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ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ МУЗИЧНИХ ЖАНРІВ КИТАЮ  
КРІЗЬ ПРИЗМУ ФОРТЕПІАННОГО МИСТЕЦТВА

Анотація. Система мислення сучасного фортепіанного мистецтва побудована на древній філософії Ки-
таю. Музична культура Китаю знаходиться у постійному пошуку характеру звуку, тембрової палітри, 
форми, поєднуючи в собі національні мотиви. Завдяки поєднанню національних рис, філософії країни, 
релігійних тенденцій, елементів вокального та інструментального фольклору, театру та сфери компо-
зиції та фортепіанної культури, музична фортепіанна культура Китаю стала відомою в світі. Методика 
фортепіанної гри побудована на суворих класичних методах та національній свідомості, які викарбо-
вувались віками. Саме Сюетанська школа та виховна система «Юеге» стали фундаментом для розвит-
ку китайської музичної культури. Отже, великий вплив на розвиток музичної освіти здійснили: Шен 
Шінгун – один з перших педагогів фортепіано, Цзень Чжимінь, який був засновником музичної школи 
в Шанхаї, Лі Шутон – викладала спів та фортепіано у жіночій школі Шанхаю та Нанкінському вищо-
му педагогічному училищі. Велику роль у становленні фортепіанного мистецтва здійснив Дінь Шанде, 
який поєднав західні та східні мотиви на прикладі своїх творів. Дана проблематика є цікавою та потре-
бує подальшого вивчення у науковців. 
Ключові слова: фортепіанна музика Китаю, музичне мистецтво, культурні традиції, музичне виконавство.
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INTRODUCING CHINA'S TRADITIONAL MUSIC GENRES THROUGH  
THE PRISM OF PIANO ART

Summary. The system of thinking of modern piano art is based on ancient Chinese philosophy. The 
musical culture of China is in constant search for the nature of sound, timbre palette, form, combining 
national motives. Through the combination of national traits, country philosophy, religious tenden-
cies, elements of vocal and instrumental folklore, theater and composition and piano culture, China's 
musical piano culture has become well-known in the world. The technique of piano playing is based 
on strict classical methods and national consciousness, which have been etched in the centuries. It 
was the Suetan School and Yuege's educational system that formed the basis for the development of 
Chinese musical culture. Thus, a great influence on the development of music education was made by: 
Shen Shingong – one of the first piano teachers, Zeng Jimin, who founded the music school in Shang-
hai, Lee Shutong – taught singing and piano at the Shanghai Women's School and Nanjing Higher 
School. An important role in the formation of piano art was played by Din Shande, who combined West-
ern and Eastern motifs on the example of his works. These issues are interesting and require further 
study by scientists. Piano art has played a significant role in the culture of the East, including China. 
Speaking of Chinese culture, it should be noted that singing, music and dance are closely related. Un-
derstanding the art of music, including piano art, goes through all of Chinese philosophy and history.  
As a result of growing interest in this kind of art, choral groups will begin to appear, various compe-
titions and festivals, master classes will be organized, the repertoire of works of works will begin to 
increase, and so on. Famous scholars who raised issues of Chinese choral culture were Zhou Zhensun, 
Yang Li, Sun Yu, and others. It should be noted that the role of music was special, because it accompa-
nied all ritual ceremonies. These mystical events reformed Confucianism, which gave rationality and 
logic to all. One of the important features of Chinese music is the inseparable unity of poetic text and 
music, as well as the connection of music with gesture and dance, the interconnection of vocal music with 
phonetics of folk language.
Keywords: piano music of china, musical art, cultural traditions, musical performance.
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Постановка проблеми. Ознайомлення 
та вивчення проблеми культури музично-

го мислення країн Сходу, зокрема Китаю. Пред-
ставлення традиційних жанрів Китаю крізь 
призму фортепіанного мистецтва. Виокремлен-
ня представників фортепіанної школи країни. 
Ознайомлення з виховною системою «Юеге». Ви-
вчення питань фортепіанного мистецтва згідно 
філософським принципам Китаю. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Питання історичних витоків Китаю за-
вжди цікавило науковців, серед яких слід ви-
окремити – Ю.В. Тавровського, Г.О. Шнеерсона, 
В.С. Виноградова. Серед китайських вчених, які 
займались питаннями культури Китаю вирізня-
ються праці Лю Ляня, Сюй Чжея, Лян Сяомея 
та інші. Серед представників першої китайської 
фортепіанної школи виокремлюємо: Дін Шан-
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де, Лі Сянь-мін, Лі Цуй-чжень, Фань Цзи-сень 
та інших. Отже, ми бачимо, що питання фортепі-
анного мистецтва у Китаї є ще досі недостатньо 
висвітленим і потребує подальшого вивчення.

Невирішені раніше частини загальної 
проблеми полягають у тому, що крізь призму 
вікових традицій висвітлити проблему музично-
го мислення та музичної культури країн Сходу, 
зокрема Китаю. Донести проблему філософської 
думки Китаю, що здійснювала свій вплив на 
мистецтво східних країн. Відзначити роль фор-
тепіанного мистецтва Китаю.

Ціль статті (постановка завдання): вивчен-
ня проблеми музичної культури Китаю, зокрема 
теми фортепіанного мистецтва. Також ознайом-
лення з проблемою музичного мистецтва, спира-
ючись на філософію країн Сходу. Вивчення пред-
ставників фортепіанної школи Китаю.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Китайська фортепіанна музика, як і музичне 
мистецтво в цілому, – була відображенням східної 
філософії. Звернувшись до історії, слід сказати, 
що на процес фундації фортепіанного мистецтва 
у Китаї впливали як європейська музична тра-
диція, так і китайська. Отже, період ХХ століт-
тя ознаменувався появою відомих європейських 
музикантів, які створили підґрунтя для розвит-
ку фортепіанного мистецтва й освіти. Завдяки їх 
праці з’явилась когорта музикантів, – представ-
ників першої китайської фортепіанної школи. Се-
ред них виокремлюємо: Дін Шан-де, Лі Сянь-мін, 
Лі Цуй-чжень, Фань Цзи-сень та інші. В свою чер-
гу, китайські педагоги притримувались своїх на-
ціональних традицій, зокрема китайської філосо-
фії та естетики, яку ставили виразником музичної 
думки. Китайські погляди націлені на вираз ду-
ховності, що отримало назву – «гра іцзін». Худож-
ні образи, що притаманні цій манері, мали своє 
відображення у живописі, літературі, каліграфії, 
танцях тощо. Концепція «іцзин» стверджує, що 
краса наповнення художнього твору може бути як 
реальною (об’єктивною), так і проявляться у об-
разному прояві (суб’єктивною). У музичному мис-
тецтві – ця манера виступає об’єднуючою ланкою 
між втіленням та внутрішнім проявом духовності 
виконавця. Згідно китайської ідеології та філосо-
фії, виконавці мали відкривати всю багатогран-
ність та красу у музиці, красу природи за рахунок 
свободи, тонкості музичного виконавства. Техні-
ка виконавства у Китаї побудована на розвитку 
асоціативного ряду, отже, на перше місце стави-
лось не розвиток технічних навичок, а саме асо-
ціативних проявів за рахунок багатого образного 
строю. Адже, китайська філософія підтримує ідею 
«гармонії світу», тому популярністю користуються 
теми природи та краси. Згідно філософії конфуці-
анства, людина має приборкувати свої емоції, як 
внутрішньо, так і зовнішньо. Це яскраво знайшло 
свій прояв у мистецтві музики, танцю, театрі 
та живопису. Згідно цим правилам, у мистецтві 
ці канони дотримані. Зокрема, на картинах, в жи-
вописі «гохуа» мімічні жести стримані, а картини 
мають переважно спокійний характер. У музиці 
також ці правила мали місце, адже зайві рухи 
тілом вважались недоцільними при грі на фор-
тепіано. Все фортепіанне мистецтво побудовано 
на асоціативних моментах, адже ставлять голов-
ним завданням передати слухачам духовну сторо-

ну музики. В класичному мистецтві Китаю така 
внутрішня позиція вважається проявом енергії 
«ці», що за законами східної філософії ототожнює 
життєву силу, дихання та духовне начало. Саме 
музика допомагає людині знайти гармонію у сво-
єму мисленні, привести душу до ладу, вважають 
китайці. Основною тенденцією у вихованні фор-
тепіанною культурою країн Сходу є звернення 
до національних традицій. Фольклор був тим 
фундаментом, на який спирались музикознавці 
та композитори. Музичне мистецтво відображало 
зв’язок з древніми музичними інструментами (гі-
тара піба, скрипка хуцінь, бамбуковая флейта ді, 
барабани, гонги, дзвіночки) та народною піснею. 
Досягненням китайських композиторів вважа-
ється підручник «Ввідний курс гри на музичному 
інструменті цінь», де подаються відомості про му-
зичні характеристики інструмента цінь та китай-
ської дудки. Своєрідність музичних творів підкрі-
плена використанням діалекту «ханьюй», адже 
фортепіанні п’єси побудовані на ритмах та мело-
діях народу хань. На звукову палітру впливають 
тембральні навантаження. Поряд з моментами 
пісенного та танцювального фольклору, філосо-
фія китайської музики яскраво знаходить своє ві-
дображення в творах Дін Шан Де, Ван Лі Шань, 
Чу Вей, Гуо Чі Ходг, Чу Ван Хуа тощо. Слід зазна-
чити, що саме система пентатоніки зародилась 
в древніх пластах китайського фольклору. Систе-
ма мислення сучасного фортепіанного мистецтва 
побудована на древній філософії Китаю. Пробле-
ма сучасного мистецтва Китаю ХХ століття поді-
ляється на три основних напрямки: шанхайське, 
американське та пекінське. Відомим компози-
тором, автором твору для скрипки з фортепіано 
«Нічний пейзаж» (1947) став Сан Тун з Шанхаю. 
Його робота насичена своєрідним колоритом, дис-
онансами в акордово-поліфонічній фактурі. Ти-
повим є використання композитором народних 
елементів, що простежуються у використанні пен-
татоніки. Ще одним відомим композитором, тео-
ретиком у Китаю був Чен Міньчжі, який приділив 
багато часу розробкам питання поліфонії. Серед 
його робіт: «Вчення о поліфонічних елементах 
в китайській народній музиці», «О 24-х прелюді-
ях і фугах Шостаковича», він є автором ракохід-
ної фуги та додекафонної прелюдії і фуги, вісьми 
п’єс для фортепіано, використавши додекафонну 
техніку на поліфонічній основі [4, с. 244]. Яскра-
вим композитором цієї доби був Хо Шінтьєн, який 
створив такі шедеври китайського мистецтва: 
«Тональні приклади», «Чотири сна», «Телепатія», 
«Дві земні гілки», «Звуки природи», «Фонізм», 
«Приклад звукової сюїти», «Барабан сестри», «Го-
лос з неба» тощо. Композитор використовує різні 
тембри національних інструментів, а також метод 
поступового зростання темпу ударних. Цей при-
йом має давнє коріння, адже використовувався 
ще під час буддійської служби, коли монахи під 
час читання текстів поступово збільшували темп, 
при цьому використавши гру на музичних інстру-
ментах. Відомим музикантом був Ян Лічінь, який 
став автором книги «Олів’є Мессіан» та проаналі-
зував техніку музичного язика.

Отже, великий вплив на розвиток музичної 
освіти здійснили: Шен Шінгун – один з перших 
педагогів фортепіано, Цзень Чжимінь, який був 
засновником музичної школи в Шанхаї, Лі Шу-
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тон – викладала спів та фортепіано у жіночій 
школі Шанхаю та Нанкінському вищому педа-
гогічному училищі. З’являються перші паростки 
композиторської школи, де поважне місце за-
ймають фортепіанні жанри. Відомим композито-
ром у Китаї був Дінь Шанде (1911-1995), творець 
фортепіанних програмних творів та ряду праць, 
в яких митець виказує роль національного мис-
тецтва у культурі Китаю. Отже, в історію Китаю 
він увійшов як методист, композитор, теоретик, 
громадський діяч, педагог тощо. Під час свого 
навчання в консерваторії митець вивчав гру на 
китайському інструменті – піпу, що нагадує євро-
пейську лютню, пізніше він почав вивчати форте-
піано. Дінь Шанде викладав композицію на му-
зичному факультеті Шанхайського університету, 
читав лекції з теорії музики та вів хоровий спів. 
Поряд з цим давав приватні уроки, гастролював, 
керував народними колективами. Таким чином, 
в своїх працях він вдало поєднує національні 
та європейські традиції музичного мистецтва. На 
манеру композиції його творів та світогляд здій-
снили вплив такі композитори, серед яких: А. Оне-
ггер, О. Мессіан, А. Корто, Н. Галлон, Т. Обен. 
Поряд з ними й К. Дебюссі та М. Равель, з їх імп-
ресіонізмом в музиці, тембровими окрасами. Відо-
мими творами Дінь Шанде, де яскраво простежу-
ються ці ідеї, відносяться цикл «Веселі канікули», 
сюїта «Подорож на весні», «Тема з варіаціями на 
тему китайської народної пісні». Педагогічні ідеї 
майстра втілювались у яскравості звукових на-
вантажень та конструктивності викладу, що було 
запозичено з методик викладання європейських 
шкіл. Будучи викладачем Шанхайської консер-
ваторії, він виховав цілу плеяду учнів – піаністів, 
композиторів, теоретиків та педагогів (Чжу Гоньї, 
Чжоу Гуанжень, Чень Мінчжі, Лo Чжунжун, Ші 
Юнкан, Ху Дентяо, Ло Чжуан, Чень Ган, Ван 
Сілінь, Ван Лао, Чжао Сяошен, Сюй Шуя тощо). 
Свої педагогічні ідеї він втілив у своїх підруч-
никах та статтях: «Контрапункт строгого стилю» 
(1952), «Подвійний контрапункт» (1954), «Нариси 
з техніки фуги» (1957), «Дослідження прийомів 
композиції» (1987). Він піднімав питання етичних 
цінностей, національну проблематику, питання 

народного фольклору, які знаходили своє втілен-
ня в композиціях автора. Його спадщина нара-
ховує близько 36 опусів, до яких увійшли твори 
фортепіанні, камерні, вокальні, симфонічні та хо-
рові. Характерними рисами творів Дінь Шанде 
є застосування пентатоніки, що відображає наці-
ональний дух творів. Європейські традиції прояв-
ляються у автора крізь призму імпресіоністських 
тенденцій, що притаманні творам композитора. 
Традиції неокласицизму втілені у трактуванні 
форми, яка є конструктивною. В творах компо-
зитора проявляються й поліфонічні тенденції. 
Його композиції поєднують синтез як західного, 
так і східного колоритів, особливо в фортепіанній 
творчості. Саме він поставив фортепіано на євро-
пейський рівень, що увійшов в китайську музич-
ну культуру, тим самим вивівши свій індивіду-
альний погляд та стиль на культуру Китаю.

Висновки. Система мислення сучасного 
фортепіанного мистецтва побудована на древ-
ній філософії Китаю. Музична культура Китаю 
знаходиться у постійному пошуку характеру 
звуку, тембрової палітри, форми, поєднуючи 
в собі національні мотиви. Завдяки поєднанню 
національних рис, філософії країни, релігійних 
тенденцій, елементів вокального та інструмен-
тального фольклору, театру та сфери композиції 
та фортепіанної культури, музична фортепіан-
на культура Китаю стала відомою в світі. Мето-
дика фортепіанної гри побудована на суворих 
класичних методах та національній свідомості, 
які викарбовувались віками. Саме Сюетанська 
школа та виховна система «Юеге» стали фунда-
ментом для розвитку китайської музичної куль-
тури. Отже, великий вплив на розвиток музичної 
освіти здійснили: Шен Шінгун – один з перших 
педагогів фортепіано, Цзень Чжимінь, який був 
засновником музичної школи в Шанхаї, Лі Шу-
тон – викладала спів та фортепіано у жіночій 
школі Шанхаю та Нанкінському вищому педа-
гогічному училищі. Велику роль у становленні 
фортепіанного мистецтва здійснив Дінь Шанде, 
який поєднав західні та східні мотиви на при-
кладі своїх творів. Дана проблематика є цікавою 
та потребує подальшого вивчення у науковців. 
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