парку тиша, 

зрідка доноситься спів птахів. На одному краю сцени Товстий Чжао і Худий 

Чжао займаються китайською гімнастикою «туйна», дідусь Чень-

гімнастикою «тайцзицюань». Ду Манчжун йде по сцені, розмотуючи шланг 

для поливання квітів. 

Чень (витираючи піт, до Ду). Моє шанування садівнику Ду. 

Ду. А-а, дідусь Чень, як поживають ваші кісточки? 

Чень. Поки нічого! Вашими молитвами. День-то який! 

Ду. Чудовий, дихається легко. 

Чень (бере кухоль). А ваш квітка «лань-шучжуан» в горщику 

розпустилася? 

Ду. Так розпустилась! Підіть погляньте! 

Чень. Із задоволенням. (Прямує в оранжерею.) 

Ду возиться з горщиком орхідеї. Обидва Чжао, закінчивши гімнастику, 

витирають піт і про щось базікають. 

Товстий Чжао. Послухай, сьогодні, по-моєму, не всі в зборі. 

Худий Чжао. Бракує тих, на кому світ тримається. 

Товстий Чжао. Ото ж бо я думаю, похмуро якось. Виявляється, ще не 

з'явилися наші бабуленькі. 

Худий Чжао. Гм! Знаєш, тут в парку такий аромат квітів, так щебечуть 

птахи і така краса ... Ну просто найкраще місце для закоханих парочок! 

Товстий Чжао. Послухай, ти, можна сказати, вже однією ногою там, а 

все ніяк не вгамуєш; постривай, стара твоя дізнається, пощади не жди. 
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Худий Чжао (сміючись) Я ато! Як то кажуть, баба з відрами пройшла 

повз колодязя - все позаду! 

Товстий Чжао. Так ото ж. Вважай, не дарма прожив життя. Але ж тобі 

вже за шістдесят. Ось вже сором буде, якщо знову в лірику вдаришся! 

Худий Чжао. Слухай, у тебе не всі вдома, чи що? Ти що, нічого не 

помітив останнім часом? 

Товстий Чжао. Чого не помітив?  

Худий Чжао. Ну ти даєш! Не виключено, що нам доведеться з тобою 

випити весільного винця. 

Товстий Чжао. Що, твій молодший син одружується? 

Худий Чжао. Е-ех! Ось це вже пальцем в небо ... А ось що ти скажеш 

про садівника Ду? 

Товстий Чжао. Садівник Ду? (Подумавши) Е-е, останнім часом він наче 

трохи чимось стурбований. 

Худий Чжао (таємниче). А знаєш чому? 

Товстий Чжао. Не знаю. 

Худий Чжао (задоволено). Через одну людину! 

Товстий Чжао. А-а, невже бабуся Хоу! 

Худий Чжао. Бабка Хоу - це ж диявол, що не підступися. Піди вгадай, 

що у неї в даний момент на думці. Та й гроші у неї міцно прив'язані до ребер. 

Садівник ледве від неї ухиляється. Ну ти і сказав. 

Товстий Чжао (втрачаючи рівновагу). Я людина пряма, не люблю 

загадок, говори як є! 

Худий Чжао. Гаразд, скажу. Як тільки ти почуєш скрип коліс дитячої 

коляски, уважно спостерігай за садівником. Ось тоді ти (співає на зразок 

Пекінської музичної драми) все і зрозумієш. 

Товстий Чжао (наслідуючи худому Чжао). Ах ось в чому справа! 

Обидва йдуть. На сцені з'являється директор Чжен, Він тихенько 

підходить до садівника і спостерігає за ним, посміхається, потім сідає на 

кам'яну тумбу. 
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Ду (важко зітхає, вибиває люльку, дістає хустку і витирає сльози, 

говорить сам з собою). Ех! Минуло вже більше десяти років ... Це ж як ціле 

життя! Доля! (Повертається і бачить Чжена.) О! Директор Чжен, коли це 

ви підійшли? Ось бачите, людина старіє, і слух вже не той, не чув навіть ... 

Чжен (сміючись). Дорогий мій садівник, не ображайтеся. Ви настільки 

захопилися своєю орхідеєю, що я не наважився вас турбувати. 

Ду (сором'язливо). Так! Все моє життя пов'язане з квітами. Я частенько 

вранці та ввечері розмовляю з ними. Що ви сьогодні так рано? 

Чжен. З віком людина спить все менше. 

Ду. Дивлячись на вас, і не скажеш, що ви у віці. 

Чжен. Я-то? Вже за шістдесят. На пенсію вийшов! 

Ду. О! Коли ж це ви? І не говорили нічого! 

Чжен. Вже більше тижня. 

Ду. З вашим душевним здоров'ям та з бадьорістю могли б попрацювати 

ще років десять без зусиль. Деяким старим кадровим працівникам уже під 

сімдесят, а вони ж ще працюють. А ви набагато міцніше їх, але чомусь 

поквапилися на пенсію. 

Чжен. У всякій діяльності повинна бути межа, підійшов до неї і роби, 

як годиться, навіщо ж ґвалтувати організм. Краще без всяких зайвих 

хвилювань, тоді все легко і просто. Шістдесятирічний вже точно не те, що 

тридцятирічний. Навіщо ж чекати, коли станеш людям тягарем! 

Ду. А молоді-то зуміють так от запросто, як ви, потягнути такий 

величезний віз? 

Чжен. Коли я тільки прийшов у видавництво редактором, мені було 

близько тридцяти. Спочатку теж здавалося, що не впораюся, а потім 

поступово увійшов в колію. 

Ду (тихо). Пішовши на пенсію, ви, напевно, втратили багатьох 

привілеїв? Вам потрібно було спочатку влаштувати своїх дітей, а вже потім 

йти на пенсію. Всі ж так роблять. 
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Чжен (гірко посміхнувшись). Мої діти в цьому не мають потреби. Вони 

давно вже влаштували своє життя. Та й мою також. 

Ду (не зрозумівши). Це чудово. Люди освічені вчиняють розумно, 

серйозні в роботі. Тому стародавні і говорили, що «той, хто пізнав науку 

досяг почестей». 

Чжен. Все це так, але тільки той, хто пізнав науку не завжди знаходить 

здоровий глузд. Часом те, що освічений витворяє, куди страшніше, ніж те, 

що робить дурень! 

Ду (сторопівши). Найстрашніше? 

Чжен. Правду сказати, я заздрю тому, що ви займаєтеся квітами! 

Чистота і ніжний аромат квітів здатні зняти накип з людських душ, зробити 

людей щирими, моральними ... Ну що? Візьмете мене до себе в учні? 

Ду. Ну вже скажете ... Куди мені! Взагалі-то про професію садівника ви 

вірно сказали. Ось взяти хоча б цю орхідею. Якщо звертатися з нею як 

годиться, вона буде цвісти цілий рік. Вона не забуває добро і відплатить 

вдячністю: спалахне живим полум'ям в потрібний час. 

Чжен (розчулено). Да-а, ось воно як ... (Сідає в плетене крісло, дістає 

маленький магнітофон, одягає навушники і під звуки мелодії занурюється в 

роздумах.) 

Ду (з цікавістю). А що це ви слухаєте з такою увагою? 

Чжен знімає навушники, раптово лунає мелодія пісні. 

(Злякавшись.) Ого голосіна! Гуде, як дзвін. (Прислухається.) Це 

начебто іноземець співає? 

Чжен. Це співає американський негритянський співак Поль Робсон. 

Д у. Ото ж бо я чую, не по-нашому. А як називається пісня? 

Чжен. «Річка старого». 

Ду. «Річка старого», добре! Судячи з назви, в ній напевно співається 

про старих людей. Ви знаєте іноземну мову, переведіть. 

Чжен. Річка старого, річка старого, ти про все знаєш, але завжди 

мовчиш ... ти течеш вічно. 
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Ду (киває в такт головою). Так, гарно сказано !. Ти про все знаєш ... Ти 

течеш вічно. (Сам з собою.) Так, все вже позаду ... Ех! 

Чжен. У вас якась неприємність? 

Ду (схаменувшись). Та ні! .. Я хочу сказати, що слова у цій пісні чудові 

... 

Чжен. Від мене не приховаєш. Можете не говорити, я і так знаю. 

Ду. Як би це вам пояснити? .. Ось уже кілька днів вона не з'являється, 

може, захворіла або що ... 

Чжен (жартівливо). Ось бачите, я ж бачу, що у вас щось на душі. Я 

фізіономіст. 

Ду. Як би це сказати? Все, чого не зумієш домогтися, як співається в 

цій пісні, тече повз, витікає ... 

Чжен. Значить, ви змирилися? 

Ду. А якщо і не змирився, то що з того? Людина не може боротися зі 

своєю долею. Видно, старому Ду на роду написано залишитися холостяком. 

Чжен (сміючись). Ось вже ніяк на вас не схоже. Все життя були 

безхатченками, годувалися своїми руками, завжди відрізнялися хваткою і 

ніколи не скаржилися на долю. А тут раптом підкорилися їй. 

Ду. Тут справа-то не зовсім звичайна. Тут, як то кажуть, потрібна добра 

воля обох сторін. 

Чжен. Вона що, вам відмовила? 

Ду. Ні. Але тітонька Юй кілька разів говорила з нею, і вона ... 

Чжен. Людина вона вже немолода, онука має, ясна річ, нерішуча. 

Швидше за все, саме в цьому вся справа. 

Ду. Ви вважаєте ... вона через це? 

Чжен (жартома). Е-ех! Битися об заклад я б не став. Але вже якщо 

враховувати життєвий досвід, то у мене його трішки більше, ніж у вас. 

Ду. Звичайно звичайно. Ви б поділилися ним. 
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Чжен (регоче). Мій досвід полягає в одному: нехай існує хоч тисяча 

варіантів досягнення мети, але у мене є обов'язкове правило ... Свого часу я 

ось так і наздогнав своє щастя. 

Ду (ніяк не візьме в толк). Так ... Як же мені-то наздогнати? 

Чжен. Вам? Так само, як ви поводитеся з квітами, серйозно, терпляче і 

з вірою! 

Ду. Ось порадили. У мене всього-то й віри, що впертість. 

Чжен. Годиться. Ось воно-то і потрібно. Якщо вибір зроблено 

правильний, значить, вийде напевно! 

Ду (дурнувато сміється). Після ваших слів я начебто почав оживати. 

Входять Товстий Чжао і Худий Чжао. 

Товстий Чжао. Ну що, старий? Зустрілися вчора вночі зі своєю феєю? 

Ду (підхоплюючи жарт). Сподівався, чекав до пізньої ночі, але вона, на 

жаль, так і не спустилася з небес. 

Худий Чжао. Ех! Що ж це таке! (До клумби.). Ви, кущики, квіточки, де 

ж ваша совість? Старина Ду все життя за вами доглядає, пора б і вам себе 

показати, порадувати його! 

Ду (сміючись). Облиште, хоч ви за мене і переживаєте ... 

Здалеку чути скрип коліс. З'являється тітонька Юй, штовхаючи перед 

собою візок з ескімо. На тітоньці біла робоча куртка і біла шапочка. 

Продавщиця життєрадісна і, побачивши старих друзів, нарочито голосно 

кричить: «Кому ескімо!» 

Товстий Чжао. О, тітонька Юй прийшла. На дворі осінь, а ви все 

морозивом торгуєте? 

Юй. Візок цей - мій супутник, півжиття його штовхаю. Іду без нього, 

так здається, не вистачає чогось. Доброго ранку всім! 

Товстий Чжао. Що це ви сьогодні запізнилися? 

Худий Чжао. Ми тільки що говорили, що без кращої половини людства 

якось нудно! 
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Юй. Ой, не кажіть. (Раптом виявляє Ченя, який виходить з оранжереї.) 

О! Привіт, ви вже тут? 

Чень. Прийшов ось тільки що. А що сьогодні так пізно? 

Юй. Я-то? Як то кажуть, встала рано, та клопотала допізна. Бабуся Хоу, 

бестія ... (Поспішно затискає рот.) Ой, а вона прийшла? 

Бабуся Хоу тихенько підходить ззаду, вона огрядна, шанується, 

волосся гладко зачесане, напомаджені і блищать, брови підведені, на обличчі 

рум'яна, в вухах золоті сережки. 

Хоу (тихенько плескає Юй по спині). Так Так! Лаєш мене за очі та ще 

боїшся, що почую! 

Юй. Ой! Ти, виявляється, ще дужче, ніж Цао Цао ... 

Хоу (жартома). А це спеціально, щоб ти не лаялася! (До всіх.) 

Доброго вам ранку! Дідусь Чень, а ви сьогодні бодрячком! Директор Чжен, я 

чекаю від вас великого твору! Повний дядечко Чжао, ви щось схудли! Худий 

дядечко Чжао, а ви з кожним днем поправляєтеся! О! Садівник Ду, щось не 

видно, щоб ви сьогодні чергували біля входу в парк. Не інакше як Го ... 

Ду (перебиває). Бабуся Хоу, прошу чайку. Воду я поставив, почекайте 

трохи, я піду гляну. (Поспішно йде.) 

Хоу (сміється). Ну спасибі вам! Тітонька Юй, а ти хороша! Я прочекав 

у провулку бог знає скільки, а тебе і сліду не було. Домовилися ж, що ти мені 

принесеш коржів з кунжутним насінням, смажене в олії тісто. Я так і не 

поснідала. 

Юй. Що ти! Я прізвище свою забуду, але тільки не твоє прохання. Я 

простояла цілих півгодини в черзі, щоб купити коржі. (Дістає 

поліетиленовий пакет.) Ось бери! 

Хоу. Ой! Справді не забула. Ось так, вважай, що я сьогодні марно 

лаялася. (До всіх.) Прошу всіх покуштувати, я пригощаю. Сестричка Юй, 

скільки я тобі винна? 

Юй. Повноті! Кілька коржів та смажене тісто, що не збіднію. 
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Хоу. Е ні! Я пригощаю. Не можу ж я пригощати дарування. (Дістає 

гаманець.) Скільки? 

Юй. Я знаю, що у тебе гроші є так золотих і срібних прикрас навалом. 

А сьогодні вважай, що я пригощаю. 

Товстий Чжао. Прекрасно! Будемо вважати, що ви обидві пригощаєте. 

Щось я і справді зголоднів. (Дістає з пакета їстівне.) Таке й не кожен день 

побачиш ... 

Юй. Якби не дали зелену вулицю індивідуальну трудову діяльність, ви 

й справді не побачили б. Старина Чень, пригощайся ... 

Чень. Спасибі, боюся, мені не по зубах. 

Хоу. Директор Чжен, і ви давайте беріть. 

Чжен. Я вже поснідав, спасибі. (Поступаючись наполяганням Хоу, все 

ж змушений взяти.). 

 

Уривок із драми Тянь Ханя / 田汉 «Жінка-інспектор Се Яохуань» / 

女巡按谢瑶环, переклад Акімової А.О. 

 

ДІЙОВІ ОСОБИ: Се Яохуань, жінка-чиновник, діловод у дворі 

Найвищого розпорядку, згодом призначена правим цензором і інспектором 

області Цзяннань; в зв'язку з призначенням отримує чоловіче ім'я Се 

Чжунцзюй; У Саньса, начальник астрологічного відомства, лянская Ван; 

Сюй Югун, начальник канцелярії в Лівому палацовому цензората; У Цзетянь, 

засновниця династії, яка оголосила себе Мудрим і Святим Імператором 

Золотого Колеса; Лай Цзюньчень, начальник цензората; Су Луаньсянь, 

придворна дама, згодом в чоловічому одязі супроводжує удаваного Се 

Чжунцзюя під час інспекції; Юань Синцзянь, інше ім'я-Юань Хуайцзін, 

ховаючись від переслідування, приймає ім'я Жуан Хуа; Сяо Хуйнян, проста 

жінка з Сучжоу; Лун Сянцянь, мулі Сяо Хуйнян, вчений сю-цай
2
; Матушка 

                                                           
2 Вчений ступінь в старому Китаї при здачі іспитів на посаду у повіті 
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Сяо. У Хун, третій син У Саньса; Ван Цзяо, домоправитель У Хуна; Цай 

Шаобін, єдиноутробний брат Лай Цзюньченя; У Цуньхоу, правитель 

Сучжоу, племінник У Саньса; Ді Чжіюань, генерал у війську Юйлінцзюнь
1
; 

Цай Шаобяо, молодший брат Цай Шаобіна; Чжоу Лян, сучжоуській 

богатій; Чжан Вень, сучжоуській богатій. 

Слуги, євнухи, придворні дами, чиновники, служителі канцелярій,  

кат і інші. 

Покої в Танський палацах в Лояне
3
. Начальник астрологічного 

відомства, лянская ван У Саньси
4
, начальник канцелярії в Лівому цензората 

Сюй Югун
5
, діловод двору Найвищого розпорядку Се Яохуань входять 

разом. У Саньса і Се Яохуань продовжують розпочату суперечку. 

У Саньси (декламує). 

Твої слова, Яохуань, 

чи не занадто зухвалі? 

Чорнити заслужених людей ніби не з руки. 

Се Яохуань (співає). 

Чорнити заслужених людей 

не личить мені. 

І без того єдності немає 

і світу немає в країні. 

У Саньси (співає). 

Адже навіть син будинку Лі 

став бунтарем і злодієм. 

Що ж про єдність толковать- 

пусті балачки! 

Се Яохуань (співає). 

                                                           
3
 Лоян -століца Китаю в період правління імператриці У Цзетянь (684-704 рр.). 

4
 У Саньси - реальний історичний діяч, племінник імператриці У Цзетянь. 

5
 Сюй Югун-реальний історичний діяч, один з вищих сановників палацового цензората, відомий своєю справедливістю і 

непідкупністю. 
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Він землероб, Лі Деца, 

і бунтувати не сміє. 

Він ховається в горах Дунтин
6
  

від місцевих багатіїв. 

У Саньса (співає). 

Він землероб чи ні, 

мені це знати не треба, 

Коли посмів він на Тайху 

зібрати свої загони. 

Але вітру свіжого порив 

розсіє небо 

Для утихомирення в Цзяннань 

ось-ось підуть війська. 

Се Яохуань (співає). 

Так, але на озеро Тайху 

біг він від негараздів. 

Все заспокоїться в країні - 

і він додому прийде. 

Але якщо втихомирювати Цзяннань 

війська підуть в похід, 

Те цієї тяжкості і бід 

не витримає народ. 

У Саньса (співає). 

Навіщо ж, Се Яохуань, 

заступати за лиходія? 

Се Яохуань (співає). 

Зрозумій! 

                                                           
6
 Порослі лісом гористі острова на озері Тайху, на південь від нижньої течії річки Янцзи (Цзяна); часто служили 

притулком розбійників, бунтівників. 
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Битви та війська одні лише біди сіють. 

У Саньси (співає). 

Приховувану всередині недугу 

веде до великих бід! 

Се Яохуань (співає). 

Так вирвемо з корінням цю хворобу 

в острастку глитаям! 

За сценою голос глашатая: «Прибув Премудрий Государ!» 

Сюй Югун (співає). 

Поважні, пора б вам 

закінчити цю суперечку. 

Ви чуєте? наш Государ 

вже вступив на двір. 

У Саньса і Сюй Югун стають по двом сторонам. У супроводі 

палацових євнухів входить Мудрий і Святий Імператор Золотого Колеса У 

Цзетянь, за нею йде придворна дама Су Луаньсянь. 

У Цзетянь (співає). 

Ми в парку біля палаців Шанъян
7
 

вирішили прогулятися. 

Мільйон рудих горобців 

у дахів палаців граються. 

Дійшла гуманність до Небес, 

і, як в переказах, нині 

До престолу фенікси летять, 

збігаються цилини
8
.  

Небесний кермо у нас в руках, 

введений порядок новий, 

                                                           
7
 Палацовий комплекс в заміському парку на захід від міських стін Лояна. 

8 Цилінь - фантастична тварина; поява феніксів і цилінь знаменує настання гуманного правління 
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стовпи залізні
9
 співають 

хвалу Великій Чжоу
10

.  

Але з місць чиновники мої 

шлють таємні доповіді: 

На десять тисяч лише в одному 

сімействі люди раді. 

Як влучно государ Тайцзун
11

 

сказав в минулі дні: 

«Те човни плавають у воді, 

то тонуть в ній вони ». 

У Саньса, Сюй Югун, Се Яохуань схиляють коліна перед Імператором. 

У Саньса. Побачивши лик Премудрого Государя, бажаю Вашій 

Величності десять тисяч років і десять тисяч разів по десять тисяч років. 

У Цзетянь сідає на трон. 

У Цзетянь (до У Саньса і Сюй Югуну). Вам довічно даровано право 

сидіти в Нашому присутності. 

У Саньса, Сюй Югун. Дякуємо Ваша Величносте. (Займають свої 

місця.) 

У Цзетянь. Нещодавно з'явилася низка феніксів, вони злетілися на 

утуни
12

 біля залу зібралися Світу. Якраз в цей час Ми вийшли в парк при 

палацах Шан'ян. І ще Ми бачили, як десятки тисяч рудих горобців пустували 

в той ранок у палацових будівель. Все це так нас порадувало! 

У Саньса, Сюй Югун, Се Яохуань (вітають государя, вставши зі своїх 

місць). Це все знаменує мудрість Вашої Величності, Ваші слуги вітають Вас. 

У Цзетянь. Все так, країна наша давно знайшла світ, але тільки раптом 

все змінилося. Останнім часом з різних сторін до нас надходять таємні 

                                                           
9
 Стовпи, що підпирають небо. 

10
 У 684 р У Цзетянь оголосила себе Імператором (НЕ імператрицею) нової династії Чжоу. 

11
  Син засновника династії Тан; на троні був з 626 по 649 рр. 

12
 Утун - різновид платана. 



256 
 

повідомлення, і в більшості з них йдеться про те, що управління занепадає, а 

мережі законів подерлися. Наше серце зовсім позбулося спокою. 

 

Уривок із драми Лю Шугана / 刘树纲 «Візит мертвого до живих» / 

一个死者对生者的访问, переклад Акімової А.О. 

 

  Е Сяося, мертвий, модельєр-любитель; Тан Тяньтянь, власниця 

приватного виїзного ларька з продажу модного одягу, організатор Вечора 

демонстрації мод; Лю Фен, драматург і театральний режиссер; Актори - 

четверо чоловіків і четверо жінок – танцюристи і виконавці різних ролей по 

ходу вистави; вони ж символізують жестами окремі предмети, деталі 

інтер'єру; Xань Ін – слідчий; Лянлян-дівчина з автобуса. 

 

При вході в зал глядачі бачать своє відображення в великих дзеркалах, встановлених на 

полузатемненій сцені. Вистава починається зміною освітлення, на сцені виникає інтер'єр 

приміщення, що нагадує зал для репетицій. На спеціальному підвищенні-помості встановлений 

комплект ударних інструментів. На піднесення піднімається ударник, налаштовує інструменти, 

починає грати. Один за іншим із-за лаштунків з'являються актори. На них модний, вільно 

спадаючий одяг різних фасонів – має розпочатись демонстрація мод. Актори поступово 

розходяться по сцені, розвішують на сцені перуки, бороди, костюми, майстерно зроблені маски. 

На сцену з мікрофоном в руках виходить організатор і ведуча Вечора демонстрації мод Тан 

Тяньтянь. Вона в джинсах і чобітках, в светрі «летюча миша», в вухах-сережки, на шиї-ланцюжок, 

волосся розпущене. Дівчина тримається вільно, вона грайлива, мило посміхається і жестом вітає 

акторів. Всі, що стоять на сцені, жваві, лунають радісні вигуки, вітання, оплески. 

Актори. О! Шеф! Хороша! Ну просто сліпуча! .. Чому до сих пір немає 

нашого модельєра Сяося? .. А начальство збирається до нас на генеральну? .. 

А знаменитий драматург і режисер Лю Фен прийде нас підбадьорити? 

Тан Тяньтянь (з бешкетним видом клацає пальцями). Кінчайте шуміти! 

Час-гроші, нікого чекати більше не будемо. (Владний помах рукою.) Всі 

приготувалися, починаємо! (Легкої ходою балерини виходить на авансцену, 

кланяються глядачам.) Починаємо Вечір демонстрації мод з колекції 

Тяньтянь! 
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Оркестр і ударник грають веселу і разом з тим мелодійну увертюру. Тан Тяньтянь танцює. 

Актори спускаються з піднесення, де вони до цього стояли, і співають невигадливу естрадну 

пісню разом з Тан Тяньтянь «Мої очі-два дзеркальця ...». 

Соло барабанщика закінчується музичним програшем. Тан Тяньтянь і актори танцюють. У 

цей момент на сцену, важко переставляючи ноги, виходить чоловік. Лівою рукою він тримається 

за серце, в правій у нього світло-сірий піджак. Два актора зображують стулки дверей, чоловік 

«відкриває» їх і «входить» в репетиційний зал. Він ледве тримається на ногах, тулиться до виступу 

у краю сцени і уважно спостерігає за Тан Тяньтянь. Очі його випромінюють тепло. Цього чоловіка 

звати Е Сяося. Він робить кілька кроків у напрямку до Тан Тяньтянь, яка вже помітила його. 

Продовжуючи співати, вона підходить до Е Сяося і починає танцювати навколо нього. 

Тан Тяньтянь (співає). 

... Не знаю я, коли це сталося, 

Але в дзеркальцях майнув твій силует. 

І ось стоїмо-на сцені яскраве світло – 

Плекаємо разом дивну мрію. 

А в дзеркальцях я бачу красу 

Землі і складний світ людей, 

Любов і відблиск ніжності твоєї. 

Ах, дзеркальце чарівне я так люблю ... 

Е Сяося, стримуючи нестерпний біль, намагається зробити кілька танцювальних рухів. 

Губи його тремтять, він наче силкується щось сказати. В цей час на сцену квапливою ходою 

виходить людина, одягнена в модний плащ. Він відкриває «двері», «входить» в зал, де йде 

репетиція, зупиняється і пильно стежить за Е Сяося і Тан Тяньтянь поглядом професійного 

режисера. Це Лю Фен. Він чимось стурбований. Ніхто його не помічає. Е Сяося стоїть не 

рухаючись. Він закоханими очима дивиться на Тан Тяньтянь, на обличчі у нього спокійна і сумна 

посмішка. 

Тан Тяньтянь (здивовано). Сяося ... 

Е Сяося (говорить із зусиллям, переривчасто). Тяньтянь, я нікудишній 

... останній актеріш-ка ... Не виходить у мене роль позитивного героя ... 

Конфуз ... На сцені ... навіть вмираючого і то зіграти не зміг, вийшло 

неправдоподібно ... І режисер весь час незадоволений ... 

Тан Тяньтянь (сміється). Про що ти? Через два дні прем'єра, будемо 

демонструвати розроблені тобою моделі одягу. Що з тобою сьогодні? Не за 
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сценарієм говориш. На драму потягнуло? Кого це ти зараз зображаєш? Не 

схоже... 

Е Сяося. Але на цей раз ... це не уявлення ... Це насправді ... смішно ... 

справді ... не схоже? Адже не може не бути схоже. Якщо і тепер не схоже, то 

більше я вже нічого зробити не зможу ... (Повільно відводить руку від 

грудей.) 

Всі бачать червону кров. 

Тан Тяньтянь (в жаху). Що ?! Кров? Кров! 

Актори (приголомшені). Сяося! Що з тобою? 

Лю Фен закриває обличчя руками, він у страху. Е Сяося в останній раз винувато 

усміхається Тан Тяньтянь, акторам і падає. 

Сяося! Е Сяося! .. Він спливає кров'ю! 

Тан Тяньтянь (бліда від переляку). Сяося! Сяося! 

Тан Тяньтянь опускається на коліна поруч з Е Сяося, піднімає йому голову. Голова Е 

Сяося безсило падає їй на груди. Його обличчя спокійне і бездиханне, наче лик статуї. Підбігає 

схвильований Лю Фен, припадає до ніг Е Сяося. 

Лю Фен. Сяося! Сяося! 

Тан Тяньтянь (піднімає голову). Лю Фен! Лю Фен, що трапилося? 

Лю Фен (в повній розгубленості і відчаї), Сяося, він ... Йому зовсім 

погано. 

Шум голосів наростає. Чути сирени наближаючоїся поліцейської машини та машини 

«швидкої допомоги». Актори застигають в різних позах. Лише ударник продовжує грати, імітуючи 

удари вмираючого серця. Виття сирен все ближче. Лю Фен, Тан Тяньтянь забирають Е Сяося. 

Актори, наспівуючи мелодію без слів, повільним танцювальним кроком повертаються на 

піднесення, на свої початкові місця. Потужно, ритмічно працює тільки ударник. Промінь світла, 

який змінюється в кольорі, - на нього. 

Двоє акторів символізують двері в лікарняну палату. Одна з актрис, надівши поліцейську 

форму, швидко сходить з піднесення. В руках у неї планшетка. Це слідчий Xань Ін. 

Хань Ін. Скажіть, хто тут головний хірург? 

Актор, надівши маску і накинувши білий халат, спускається з помосту. 

Лікар. Я-головний хірург. 
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Хань Ін. Мені доручено вести справу Е Сяося. Хотілося б знати, яких 

заходів вжито для його порятунку? 

Лікар. Порятунок припинено ... 

Хань Ін (схвильовано). Як? Хто розпорядився? 

Лікар. Серце. Воно перестало битися. 

Xань І н (з тривогою). Помер? Як же ж так? ... Як шкода! 

Лікар. На його тілі виявлено сім ножових ран. Фатальним був удар в 

серце, рана виявилася надто глибокою. Дивно, що він ще жив три доби. 

Хань Ін. Серйозна справа і дуже незвичайна. Я навіть не встигла зняти 

з потерпілого свідчення. Шкода ... Йому ніяк не можна було вмирати. 

Лікар. Ми всі читали повідомлення в газетах. Лікарів не цікавить, 

злочинець їх пацієнт чи ні. Ми доклали максимум зусиль, щоб його 

врятувати. 

Хань Ін. Вибачте, я не хочу звинувачувати вас в чому-небудь. Просто 

мені необхідно розібратися в багатьох сумнівних обставинах цієї справи. Е 

Сяося в маренні нічого не говорив? 

Лікар. Це можна дізнатися у чергової сестри. Ходімо! 

Відходять удвох в сторону і повертаються на піднесення, знімають 

маски. На сцену повільно виходить Тан Тяньтянь з гітарою за спиною, в 

руках у неї букетик квітів. Озираючись на всі боки, вона підходить до одного 

з акторів. 

Тан Тяньтянь. Дідусь, дідусь! А хто тут сторож? 

Актор надягає маску старого і бороду та старчою ходою спускається з 

помосту. 

Старий. Я тут сторож. А ти навіщо до мене завітала? 

Тан Тяньтянь (з тугою в голосі). Бр-р ... Як тут вогко! І повна тиша ... 

Старий. Приміщення, за яким я доглядаю, має красиву назву-морг. 

Тиша й гладь, ні тобі вітерця, ні дощику ... 

Тан Тяньтянь. Я знаю. Я хотіла б глянути на одну людину. 

Старий. Хто він? 
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Тан Тяньтянь. Е Сяося. Привезли до вас з хірургії, зовсім недавно. 

Старий (бурмоче). А-а, цей! Знаю знаю. Навіть в газеті було 

надруковані. (Дістає газету.) Бійка в автобусі, поножовщина. Двоє втекли, їх 

досі ще шукають. А цей, який отримав сім ножових ран, сьогодні прийшов до 

мене на аудієнцію! 

Тан Тяньтянь. Я знаю. 

Старий. Якщо знаєш, навіщо прийшла? Розслідування ще не закінчене 

... До того ж тут, прямо скажемо, моторошно. 

Тан Тяньтянь. Мені хоробрості не позичати. Я за останні роки всяке 

побачила. 

Старий. За останні роки? А скільки ж тобі зараз? 

Тан Тяньтянь. На рік більше, ніж в минулому році. 

Старий. Вірно, це вже точно. На рік більше, ніж в минулому. А ось в 

моєму віці вже слід говорити, що мені на рік менше, ніж в майбутньому році. 

Тан Тяньтянь. Дозвольте мені увійти. 

Старий. А письмовий дозвіл є? Можна і документик з роботи. 

Тан Тяньтянь (хитає головою) .... 

Старий. Що, молодий фахівець, який чекає роботи? 

Тан Тяньтянь. Мене тепер всі називають шефом. 

Старий. Шефом? Скажіть будь ласка! 

Тан Тяньтянь. Я торгую сучасним одягом. Приватний сектор, 

маленький виїзний ларьок. Пустіть мене, я принесла для нього одяг. 

Старий. Ти йому дружиною будеш? 

Тан Тяньтянь. ... ні. 

Старий. Тоді ти ... 

Тан Тяньтянь. Дідусь, вам що, паспортні дані потрібні? 

Старий. Хм-м, які ще паспортні дані! До мене сюди прибувають вже 

без паспортів. Мила, розпорядження Управління безпеки, не дозволено 

нікому його бачити. 
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Тан Тяньтянь. Так то малося на увазі, коли він був ще живий. А тепер 

пора вже відмінити це розпорядження. Пустіть мене, а? 

Старий (зітхнувши). Тут недавно приходив один чоловік, так я і його 

не пустив. 

Тан Тяньтянь. Це, напевно, Лю Фен. Він режисер театру. Ми всі добрі 

друзі Е Сяо-сяо. 

Старий. Друзі, друзі ... Хочеш у що б то не стало його побачити? 

Тан Тяньтянь. Так. Я йому багато чим зобов'язана. Мій борг... 

Старий. Що? Борг? 

Тан Тяньтянь. Я хочу заспівати для нього одну пісню. 

Старий. Зрозумій, дівонька, він вже більше нічого не почує! 

Тан Тяньтянь. Я для себе заспіваю. 

Старий (бурмоче). Ох, біда! Навіть розчулився. Я працюю тут все 

життя, серце зачерствіло. Мертвих не боюся, а от живих став побоюватися! 

Почекай тут ... (Виходить.) 

Підходить Лю Фен, який давно вже походжає взад і вперед по іншій стороні сцени. 

Лю Фен (пригнічено). Тяньтянь. 

Тан Тяньтянь. Лю Фен? Я знаю, ти приходив ... У тебе очі червоні, ти 

плакав? 

Лю Фен. Майже не спав всі ці дні, поспішав дописати тут одну річ. У 

мене весь час таке відчуття, що доля виявилася жахливо несправедливою до 

Сяося ... Моя тут вина. 

Тан Тяньтянь. Твоя вина? 

Лю Фен (борючись з собою). Я хотів сказати, що ... я і Сяося завжди 

були суперниками: разом вступали до університету - він не потрапив. Потім 

обидва хотіли добитися чогось в мистецтві-знову ж в театр його не прийняли. 

Ми і в любові були суперниками. Але він ... передчасно пішов! 

Тан Тяньтянь (з болем). Лю Фен, не варто зараз говорити про це. 

Старий вивозить каталку. Під білим покривалом лежить тепер уже мертвий Е Сяося. 
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Старий (бурмоче). Іду! Іду! Не бійтеся, померла людина що згаслий 

світильник. Всякі там добрі і злі духи - це все забобони, це все казки! Я 

ніколи їх не зустрічав ... Дівчинонько, хочеш, я з тобою побуду? 

Тан Тяньтянь. Спасибі, дідусь. Не потрібно. 

Старий (кивнувши Лю Фену, продовжує бормотати). Ох, нелегка це 

справа-життя. Людина все-таки повинна мати друзів! Якщо я вам 

знадоблюся, покличте. (Показує на поміст.) Я ось там буду сидіти. 

(Повертається на поміст, знімає маску і бороду.) 

Актори наспівують ліричну мелодію без слів. Працює ударник. Тан Тяньтянь і Лю Фен 

кладуть квіти на груди і біля ніг покійного. Актори змахують срібними нитками, що символізують 

дощ, грюкають щитами - грім. 

Тан Тяньтянь. Все це так раптово ... хто міг подумати, що ти так скоро 

покинеш нас. Я не хочу вимовляти слово «помреш». Я і Лю Фен прийшли 

провідати тебе ... Ти чуєш мою пісню? (Тихенько торкає струни, співає.) 

Лю Фен. Пішов дощ ... Сяося! Небо, воно теж ніби плаче. 

Лю Фен варто, опустивши голову, занурений у роздуми. Мертвий Е Сяося злегка 

ворухнувся; через кілька миттєвостей він повільно стягує з особи біле покривало, потім так само 

повільно піднімається і сідає, оглядає відсутнім поглядом все навколо, ніби щойно проснулся і 

насилу намагається щось згадати. Тан Тяньтянь і Лю Фен нітрохи цьому не здивовані. Тиша. 

Тільки ударник тихенько продовжує грати. 

Е Сяося (глибоко зітхнувши). Брр, як холодно! Тяньтянь, Лю Фен, хто 

поклав на моє ліжко і навколо мене стільки льоду? Що трапилося? Я навіть 

став потроху замерзати ... 

Тан Тяньтянь. Ти в морзі. 

Е Сяося. Морг? Як же це я примудрився заснути саме тут? 

Тан Тяньтянь. Твоє серце вже перестало битися. Сяося, ти помер. 

Е Сяося. Помер? (Мацає пульс.) Серце перестало битися? (Подумавши.) 

Вірно-вірно, згадав, я дійсно помер! Вони відключили подачу кисню, зняли 

крапельницю ... (Посміхнувшись.) Ось сміх! Зробили з мене 

свіжозамороженого! Я в якійсь газеті читав, що за кордоном існує закон: 



263 
 

зупинку серця можна вважати смертю. Ось коли припиняють працювати 

клітини мозку, тоді вважається, що наступила смерть. 

Тан Тяньтянь. Який вже тут закордон? Вся кров з тебе витекла. 

Лю Фен. Твоє серце ... проколоте. 

Е Сяося. Серце проколоте? Кров вся витекла? Що трапилося? 

Стривайте, дайте я згадаю ... 

Тан Тяньтянь. Газети повідомили, що в автобусі була бійка, чоловіки 

схопилися за ножі. Розслідування ще не закінчено. Невідомо, хто правий, а 

хто винен. 

Е Сяося. Ого! Ось це вже справді прикро! 

Лю Фен. Ні! Ні! Зрештою все з'ясується. Я зараз якраз пишу, пишу про 

тебе ... 

Е Сяося. Не хвилюйтеся, я спробую згадати ... В той день я сів в 

тринадцятий автобус ... до речі, в багатьох країнах немає тринадцятого 

маршруту, число тринадцять - нещасливе. Що це я тут все говорю про 

закордон! Це-потік свідомості, клітини мого мозку ще живі. Я сів саме в 

тринадцятий автобус ... 

По ходу спогадів Е Сяося актори надягають відповідні маски, зображуючи пасажирів. Одні 

стоять, інші сидять. 

Сідаючи в автобус, я помітив молоду дівчину ... (Захоплено.) О, так, 

вона красива! Як у тій пісні. (Тихо наспівує.) «Як різнобарвна хмарка, 

спустилася з небес, як розквітнувша і покрита росою квітка». Я просто 

милувався нею. 

Тан Тяньтянь (скривив рот). І не соромно? Скільки можна пяліти очі на 

молоденьких дівчат? Ще й розспівався! 

Е Сяося. Співав я про себе, беззвучно. Я зазначив, що одягнена вона зі 

смаком, все їй дуже до лиця. Ну просто немає слів! 

Тан Тяньтянь. Ти тільки що ясно сказав, що милувався саме нею, а не її 

одягом. 
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Е Сяося. Що ти! Я як подивився на її наряд, відразу зрозумів: це 

модерн «а-ля Тяньтянь». Таке продаєш тільки ти. Це була моя модель 

«Весняний парус»! Я навіть вирішив запросити цю дівчину взяти участь в 

нашому Вечері мод. 

Лянлян-дівчина з автобуса-повертається, як би демонструючи свій одяг. Е Сяося уважно 

стежить за нею. 

Все і сталося через те, що я не зводив з неї очей ... 

Тан Тяньтянь. Тебе взяли за дрібного хулігана? 

Е Сяося. Ні! Справа була не так! Глянь, чим займаються ті двоє. 

Двоє кишенькових злодіїв наближаються до Лянлян і її батька, начальніку одного з 

відділів Управління торгівлі Хао. Прикриваючи один іншого, скоюють злочин: перший витягує у 

Хао гаманець, другий-ножем розпорює одяг Лянлян. Підходить Е Сяося, хватає першого злодія за 

руку. Той швидко кидає гаманець на підлогу. Е Сяося наступає ногою на гаманець. 

 

Уривок із драми Цзінь Юня / 查良镛 «Нірвана «Пса» / 涅盘的狗 (1986 р.), 

переклад Акімової А.О. 

 

ДІЙОВІ ОСОБИ: Пес (Чень Хесян); Ци Юннянь (і його привид); Чи Ваньцзян; 

Су Ляни; Фен Цзіньхуа; Чень Даху; Ци Сяомен; Час дії - наші дні; Місце дії - 

гірське село на півночі Китаю. 

КАРТИНА ПЕРША 

Занурена в темряву сцена. Але ось вона освітлюється слабким світлом, і в глибині її 

вимальовується контур цегельного, в старовинному стилі будинку. Звідти доноситься якийсь 

шурхіт, схоже, чиркають сірником, спалахує вогник, але порив вітру негайно гасить його. За цей 

короткий мить глядачі встигають розгледіти героя нашої історії-Чень Хесяна. Пес-принизливе і 

грубе прізвисько, яке слідує за Чень Хеся-ном вже понад сімдесят років. У цьому прізвиську 

втілилася все його життя та й гірка доля його батька. У селі і старі й малі немов забули його 

людське ім'я - Чень Хесян. Тепер це виснажений, сивий як лунь старий, схожий на загнаного звіра, 

якого вистежили і якому ось-ось, прийде кінець. 

Знову чиркнули сірником, але вона тут же згасла. 
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Пес. Мати твою! Мало того, що все життя не щастило, а тепер навіть 

сірники запалити не можу. Чиста манна! (Знову черкає сірником і підносить 

її до солом'яного джгута) 

З-за спини Пса визирає привид - непогамована душа Ци Юннянь, яку в подальшому ми 

будемо називати ім'ям її колись живого господаря. Привид вдає, що дме на палаючий факел, в ту 

ж мить порив вітру і справді гасить полум'я. Пес різко обертається, спочатку онімів від подиву, 

потім, узявши себе в руки, спокійно питає. 

Виходить, це ти? 

Ци. Я. 

Пес. Стало бути, нежить? 

Ци. .. .нежіть. 

Пес. Нечистий дух, чи що? 

Ци. ... дух. 

Пес. Навіщо прийшов? 

Ци. Ти подумав про мене - і я негайно з'явився. 

Пес. Що за причина мені думати про тебе? 

Ци. Сумуєш без мене. У наші-то роки є про що згадати. Це завжди так: 

про кого думаєш, той і приходить. (Показує на будинок.) Все-таки спалиш? 

Пес. Спалю дотла. 

Ци. А підпаливши - і за грати догодиш. 

Пес. Я покараю власного сина. 

Ци. Але половина будинку-то належить моїй дочці. 

Пес. Виходить - обидві половини і спалю. 

Ци. Затвердив одне: «спалю та спалю» ... І тобі тоді кришка! Хіба не 

так? Ха-ха-ха! 

Пес. Чого зуби скалиш? 

Ци. Так над тобою сміюся. 

Пес. Наді мною? 

Ци. Схоже, тобі на цьому світі гірше, ніж мені на тому. 
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Пес (презирливо). Гірше? Мені гірше, ніж тобі? Це мені щось гірше, ніж 

тобі? 

Ци. І все-таки, Пес, тобі гірше. Я і в хоромах пожив, і достаток мав 

чималий. Помирав, правда, не дуже весело; але все одно закрив очі 

поміщиком. І то сказати, майже триста му землі мав. А ти отримав будинок 

задарма-і відразу палити. От уже воістину вірно сказано: «Вовча шкура до 

пса не приліпає». 

Пес. Котися звідси, смердючий поміщик! 

Ци. Та ми з тобою свояки. 

Пес. Ніколи не визнавав я цієї спорідненості! Це ганебна пляма на 

моєму імені. 

Ци. Все життя ми були що забіякуваті півні, так, може, в нинішній 

вечір спробуємо порозумітися один з одним. А ось і наші молоді з'явилися, 

обговорюють нове життя. 

З'являються Чень Даху і Ци Сяомен. 

Сяомен. Твій батько прив'язаний до будинку. Тут його коріння. Невже 

посмієш торкнути ці стіни? 

Даху. Коли старий віз загороджує дорогу, його прибирають. 

Сяомен. Бач, як сьогодні розійшовся! Аж страшно! 

Даху. Старий-то змарнів, зовсім з глузду з'їхав. 

Сяомен. Ну не скажи! 

Даху. Ти, як завжди, покриваєш його. Я йому кажу, продам будинок, 

виручу чималі гроші, поверну борги. Сам-то він двадцять років хворіє, треба 

ж розплатитися за ліки. 

Весь цей час Пес і Ци Юннянь прислухаються до розмови. 

Ци. Чуєш, продавати зібрався ... 

Даху. Завтра продам, а там він піде на знесення. 

Пес. Завтра він продасть! Так я сьогодні його спалю! Ось вже відведу 

душу. Спалю і нарешті знайду спокій, спалю і ... 
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Ци. Пали його, пали! Піддай вогнику, щоб всім жарко стало. 

Пес. Ти-то чого радієш? Теж мені володар при трьох аршинах землі, 

святий з храму у п'яти доріг, перед яким не курили пахощів, тухлий поміщик 

з минулого ... 

Сяомен. Старий здається спить. 

Даху. Пошумів, побуянив  - і буде! Пора і відпочити. 

Сяомен. Адже ось який старий. І чим старіше, тим хитріший і 

наполегливіший. Все хитріше, все незговірливий. І ти, схоже, справжній син 

свого батька. 

Даху. Однак не настільки корисливий. 

Сяомен. Кажуть же: «У жаби не відросте шерсть». Така вже ваша 

порода. Ти, що, гроші не любиш? Носишся цілими днями, а настане ніч, одне 

тільки і можеш – кряхтіти на лежанці. 

Даху. Заради кого стараюсь? Якщо я загрібала, то ти напевно горщик. 

Ах ти, дорогій мій горщик ... 

Сяомен. Буде тобі. Підійшов би краще до батька. 

Ци (хихикає). Шкода тобі теплого гніздечка багатія, ти був ... 

Пес. Був! Так, у Пса були величезні поля. Пес був багатієм! 

Ци. Чи не тому, що зібрав урожай кунжуту з моїх двадцяти му землі? 

Пес. Тьху ти! Чому ж вони твої? Тільки гармати загуркотіли, як ти, 

сучий син, кинувся навтьоки, а слідом і все село розбіглася. (Віддається 

приємним спогадам.) 

Вдалині чути глухі гарматні залпи. 

Залишилися після вас поля без кінця і краю, зерно налилося, долини 

повні хлібів, душа радіє, візьмеш в руки колос, чий він? Мій! Пса! Господи, 

тільки доживши до сьогоднішнього дня, я зрозумів смак життя, хе-хе ... 

Ци. Скнара, навіть падаючи в колодязь, не випустить з рук монету-так і 

ти у нас, ха-ха ...   Схвильований голос Даху: «Батьку, батьку!» 

Додаток В 
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Додаток Г 
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продовження додатку Г 
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Додаток Д 

 


