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ГАСТРОЛЬНИЙ ТУР ЗОЇ ГАЙДАЙ ДО КИТАЮ 

1952 РОКУ 

Українська співачка Зоя Гайдай увійшла в історію ві-
тчизняного вокального мистецтва як талановита оперна і 
концертно-камерна виконавиця радянської доби. Її успіх у 
співацькій кар’єрі, що полягав у залученні до виконання 
провідних партій у Київській опері впереміж з активною 
концертною діяльністю, припав на 1930-ті — першу поло-
вину 1950-х років. Однак панівний тоталітарний режим, 
який тоді контролював усі сфери життєдіяльності суспіль-
ства, використовував у політичних цілях і мистецький ре-
сурс. Зокрема, закордонні поїздки, що додалися до гастро-
льного графіка співачки в повоєнний період, планувалися 
насамперед з агітаційно-пропагандистською метою. Гаст-
рольний тур до Китаю 1952 р. у складі концертної групи 
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також не став винятком, оскільки відбувся в рамках так 
званого «місячника радянсько-китайської дружби» [1, 
с. 115; 2, арк. 14 зв.]. Відносини між цими країнами офі-
ційно розпочалися з визнання Китайської Народної Рес-
публіки та укладання 14 лютого 1950 р. «Договору про 
дружбу, союз і взаємну допомогу» [1, с. 113–114], але базу-
валися вочевидь на геополітичних інтересах СРСР щодо 
статусу Китаю як союзника на південно-східних кордонах. 
Артисти ж мали посприяти формуванню позитивного імі-
джу СРСР за допомогою концертів та агітаційних зустрічей 
[2, арк. 15 зв.–16 зв., 22–22 зв., 25, 26 зв., 29–29 зв., 66 зв.–
67 зв.; 3, арк. 3]. 

Таку місію було покладено на одних із найкращих 
радянських митців, які повинні були продемонструвати не 
лише різноманітні види виконавського мистецтва, а й пос-
тати перед публікою представниками дружньої багатона-
ціональної спільноти. Тому до складу декількох груп, ок-
рім Зої Гайдай, увійшли російські артисти — скрипалька 
Ольга Каверзнєва, солісти балету Галина Уланова, Юрій 
Кондратов, Тамара Соколова та Петро Помазков, актор і 
режисер лялькового театру Сергій Образцов, азербайджа-
нський співак Рашид Маджид огли Бейбутов, узбецька 
танцівниця Тамара Ханум і узбецька співачка Халіма Ни-
сирова, грузинський ілюзіоніст Дік Читашвілі та ін. Атмо-
сферу бойового завзяття створював Ансамбль пісні і танцю 
Радянської Армії імені О. В. Александрова [2, арк. 3]. 

Враховуючи специфіку збірних концертів, де діяв лі-
міт часу для виступу кожного виконавця, репертуар Зої 
Гайдай здебільшого містив три-чотири номери. Окрім 
спеціально підготовленого подарунка — китайської пісні 
мовою оригіналу [2, арк. 8], вона співала арії Снігуроньки з 
однойменної опери М. Римського-Корсакова, Чіо-Чіо-Сан 
з опери «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччіні, Куми з опери 
«Чародійка» П. Чайковського, українські народні пісні 
«Ой не світи, місяченьку», «Чумарочка рябесенька», «Чи я 
вплила, чи я вбрела», «Ой ненько, зацвіло серденько» [2, 
арк. 8, 15 зв., 16 зв., 17 зв., 23 зв., 59] та ін. Майже кожен 
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виступ не обходився без обов’язкової на той час «ідеологі-
чно спрямованої» пісні «Любимый Сталин» [2, арк. 8, 
15 зв., 16 зв., 24 зв., 61 зв., 64 зв., 75 зв.; 3, арк. 3 зв., 11 зв., 
13 зв.], що свідчило не лише про мету і характер цього ві-
зиту, а й заполітизовану атмосферу, у якій протікала жит-
тєдіяльність радянських артистів. 

Під час поїздок у Пекін, Сіань, Ланьчжоу, Ченду, Чу-
нцін [2, арк. 2] та ін., Зою Гайдай надзвичайно зворушили 
своєю приязністю тамтешні люди, які зі скандуванням та 
квітами зустрічали артистів на вулицях [2, арк. 5–6 зв., 10–
11, 19 зв.–20 зв.; 3, арк. 2–2 зв.], щиро вразила організація 
поїздки на місцях [2, арк. 9 зв., 10, 11 зв., 24], теплий прий-
ом публіки — працівників, мистецьких діячів, радянських 
фахівців, які працювали в Китаї, тощо [2, арк. 2 зв.; 3, 
арк. 3 зв.–4]. Відрадним для артистів став той факт, що під 
час концертного туру не виникло жодних інцидентів, 
пов’язаних із невдоволенням слухацької авдиторії. І це при 
тому, що якість виступів, на думку артистки, не завжди 
відповідала високим професійним стандартам. Напри-
клад, переліт до Ланьчжоу, відсутність відпочинку і репе-
тиції, низька температура в концертній залі та непридатне 
для показових виступів фортепіано не посприяли її яскра-
вому виступу на сцені місцевого будинку культури [2, с. 7-
8 зв.]. «Ноту sol брала з натугою. Успіх мала, але це апло-
дували не мені, а Радянському Союзу», — констатувала 
співачка [2, арк. 8]. Та все ж більшість своїх виступів вона 
оцінила як вдалі [2, арк. 15–15 зв., 17 зв., 23 зв., 24 зв.; 3, 
арк. 11 зв., 13 зв.]. 

Окрім участі в гастрольних заходах захоплюючими 
моментами для Зої Гайдай стали відвідини Храму Неба, 
Літнього палацу імператриці Цисі та Зимового імператор-
ського палацу, постановок китайських опер у Пекіні [2, 
арк. 44 зв., 49, 55 зв., 76, 79], історичних музеїв у містах Сі-
ань і Ченду, де експонувалися стародавні артефакти древ-
нього Китаю [2, арк. 14 зв.–15, 25–25 зв.] тощо. І водночас 
не могли не здивувати цікаві й цінні подарунки 
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[2, арк. 17 зв.–18, 67 зв.–68, 70 зв.], які підготувала для гос-
тей країна з на той час слаборозвиненою економікою, що 
не сховалося від її уваги [2, арк. 5 зв., 13 зв.–14, 31–31 зв.]. 

Позитивні враження підсилилися на завершальному 
етапі гастрольного туру. Під час перебування в «галасли-
вому, вируючому, жвавому» [3, арк. 15 зв.] Шанхаї їй ви-
пала можливість не лише відчути найяскравіший за весь 
гастрольний період успіх [3, арк. 13 зв.], а й знову відвідати 
китайську оперу — з її слів «чарівне видовище» 
[3, арк. 11 зв.], яке поставили спеціально для гостей. Про-
фесійний спів, підбір і чудова гра артистів, розкішні кос-
тюми, вишукане оформлення [3, арк. 11 зв.–13] подарува-
ли естетичну насолоду та, безумовно, вплинули на твор-
чий світогляд української мисткині. Після завершення цієї 
поїздки співачка стверджувала, що відвідання Китаю стало 
яскравою сторінкою в її житті [3, арк. 26 зв.]. 

Отже, гастрольний тур Зої Гайдай до Китаю у складі 
концертної групи вийшов насиченим, доволі вдалим і, по-
при політичну спрямованість та відсутність серйозних 
професійних завдань, перетворився на незабутню подію в 
її творчій біографії. Це стало можливим завдяки яскравим 
враженням від китайського народу, місцевого колориту, 
ментальності і культурних традицій. 
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