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М узичне мистецтво Китаю завжди приваблювало дослщ ниюв своею  
ВИТОНЧеНЮТЮ, ГарМОШЧШСТЮ, СВОСрЩШСТЮ СвЛоСПрИЙНЯТГЯ, сформованого 
фшософ1ею Сходу. 1нтерес до його осмислення особливо посилився 
наприкшщ Х Х -початку XXI столггь, коли поступове швелювання кордошв, 
як в географ1чному, так 1 в духовному сенсц обумовило активш штеграцшш  
процеси в контексЛ яких, вивчення схщно!' 1 зах1дно1 культур стало 

взаемоспрямованими векторами шзнання.
Самобутня фортеп!анна творчють китайських автор1в, доробок яких 

сьогодш складае величезний масив опушв для ш струмента соло та р1зних 
склад1в ансамбл1в, виявилась предметом особливоТ уваги музикознавщв. 
Зокрема, п1ан1стичний спадок Ван Лисаня, Дш  Ш ан Де, Л1 Инхая, Чу Ванхуа, 
Чен И  вже отримав грунтовне вивчення та узагальнення.

Серед когорти сучасних митщв Китаю особливе мюце належить Хуан  

Ан-Луну, композитору, диригенту, п1ан1сту, чия творчють являе яскравий 
приклад перетворення схщних 1 зах1дних традиц1й у формуванш  
1НДИВ1ДуаЛЬНОГО КОМПОЗИТОрСЬКОГО СТИЛЮ. ВсеСВ1ТНЬО В1ДОМИЙ музикант, 
композици якого звучать на концертних 1 конкурсних естрадах р1зних краш, е 
майже нев1домим в У крапп. Тому, представлене до захисту дослщження Сун 
Тянь, що розкривае мшрокосм творчо!' особистосЛ  через композиторсью та 
виконавсью проекцн е актуальним 1 знаходиться в русл1 сучасних наукових 

тенденций
Вибудовую чи стратег1ю свого наукового пошуку авторка, застосовуе 

ч1тку 1 лопчну  двочастинну структуру дисертацп, де Перший роздш 
(«Творч1сть Хуан Ан-Луна в юторико-культурному контекст1 епохи») е 
теоретичним, а Другий («Звукова панорама фортешанно!’ творчосЛ Хуан Ан- 
Луна») —■ анал1тичним. Зважаючи на те, що життевий шлях музиканта 
висв1тлено, переважно, в китайськомовних розробках, доречним 1 слушним, 
вбачаеться ознайомлення украш ського мистецтвознавства з етапами 
життетворчост1 та свПоглядними установками митця, що саме 1 зд1йснюе 
дослщниця в першому ш дроздЫ  дисертацп. Осмислення трапчних подш в



творчш  дол1 Хуан Ан-Луна, перипетш  його бюграфп, що зрештою оселили 
музиканта в ТПвшчнш Америщ, дозволило Сун Тянь виявити константи 
формування особистост1 музиканта як громадянина 1 митця. На думку 
дослщнищ це: батьювська родина, яка заклала пщ валини становления 
музиканта; навчання в Америщ , Канад1 та Англп, де молодий композитор 
вщкрив для себе шедеври свИовоТ класики; спшкування з видатними 
викладачами та виконавцями 1, безперечно, «ш окова тераш я» китайськоУ 
КультурноТ революцп. В с1 щ  фактори, як наголошуе дисертантка, визначили 
життев1 1 творч1 прю ритети Хуан Ан-Луна, сере яких: «антропоцентризм, 
осв1чешсть, захщ на ц и втзо ван ю ть , культура 1 збереження рщного 
нащонального в музичному мистецтвй) (с. 97).

Слщ уючи л о п щ  науковоТ розробки, у наступному ш дроздш  Сун Тянь 
вдаеться до огляду музикознавчих напрацювань з проблематики 
дослщження. Вона прискш ливо 1 ретельно вивчае роботи китайських вчених 
в яких творчють Хуан Ан-Луна характеризуеться в загальному плаш та 
конкретизуеться по напрямах д 1яльностп фортеп1анна, хорова, симфошчна, 
музика для духових, а також педагопчш  та виконавськ1 аспекта и вивчення. 
Опрацювання значного обсягу наукових джерел, який становлять: 
дисертац1ЙН1 дослщ ження (3), мапстерсью  роботи (9), стагп  (13), 1нтерв’ю з 
композитором, дозволили дисертантщ створити портрет 1ндив1дуальност1 

Хуан Ан-Луна, який «вражае своею уш версальнютю». Творчють митця, як 
аргументовано доводить Сун Тянь «складаеться... з охоплення практично вс1х 
музичних жанр1в XX столггтя... 1 синтезу р1зних сторш  китайського 
музичного мистецтва з напрямками европейсько1 та американськоУ 
музики» (с. 66).

З ’ясування прогалин у вивченн1 фортеш анно '1 творчост1 композитора 
та ГУ виконавських особливостей визначило перспективу подалыного вектору 
дослщження -  осягнення звуковоУ панорами фортешанноУ творчост1 Хуан 
Ан-Луна (Роздш 2). Проте, попередньо, на нашу думку цшком виправдано, 
Сун Тянь концентруе увагу на теоретичному обгрунтуванщ базових для 
дисертацш ного досл1дження дефш щ ш  «звуковий св1т» та «виконавська 
проекщя» (пщ роздш  1.3).

М1ркування над означеними поняттями авторка справедливо вбачае в 
площиш особливостей композиторського процесу як комплексу 
«особистюних... соц1окультурних 1 власне музичних фактор1в», що 
стимулюють творчу уяву митця» (с. 67). Рухаючись курсом осмислення 
цього багатоаспектного феномену, дисертантка уточнюе значения 
формулювань: «творчий метод», «ш тонацш ний досвщ », «композиторське 
письмо», «музичне мислення», «власний музичний свт>  1 в результат!



доходить висновку, що «звуковий св1т в композиторськш  творчост! — це 
П ш ена система, яка охоплюе вс1 засоби виразносЛ та образш стани». У 
широкому сенС1 поняття «звуковий СВ1Т» наближене до категорй' 
«ш дивщуальний стиль композитора» 1 «скероване в бш ыш й М1р 1 на 
специфшу темброво!’ колористичносЛ мислення нацюнального 
св1тов1дчуття» (с. 77). Разом з тим, Сун Тянь вказуе, що визначення 
«звуковий св1т» широко використовуеться й в фортешанолопУ, де мае ряд 
близьких за значениям дефш щ ш .

Так само к о т т к о  1 детально, заглиблюючись в термш олопю  
психолоп'У особистосЛ та теорй' комушкащУ дослщ ниця проникае в сутнють 
понять «композиторська та виконавська проекщя». У ш дсумку розлогих 
георетичних узагальнень вона формулюе: «виконавець у процес1 актуал1зац11 

музичного гвору "перетворюе" його зпдн о 31 своею 1ндивщ уальн1стю, 
в1дпов1дно сво’ш  професш нш  обдарованосЛ, особисЛсним особливостям» 
(с. 89). Саме ця взаемод1я, в результат! яко!' «виникае особливий параметр 
сп1втворчосЛ», й розум 1еться в дослщ ж енш  як «виконавська 
проекщя» (с. 100).

Важливим надбанням рецензовано!' дисертацп, на нашу думку, е 
Другий розд1л, в якому Сун Тянь переходить до аналПичних студш 
фортеп1анних твор1в Хуан Ан-Луна. Великий обсяг охопленого музичного 
матер1алу, що репрезентуе всю творчють композитора для ш струмента соло 
(мш1атюри, сонати, п еси-рапсодп д поеми), з оркестром, транскрипторську 
д 1яльн1сть, д о з в о л и в  авторщ  виявити жанров! пр1оритети митця, з ’ясувати 
особливост1 його фортешанноУ стшпстики. Зокрема, Сун Тянь визначае, що 
«фортеш анна музика Хуан Ан-Луна стала своерщ ною творчою лаборатор1ею 
композитора... 3 одного боку, фортеп1ано... вбирало 1 втшювало звукову 
картину свДу Китаю, симфошчних, хорових, 1нструментальних твор1в 
автора, з шшого — впливало на подальшу творч1сть композитора, проектуючи 

.звучания ш ш их тембр1в та 1нструменЛв» (с. 159).

Кожний анал13ований тв1р розглянутий дисертанткою нав1ть не в 
двох, а трьох проекщях: композиторськ1Й, виконавськ1й та методичн1й. Такий 
досл1дницький прийом дозволив Сун Тянь максимально розкрити образшсть, 
фактурно-виконавський комплекс засоб!в, художню та педагоЛчну 
значимють опус1в, що вивчаються. В аспекЛ зазначеного позитивним 
вважаемо вм щ ен н я анал1тичного матер1алу в юторичний контекст, який 
конкретизуе умови створення означених композицш, висв1тлюе Ух прем ’ерш 
та концерта! презентацй'.

Для ш аш сЛв, безумовно, особливо важливим е шдроздш, 
присвячений виконавським проекц1ям твор1в Хуан Ан-Луна музикантами



св1Тового р1вня — Джозефом Бановецем та Хсу Ф ей-Пш гом, яю докладно 
представлеш  в дисертацй (пщроздш 2.2).

У завершений плщ них наукових ш тенцш  стосовно предмету 
дослщження Сун Тянь визначае: «На основ1 злиття китайськоУ ш тонацш ност1 

1 захщного ш аш зм у виник уш кальний стиль фортеш анного письма Хуан Ан- 
Луна, який виявляеться як в галуз1 композицй’, так 1 в сфер1 виконавства, Вщ 
ш аш ста вш  вимагае високого ступеня в1ртуозностц агопчно'У розкутостц 
ш тонацш но’У чуйностц володш ня р1зними видами фортешанно'У фактури, 
почуття тембрового 1 нацюнального колориту» (с. 166).

Вщ значаючи безперечну новизну 1 практичну цш ш сть дисертацй' Сун 
Тянь статус опонента зобов’язуе зробити зауваження 1 поставити запитання. 
Зазначимо, що вони не е суттевими 1 мають, переважно, дискус1йний 1 

уточнюючий характер.
1. В роботи неодноразово згадуеться виконання твор1в Хуан Ан-Луна 

росшськими музичними колективами (оркестрами, хорами), п1ан1стами 1 

нав1ть запис Ух на компакт-диски (с. 131, 132, 146, 147). Чи можете ви навести 
приклади виконання музики китайського автора в УкраУш?

2. Уточнить, будь-ласка, сутш сть застосованого в робоЛ 
формулювання «нащ ональний звуковий образ ф ортетан о»  (с. 6, 161).

3. Яким чином, на вашу думку, вщ буваеться вплив китайськоУ 
фортешанно'У музики на европейське мистецтво фортеш анно’У ф и ?  Чи можна 
стверджувати, що сьогодш  вже сформувався китайський нащональний 

фортешанний стиль?
До тестових зауважень слщ в1днести нечисленн1 стил1стичн1 помарки, 

як1 не впливають на зм1ст 1 значения дисертацй'.
Загалом, робота визначаеться посл1довн1стю викладення матер1алу, 

ясн1стю формулювання мети 1 завдань, Грунтовшстю 1 виважен1стю 
висновюв. Вщ чуваеться, що писав ГУ науковець щиро закоханий в 
фортешанне мистецтво, нацю нальш  традицп, який знаеться на досягненнях 
китайськоУ фортешанно'У школи 1 пишаеться ГУ здобутХами.

Новизна роботи не п1длягае сумшву, адже вперше в Укра'Ун1 
дослщжено фортеп1анну творч1Сть Хуан Ан-Луна, звуковий св!т якоУ 
представлено у композиторських та виконавських проекщях.

Робота спираеться на Грунтовну джерельну базу (278 позицш), де 
майже чверть (70) складають шоземш, зокрема, китайськомовн1 дослщження.

Особливою перевагою рецензовано'У дисертацй' е додатки, яю м1стять 
фрагмента анал1зованих твор1в Хуан Ан-Луна, що дае можливють читачу 
ознайомитись з фортеш анними шедеврами майстра власноруч.



Результата робота пройшли належну апробацпо. Автореферат 1 

науков1 публжацп вщ бивають результата дисертацп у повнш  М1рт
Таким чином, наукове дослщження «Звуковий св1т ф ортетанних 

твор1В Хуан Ан-Луна: композиторсью та виконавсью проекцн» в1дповщае 
вс1м вимогам М ОН Украши, що висуваються до роб1т такого роду, а його 
авторка -  Сун Тянь -  заслуговуе на присудження наукового ступеня кандидат 
мистецтвознавства за спещ альш стю  17.00.03 -  музичне мистецтво.

Офщ ш ний опонент -

кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри хореографп та музично-ш струментального 
виконавства Сумського державного 
педагопчного уш верситету
1м. А. С. М акаренка Т.Г.Довжинець


