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          Мета роботи: знайти узагальнюючі риси та закономірності звернення китайського 
драматичного  (мовного)  театру   до   творів  класики  світової драматургії  У. Шекспіра,  Г. Ібсена, 
А. Чехова у статусі об'єктів художньої рецепції та його зміни в конкретно-історичному контексті 
культурного життя і соціуму. Узагальнити причини розширення кола авторів світової літератури та 

визначних драматургів з метою більш достеменного і повного висвітлення впливу на китайську 
драматургію та «мовний» театр. Методологія дослідження полягає в застосуванні компаративного 
та історико-логічного методів. Зазначений методологічний підхід дає змогу розкрити та піддати 
аналізу певні зразки застосування ідей та образів російської та західної літератури стосовно 
ідеологічних моделей китайського суспільства в конкретних історичних умовах, тобто наближеними 
до відповідних сюжетних мотивів та ідейних джерел певного періоду. Наукова новизна роботи 
полягає в розширенні уявлень про вплив класичної світової драматургії на репертуар та засоби 

інтерпретування п'єс новими театральними трупами Китаю. Зокрема, показано відмінності «мовного» 
театру від «пекінської опери» та становлення національного театру з огляду на вплив європейської 
драматургії від Шекспіра до Чехова. Висновки. Для проблем сприйняття перекладеного тексту 
художнього твору в інокультурному середовищі є важливим, що рецептивна естетика акцентує 
питання про історизм і соціальні засади даного трактування як в літературі й  драматургії, так і в 
театральній культурі в цілому. Доведено, що в зазначений період часу у китайській драматургії 
відбувався відхід від легенд і переказів традиційного народного театру (сицюй) до реального життя 
людини, тобто китайські автори навчалися у європейських класиків створювати достеменні життєві 

моделі п'єс, сполучати воєдино драматизм і ліризм, створювати нові типи характерів та готувати 
особливий жанр «лірико-психологічної драми». На початку ХХ ст. освічена молодь відмовлялася 
приймати норми поведінки, що визначалися конфуціанською етикою: поєднувати чесноти, 
дотримуватися норм пристойності і вести сімейне господарство), тож подібна мораль потроху себе 
зживала. Цей стан справ можна яскраво проілюструвати реакцією, викликаною до життя п'єсою 
«Ляльковий будинок» Генріка Ібсена, коли жіночий рух в Китаї став називатися «нораїзм» за ім'ям 
головної героїні Нори. 

         Ключові слова: світова театральна класика, «пекінська опера», китайський драматичний театр, 
У. Шекспір, Г. Ібсен, А. Чехов, художня рецепція. 
 

         Ли Чжень Син, аспирант Харьковской государственной академии культуры 
         Классика мировой драматургии на китайской сцене ХХ века 

         Цель работы: найти обобщающие черты и закономерности обращения китайского 
драматического  (языкового)  театра к произведениям классики мировой драматургии У. Шекспира, 
Г. Ибсена, А. Чехова в статусе объектов художественной рецепции, а также их изменения в 
конкретно-историческом контексте культурной жизни и социума. Обобщить причины расширения 

круга авторов мировой литературы и выдающихся драматургов с целью более достоверного и 
полного освещения влияния на китайскую драматургию и «языковой» театр. Методология 

исследования прежде всего заключается в применении компаративного и историко-логического 
методов. Заданный методологический подход позволяет раскрыть и подвергнуть анализу 
определенные образцы применения идей и образов русской и западной литературы относительно 
идеологических моделей китайского общества в конкретных исторических условиях, то есть 
приближенных к соответствующим сюжетным мотивам и идейным источникам определенного 

периода. Научная новизна работы заключается в расширении представлений о влиянии 
классической мировой драматургии на репертуар и средства интерпретирования пьес новыми 
театральными труппами Китая. В частности, показаны отличия «языкового» театра от «пекинской 
оперы» и пути становления национального театра, учитывая влияние европейской драматургии от 
Шекспира к Чехову. Выводы. Для проблем восприятия переведенного текста художественного 
произведения в инокультурной среде является важным, что рецептивная эстетика акцентирует вопрос 
об историзме и социальных принципах данной трактовки как в литературе и драматургии, так и в 

театральной культуре в целом. Доказано, что в отмеченный период времени в китайской драматургии 
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происходил отход от легенд и переводов сицюя к реальной жизни человека, то есть китайские 
авторы учились у европейских классиков создавать жизненные модели пьес, соединять воедино 
драматизм и лиризм, создавать новые типы характеров и готовить особенный жанр «лирико-
психологической драмы». В начале ХХ ст. образованная молодежь отказывалась принимать нормы 
поведения, которое определяется конфуцианской этикой, таким образом соблюдение внешних норм 
приличия и приоритет ведения семейного хозяйства понемногу себя изживали. Это обстоятельство 
можно ярко проиллюстрировать реакцией, вызванной к жизни пьесой «Кукольный дом» Генрика 

Ибсена, когда женское движение в Китае стало называться «нораизм» по имени главной героини 
этого произведения Норы. 
          Ключевые слова: мировая театральная классика, «пекинская опера», китайский драматический 
театр, У. Шекспир, Г. Ибсен, А. Чехов, художественная рецепция. 
 

          Li Zhenxing, postgraduate student of Kharkiv State Academy of Culture 
          The classics of the world drama on the Chinese stage in the XX century 

          Purpose of Article. The purpose of the work is to find the generalizing features and trends of the 

appeal of the Chinese drama (spoken) theatre to the works of classics of the world drama – W. Shakespeare, 
H. Ibsen, A. Chekhov in the status of objects of artistic reception, as well as to find their alterations in the 
concrete and historical context of cultural life and society. To generalize the reasons for expanding the circle 
of authors of world literature and outstanding playwrights for a more reliable and full coverage of the 
influence on Chinese drama and "spoken" theatre. Methodology. The methodology of research, first of all, 
lies in applying comparative and historical-logical methods. The given methodological approach allows us to 
disclose and analyze the certain patterns of applying ideas and images of Russian and Western literature 
about the ideological models of Chinese society in specific historical conditions; these models being close to 

the relevant plot motives and ideological sources of a certain period. Scientific Novelty of the work is to 
expand the notion of the influence of classical world drama on the repertoire and the means of interpreting 
the plays by the new theatrical troupes of China. In particular, the differences between the "spoken" theatre 
and the "Beijing Opera," as well as the ways of the formation of the national theatre, considering the 
influence European dramaturgy – from Shakespeare to Chekhov. Conclusions. It is important for perception 
problems of a translated text of the work of art in a different cultural environment, that receptive aesthetics 
accentuates the question of historicism and social principles of this interpretation – in literature and drama, 

and in the theatrical culture in general. It is proved that in the mentioned period of time there was a transition 
in Chinese drama from the legends of xì qǔ theatre to the real life of a man. That is, Chinese playwrights 
have learned from the classics to create true, viable models of plays, to combine drama and lyricism together, 
to create new types of characters, a special genre of "lyrico-psychological drama." At the beginning of the 
XX century, the educated youth refused to adopt the norms of behavior determined by Confucian ethics; the 
adherence to well-doing, the external standards of decency and the family farm management were gradually 
becoming obsolete. This circumstance can be vividly illustrated by the reaction caused by the play "A Doll's 
House" by Henrik Ibsen when the female movement in China began to be called "Noraism" after Nora – the 

protagonist of this play. 
          Key words: world theatre classics, "Beijing opera", Chinese Drama Theatre, W. Shakespeare, H. Ibsen, 
A. Chekhov, artistic reception. 
 

         Постановка проблеми. У пошуку ціннісних компонентів театрально-ви- 
довищного мистецтва Китаю велике значення має динаміка його взаємодії з 

традиціями та досягненнями театральної культури Заходу. Особливо це стосується 
театральних процесів ХХ ст. Адже саме останнє століття міленіуму найбільш 
пов'язане з новими процесами, що відбувалися в театральному мистецтві Китаю. То 

був час зародження і розвитку драматичного театру (у китайській термінології 
«розмовного» або «мовного» театру). На зміну музичній партитурі Театру опери 
(«пекінської опери») прийшла партитура драматичної дії, на зміну вокалу – слово, 

мова. 
         Цим процесам почасти сприяло акторське і режисерське мистецтво Мей  
Ланьфана (1894-1961). Його постановки не лише продемонстрували високий рівень 

майстерності традиційного національного видовища, але й задали новий рівень 
професійності режисерському мистецтву драматичного театру Китаю, що у ХХ 
столітті тільки зароджувалося. 

         Чималий вплив на становлення і розвиток китайського «мовного» (драма- 
тичного) театру зробило й театральне мистецтво Заходу. Західна драматургія часто 
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використовувалася в репертуарі нових театральних труп, організатори і режисери 
яких багато в чому орієнтувалися на європейські зразки. 
         Аналіз останніх досліджень. Протягом першого десятиліття ХХІ ст. до вивчення 

визначених проблем долучалися здебільшого дослідники китайського походження, 
які навчалися або стажувалися на теренах колишнього СРСР. Серед них дисертації 
Фу Вейфена «Історія та досвід застосування системи Станіславського в китайській 

театральній школі» (захищена у Санкт-Петербурзі 2009 р.), Ван Цюна «Національно-
культурні традиції у вокально-сценічному мистецтві: на прикладі пекінської 
музикальної драми та російського оперного театру» (С.-Петербург, 2007), а також 

Шен Хайтао «Проблеми сприйняття драматургії А. П. Чехова в Китаї» (Улан-Уде, 
2013). 
         Також у роботі С. Сєрової «Ритуал і театр (проблема модернізації Китаю)» 

розглянута важлива наукова колізія щодо оновлення інтересу до національної  
культурної традиції. Це явище сприймається як поворот до коренів і витоків,  
пов'язаний із завданнями модернізації країни і, як наслідок, з проблемою Сходу і 

Заходу. Звичайно, ця проблема стосується і драматичного театру, у дослідницькій 
царині якого є поодинокі спостереження щодо постановки творів окремих 
драматургів Заходу на сценах Китаю (здебільшого написані європейськими мовами). 

         Серед таких найбільш важливою є стаття «Переробки Шекспіра для сучасної 
китайської аудиторії» Р. Чжоу (2015) та робота Ю. Кузнецової «Переосмислення 
традиційних жіночих образів в китайській драмі ХХ ст.» (2012). Отже, сукупно ці 

роботи окреслюють коло питань, зазначених у назві даної статті, але не виходять за 
межі обраної науковцем теми й тому потребують додаткових узагальнень та 
уточнень. 

         Мета статті – знайти узагальнюючі риси та закономірності звернення 
китайського  драматичного  (мовного)  театру до творів класики світової драматургії 
У. Шекспіра, Г. Ібсена, А. Чехова у статусі об'єктів художньої рецепції. 

         Виклад основного матеріалу дослідження. Коли відомий радянський теат- 
рознавець Б. Піотровський 1935 р. ділився враженнями щодо гастролей у СРСР 
трупи Пекінської опери під керівництвом Мей Лань-фана, щонайперше серед власних 

вражень він висував сюжетні мотиви, «запозичені зі скарбниці європейської культури: 
стародавніх грецьких міфів, п’єс В. Шекспіра, Ж. Б. Мольєра, О. Пушкіна» [2, 125]. 
         Насправді були й інші причини, що поріднювали постановки Пекінської опери з 

європейськими традиціями. Щодо стилістики шекспірівських п’єс, це, насамперед, 
умовність сценічної дії, властива театральній культурі епохи Шекспіра. Тоді глядач 
мав, як і у Пекінській опері, повірити у «правила гри» на сцені, а не у «правду 

почуття», з якою така «правда» у звичайному сенсі була у складних когнітивних 
стосунках Тож, коли твори англійського класика посіли відповідне місце на китайській 
сцені (у новому для Китаю жанрі «мовного театру»), для «виправдання» сценічної 

умовності у постановників не було підстав. 
         Першу постановку В. Шекспіра в Китаї мовою оригіналу («Венеціанський 
купець») було здійснено 1902 року з просвітницькою метою, тобто «для кращого 
опанування  англійської  історії та мови студентами Шанхайського St John College» 

[3, 15]. 
         У сценічному відтворенні п’єс Шекспіра актори часто вдавалися до імпровізації 

та відходили від тексту. Інакше публіка могла подумати, що їй натякають на сучасний 
сенс історичних подій. Наприклад, історія Макбета, головного героя однойменної 
п’єси, «немовби відтворювала дії Юана Шикая, відомого в китайській історії 

авторитарного правителя, лідера мілітаристів, який спирався на військову диктатуру, 
оголосивши себе у 1916 році імператором» [7, 157]. 
         Поява п’єс Шекспіра на китайській сцені збіглася із введенням нової, західної по 
суті художньої форми, не схожої на діалектні форми пекінської або сичуанської опери 

та інших видів театру. Яскраві характери, тривалі монологи і драматичні колізії не 
були притаманні китайським театральним традиціям. Але пристосовування до них 



 4 

Шекспіра (та інших західних авторів) було засобом залучення аудиторії, що звикла 
до цих виражальних засобів. Так тайванський актор Хсінг Ко Ву досить прямолінійно 
перетворював «Макбета» за законами видовищності Пекінської опери [6]. 

         Отже, усталені традиції все частіше суміщалися з експериментами. Наприклад, 
в інтерпретації «Ромео і Джульєтти» витримувався оригінальний текст, але всі 
перехідні місця дії були переписані у пекінському діалекті. Так виникало враження, 

що дія відбувається не тільки у Вероні, а й у Пекіні. 
         З усіх китайських режисерів Лін Заохуа, можливо, є найбільш активним  
руйнівником постановочних традицій Шекспіра. Його сценічне рішення «Річарда III», 

наприклад, «звело нанівець королівську атмосферу й акцентувало інтригу сценічної 
дії, а постановка «Гамлета» була 1990 р. психологічною драмою, в якій головний 
герой має перебороти власні слабкості, не миритися з мінливістю долі» [7, 159]. 

         2007 р. «Коріолан» у постановці Лін Заохуа був показаний в Единбурзі на  
знаменитому театральному фестивалі. Цю виставу Китайський Національний Центр 
видовищних Мистецтв показав з нагоди 450-ї річниці від дня народження Шекспіра. 

         Таким чином, постановки п’єс Шекспіра в Китаї ХХ ст. не були поодиноким 
явищем. Адже тільки 1949 р. (коли народилася Китайська Народна Республіка), 
тринадцять творів Шекспіра було поставлено у театрах країни. А на І китайському 

фестивалі Шекспіра у квітні 1986 року тільки в Пекіні і Шанхаї їх було вже двадцять 
п’ять [7,160]. 
         Звернення до творчості видатного норвезького драматурга Г. Ібсена в Китаї, як і 

у випадку з Шекспіром, теж відбулось на початку ХХ ст., проте причини обох явищ 
були різними. Виник намір з нових позицій проаналізувати мотивування жіночих 
вчинків, коли подолання традиції веде за собою трансформацію основних парадигм 

соціальної поведінки, де в цей час відбувається народження нового типу героя, в 
даному випадку – героїні. 
         На початку ХХ ст. освічена молодь відмовлялася приймати норми поведінки, 
що визначається конфуціанською етикою: принцип саньцун сиде («cлухатися трьох – 

батька, чоловіка, сина); поєднувати чотири доброчесності (зберігати свою честь, 
дотримуватися норм пристойності, стежити за своїми розмовами і вести сімейне 

господарство) потроху себе зживало. Цей стан справ можна яскраво проілюструвати 
реакцією, викликаною до життя п'єсою «Ляльковий будинок» (переклад з'явився в 
Китаї в 1918 р. в журналі «Нова молодь»), одного з культових письменників того часу 

Генріка Ібсена, коли жіночий рух в Китаї став називатися «нораїзм» за ім'ям головної 
героїні Нори [1, c. 327]. Новий тип героїні характеризувався не стільки сміливістю і 
рішучістю, скільки ясним відчуттям своєї індивідуальності. Вона знаходила у собі 

сили протистояти сім'ї, суспільству і конфуціанській моралі. 
         Лакмусовим папірцем у характеристиках героїв класичної драматургії за нових 
соціальних умов, стала зміна ставлення до героїв А. Чехова. Саме цю свободу 

інтерпретації пояснює кількість перекладів драматургічного тексту «Вишневого саду» 
А. Чехова, що упродовж 1940-х років був відомий у шести варіантах. Істотно, що 
«деякі з перекладачів мали великий досвід сценічної діяльності, що дуже допомогло 

їм у практичній роботі» [5, 14]. 
         Великі зрушення в адекватності перекладу і трактуванні авторського стилю 
Чехова зробив драматург і режисер Цяо Цзюїн. Він був теоретиком драматургії  

Нового Китаю та одним із засновників авторитетного Пекінського народного 
художнього театру. Цяо Цзюїн зробив поглиблене ідеологічне трактування «Вишне- 
вого саду», що на певний час визначило основні ідеї чеховознавства після утворення 

КНР 1949 р., а також заснував соціально-історичний напрям у вивченні чеховської 
драматургії, що на той час було обовязковою умовою ідеологізації китайського 
соціума. 
         Фан Сін сприяв тому, щоб його переклад «зробив Чехова близьким до широких 

кіл  читачів  та перетворився у Китаї на  зразкового  проповідника  високої  моралі» 
[7, 95]. 
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         Констатуючи величезний вплив Чехова на розвиток драми в Китаї, Цзяо 
Цзюїнь поглиблює уявлення про типологію чеховських героїв, яких невірно було б 
розподіляти на позитивних і негативних. У результаті в китайській драматургії 

«відбувався відхід від легенд і переказів сицюя до реального життя людини. Тобто 
китайські драматурги навчалися у Чехова створювати достеменні життєві моделі 
п'єс, сполучати воєдино драматизм і лірику, створювати нові типи характерів задля 

ствердження особливого жанру “лірико-психологічної драми”» [4]. 
         Висновки. Класична світова драматургія часто використовувалася в репертуарі 
нових театральних труп Китаю, організатори і режисери яких багато в чому 

орієнтувалися на європейські зразки. 
         Щодо стилістики шекспірівських п’єс, це була насамперед умовність  сценічної 
дії, властива театральній культурі епохи Шекспіра, що розвивалася у напрямку, 

властивому китайському традиційному театрові. 
         З усіх китайських режисерів Лін Заохуа, можливо, є найбільш активним 
руйнівником постановочних традицій Шекспіра. Його сценічне рішення «Гамлета» 

було 1990 р. психологічною драмою, в якій головний герой мав перебороти власні 
слабкості, не миритися з мінливістю долі. У 2007 р. «Коріолан» у постановці Лін 
Заохуа був показаний в Единбурзі на знаменитому театральному фестивалі.  

         Як засвідчує історія китайського театру, постановки п’єс Шекспіра у Китаї ХХ ст. 
не був поодиноким явищем. На І китайському фестивалі Шекспіра у квітні 1986 року 
тільки в Пекіні і Шанхаї було вже двадцять п’ять постановок англійського драматурга. 

         Звернення до творчості видатного норвезького драматурга Г. Ібсена в Китаї, як і 
у випадку з Шекспіром, теж відбулось на початку ХХ ст. і привело навіть до 
виникнення поняття «нораїзм» за іменем Нори, героїні п’єси Ібсена «Ляльковий дім». 

Разом з цим відбувалося звернення до жіночих персонажів середньовічної  китайської 
літератури з наміром кардинально переглянути їх смислову наповненість, з нових 
позицій проаналізувати мотивування їх вчинків і тим самим дати ним нове життя. 

         Лакмусовим папірцем у характеристиках героїв класичної драматургії за нових 
соціальних умов, була зміна ставлення до героїв А. Чехова. Деякі перекладачі 
акцентували увагу на зв'язку твору з громадським життям, на викритті Чеховим 

«хвороб усього суспільства». Інші виходили з розуміння Чехова-драматурга з позицій 
революційності і тому посилювали ідею спрямованості у «світле майбутнє». 
         Відповідно і у китайській драматургії відбувався відхід від легенд і переказів 

сицюя до реального життя людини. Китайські автори навчалися у Чехова створювати 
достеменні життєві моделі п'єс, сполучати воєдино драматизм і ліризм, створювати 
нові типи характерів та готувати особливий жанр «лірико-психологічної драми». 

         Отже, для проблем сприйняття перекладеного тексту художнього твору в 
інокультурному середовищі є важливим, що рецептивна естетика акцентує питання 
щодо історизму і соціальних засад даного трактування як в літературі й драматургії, 

так і в театральній культурі в цілому. 
         Перспективи подальших розвідок у даному напрямку полягають у розширенні 
кола авторів світової літератури та визначних драматургів для більш достеменного і 

повного висвітлення впливу на китайську драматургію та «мовний» театр. 
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