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Лекція 14,15 

Тема: Мистецтво далекосхідного культурного регіону. Природа – мати всіх речей. 

 

1. Особливості східного світосприйняття. 

2. Специфіка архітектурних композицій Сходу. 

3. Типові риси далекосхідного живопису. 

4. Декоративно-ужиткове мистецтво Далекого Сходу. 
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Знання, 2006, с.  102 – 129;   

2) Масол Л.М. Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень): підручник для 10 (11) класу 

закладів загальної середньої освіти / Л.М. Масол. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2018, с. 30 – 40. 

 

1. Особливості східного світосприйняття. 

Загадкове мистецтво Далекого Сходу охоплює традиції Китаю, Японії, Монголії, В’єтнаму, 

Камбоджі, Кореї. Воно пройшло тривалий шлях розвитку – самобутній і самодостатній, заснований 

на філософських поглядах і унікальних філософських системах самозбереження культурної традиції.  

 Найголовніше в них – зв’язок людини з природою, прагнення самовдосконалення, 

гармонія людини і світу. Гасло далекосхідного світогляду: «Спочатку вдосконалюй себе, а потім і 

світ навколо себе». 

На Сході все може перетворюватися на мистецтво – витончене і привабливе. Мистецтво 

Далекого Сходу – це не лише архітектура і музика, танець і живопис, поезія і театр. Мистецтво 

Далекого Сходу – це і чайні церемонії, і бойові мистецтва, засновані на спостереженнях за рухами 

диких тварин. Це і заворожлива «стіна ієрогліфів», у смисл яких закладено енергію життя. 

Китай – країна, якій світ багато в чому завдячує прогресом: тут створено один із перших 

сонячних календарів, винайдено компас, сейсмограф, порох, папір, книгодрукування, порцеляну, 

складено один з перших каталогів зірок. Мистецтво Китаю – дивовижне і багатогранне. Воно міцно 

пов’язане з філософсько-релігійними вченнями конфуціанства, даосизму, буддизму, які вплинули 

на китайську культуру та мистецтво сього Далекосхідного регіону. 

Культура китайського народу – одна з найдавніших. 

Китайський філософ Конфуцій (551-479 рр. до н.е.) висунув в якості соціального ідеалу 

шляхетну людину – гуманіста, що має високі моральні цінності. Конфуціанство – система 

цінностей, що регулюють стосунки між людьми за принципом: стався до інших так само, як хотів би, 

щоб ставились до тебе. Знаменита фраза Конфуція «Вірю в давнину і люблю її!» -  втілює глибоке 

шанування традицій, що стало підвалиною китайської культури.  

Протилежним полюсом і другим за ступенем впливу був даосизм. Головний канон даосизму 

приписують китайському філософу Лао-Цзи (УІ – У ст. до н.е.). Поняття дао (Шлях) – багатозначне, 

воно означає також «світову першооснову буття». Даосизму (засновник Лао-Цзи) властиве 

захоплення природою, одним з представником якої є людина. Вона має взаємодіяти зі світом, а не 

змінювати його. Тому роздуми на самоті на лоні природи вважали найкориснішими. Ідеали даосизму 

надихали китайських митців, для яих провідним у мистецтві став образ Шляху людини-мандрівника. 

Буддизм – одна з найдавніших світових релігій, яка зародилася в Індії і проникнула в Китай, а 

з голом і в інші країни Азії, де набула поширення приблизно в той самий час, що і християнство в 

Європі.  

Буддизм –  це релігійно-філософське вчення про духовне пробудження особистості, наставляє 

її на  шлях морального та інтелектуального піднесення. Без розуміння буддизму важко осягнути 

великі культури Сходу – індійську, китайську, японську. Разом з буддизмом з Індії в китайське 

мистецтво проникає скульптурне зображення людини.  

З давніх-давен митців Далекого Сходу надихала природа, яка мала особливу владу над 

людиною. Тому саме природа стала мірою всіх речей, своєрідним еталоном, що визначав життя 

народів регіону: китайців, японців, корейців тощо. 
 

2. Специфіка архітектурних композицій Сходу. 
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Серед пам’яток культури далекосхідного регіону важливе місце належить архітектурі. 

Палаци, храми, архітектурно-паркові ансамблі гармонійно вписуються в мальовничі ландшафти 

довкілля. Буддійські пагоди, як і вежі готичних соборів,  спрямовуються вгору - до неба. Пагода – (із 

санскр. – священний, з яп. та кит. – вежа скарбів) – буддистська чи індуїстська споруда культового 

призначення. 

Під час правління Цинь Ши-хуанді (259 – 210 рр. до н. е.) парадний і урочистий образ набула 

столиця Сяньян. Місто обнесли міцним кріпосним муром з великою кількістю воріт і веж. За 

свідченням літописців в місті нараховувалось біля 300 палацових комплексів, широкі вулиці 

закінчувались широкими воротами. 

За тривалий період розвитку китайської цивілізації збереглося чимало споруд, які належать до 

світових шедеврів. До світових шедеврів будівельного мистецтва належить Велика китайська стіна.  

На великій кількості сигнальних веж при найменшій небезпеці спалахували вогні. Від Великої 

стіни до столиці була проложена дорога. 

З величезним розмахом побудована гробниця Цинь Ши-хуанді. Її звели в 50 км від Сяньяна 

через 10 років після того, як він зійшов на престол. В будівництві брало участь більше 700 тис. осіб. 

Гробниця була оточена двома рядами  високих стін, що створювали квадрат (символ землі). 

Конусоподібний могильний пагорб, розташований в центрі, був округлим (символ неба). Стіни 

підземної усипальниці декоровані відшліфованими мармуровими плитами та нефритом, долівка 

викладена великим полірованим камінням з намальованої картою дев’яти областей Китайської 

імперії. На долівці стояли скульптурні зображення па долівці стояли скульптурні зображення п’яти 

священних гір, стеля виглядала як небосхил з сяючими світилами. Після того, як тіло імператора 

помістили до гробниці, навкруги нього помістили велику кількість дорогоцінних предметів – судини, 

ювелірні вироби, музичні інструменти. 

Підземне царство не було обмежене лише самим похованням. На відстані 1,5 км археологи 

знайшли теракотове військо, яке мало охороняти спокій свого правителя. 

В період Хань (206 р. до н. е. – 220 р. н. е.) міста будували за чіткими правилами з поділом на 

квартали. Палаци правителів знаходились на головній магістралі і складались з жилих та парадних 

помешкань, садів, парків. Ховали знать в просторих гробницях з декорованими керамікою або 

камінням стінами, стелі підпирали кам’яні колони, які завершувались, як правило, двома драконами. 

Ззовні до погребального пагорбу вела Алея Духів, обрамлена статуями тварин.    

З ІV ст. н. е. на китайському грунті прижився буддизм, який вібрав у себе місцеві 

філософські вчення, культи, вірування. В культурному та політичному житті Китаю важливу роль 

стали відігравати буддійські монастирі. По всій країні почали будувати грандіозні монастирські 

комплекси, які вирували в скелях по типу індійських, та дерев’яні храми і високі багатоярусні вежі – 

пагоди, в яких зберігались буддійські реліквії. Найдавніші скельні монастирі – Юньган (Храм 

Заобрійних Висот, ІV – VІ ст., провінція Шаньсі), Лунмень (Ворота Дракона, ІV – ІХ ст., провінція 

Хенань). Монастирі прикрашали скульптурними зображеннями Будди та буддійських божеств 

(ботхисатв), які допомагали людям і втілювали милосердя та співчуття, рельєфи, розписані фарбами.  

В періоди Тан (618 – 907 рр.) і Сун (960 – 1279 рр.) мистецтво для освічених людей було 

таким же природнім заняттям, як і суспільна діяльність. Чиновники того часу були одночасно 

поетами, художниками, теоретиками мистецтва, чудовими каліграфами. Основні риси архітектури 

періоду Тан – монументальність та святковість. Міста Лоян та Чанань були обнесеними стінами 

фортецями, поділеними на торгівельні, жилі, палацові та храмові комплекси. Для них був 

характерний прямокутний план. Розміри будівель визначались знатністю господаря. Вони мали 

обхідну галерею зі стовпами, пофарбованими червоним кольором, які разом з барвистими 

кронштейнами (доугун) підтримували широкі карнизи дахів. Дахи, що виступали за межі будівлі з 

загнутими кінцями придавали споруді урочистість та завдяки силуети особливу легкість. Крім того, 

захищали від дощу та яскравого світла. 

В містах та за їх межами, недалеко від монастирів, зводили величезні буддійські пагоди. 

Пагоди періоду Тан обов’язково мали непарну (щасливу) кількість поверхів, відрізнялись 

стриманістю та дивовижною гармонією пропорцій. Найвідоміша з них – шістдесятиметрова 

семиповерхова пагода Даяньта (Велика Пагода Диких Гусей), побудована в 652 р. в Чанані.  

Архітектура періоду Сун була набагато складнішою та різноманітнішою. Зодчі більше уваги 

приділяли декору, поєднанню архітектури з природним оточенням. Пагоди залишались 
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монументальними, але ускладнилась їх конструкція та декорування. Такою є пагода Тета (Залізна 

Пагода), зведена поблизу Бяньляна (1041 – 1044 рр.) – п’ятдесяти метрова струнка вежа з 

тринадцятьма грайливо вигнутими дахами, облицьована керамічними плитами кольору іржі.  

Період Хань – розквіт китайської скульптури. Зображення буддійських божеств цього часу 

значно відрізняються від попереднього періоду. Витончена грація тіл і містична одухотвореність 

облич змінилась повнокровною красою, зникла застиглість поз. Статуї храмів більш вільно 

розташовані в просторі. Вони ніби відриваються від стін, набуваючи гнучкості, об’єму, 

пропорційності (статуя Будди Вайрочани – Володаря Космічного Світла, зведена у 676 р. в 

Лунмені).  

 

 Характерна ознака архітектурного стилю Китаю – кілька ярусні дахи, краї яких загнуті 

угору, завдяки чому будівля ніби злітає в небо. Окрасою гребенів дахів, фасадів, брам нерідко 

ставали скульптурні зображення фантастичних драконів.  

Ще одна особливість китайського зодчества – використання яскравих фарбників. 

Імператорські палаци покривали золотаво-жовтою глазурованою черепицею, храми – синьою або 

блакитною, звичайне житло – сірою. Дерев’яні деталі часто фарбували червоним лаком. Карнизи, 

вікна, двері прикрашали дивовижними кольоровими орнаментами з рослинними та тваринними 

мотивами. 

Період Мін – час створення великих і урочистих архітектурних ансамблів. 

Архітектурний символ Пекіну – Храм Неба, зведений за часів династії Мін (1420). 

Впродовж майже 500 років китайські імператори приїжджали сюди, щоб принести Небу щедрі дари. 

Пізніше були побудовані ще три храми комплексу – Місяця, Землі і Сонця. Разом з Храмом Неба 

вони символізують Всесвіт і складають чотири наріжники містичної фортеці Будди. Вівтар – 

триступенева тераса круглої форми, викладена білими мармуровими плитами, що утворюють 

геометричний орнамент. У центрі верхнього ярусу – кругла кам`яна плита, оточена дев`ятьма 

плитами, які утворюють перше кільце, далі – вже 18 плит і т.д. між ярусами по 9 сходинок. І це не 

випадково: цифру «9» стародавні китайські філософи вважали цифрою неба. У храмі з унікальною 

акустикою зберігаються музичні інструменти. Пам`ятку архітектури внесено до списку Світової 

спадщини ЮНЕСКО. 

Архітектурні споруди ХVІІІ – ХІХ ст. – храми, пагоди, палаци та парки – відрізняють 

яскравість та живописність. В архітектурі та декоративній скульптурі втілено прагнення до 

розкошів та багатства, характерне для смаків того часу.  

Китайське зодчество вплинуло на розвиток архітектури інших народів регіону. 

Японські будівничі створили неперевершені зразки дерев`яних храмів і багатоярусних пагод із 

зубчастими кронами. Дереву надавали перевагу тому, що цей матеріал стійкіший  до землетрусів. 

До нашого часу зберігся зведений на початку VІІ ст. н. е. храмовий ансамбль Хорюдзі. В 

центрі – прямокутний двір, оточений галереями, на південному боці – ворота, на північному – зала 

для проповідей. Всередині двору Кондо (Золота Зала) та п’ятиярусна пагода, що здіймається на 32 м. 

Вважається, що це найдавніші дерев’яні споруди на землі. Видатний приклад архітектури VІІІ ст. – 

храмовий комплекс Тодайдзі (Великий Східний Храм) – головна державна святиня та зала для 

колосальної бронзової статуї Будди Бирусяна (Всеохоплююче Світло). Головною архітектурною 

спорудою ХІІ – ХІІІ ст. стали споруди міста Хейдзе-ке.  

Важливою складовою архітектурного ансамблю були парки – доказ того, що китайці здавна 

шанували природу і глибоко розуміли її красу. У парках розміщували вишукані павільйони, 

мініатюрні чайні будиночки. 

Одним з найдавніших в Японії є замок Хімедзі (Палац Білої Чаплі, 1601 – 1609 рр.), внесений 

до списку об`єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Майже всі 83 споруди комплексу побудовані з 

дерева. 

Буддійські ченці започаткували храмові сади, у яких упродовж віків формувалося оригінальне 

мистецтво японського саду. Композиції у садах цього типу складалися не лише з дерев і квітів, а 

також із каміння і піску. Вони імітували природні ландшафти, інколи нагадували абстрактний 

живопис. Тут у тиші саду людина мала можливість усамітнитися, досягнути внутрішньої душевної 

гармонії. 
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Особливістю дзенських монастирів було те, що в них зазвичай не було живих рослин. 

Головними елементами композицій було каміння, ретельно підібране за розміром, формою, та вода, 

як справжня (струмок, ставок), так і символічна (пісок, галька). Найвідоміші дзенські сади 

знаходяться в Кіото (сад Реандзі). Інший різновид японського саду – тянива («чайні сади»), 

пов’язані з культом чаю та чайною церемонією (тяна).  

Найдавніша скульптура Японії – ханива - виготовлялась технікою накладання одне на одне 

виліплених від руки кілець з глини (І – ІІ ст.) В ІХ – Х ст. суттєво змінились образи буддійської 

скульптури. З’явились багатоголові та багаторукі статуї, божества зі страшними обличчям. В храмах 

часто зустрічається зображення богині милосердя Каннон. 

 Шедевр скульптури ІХ ст. – статуя Богині Каннон з храму Кансидзі в м. Осака. У ХІІ – 

ХІІІ ст., коли до влади прийшов стан самураїв з його ідеалами сили та могутності, змінилась і 

скульптура. Відомі майстри того часу – Ункей та Кайкей, автори колосальних восьмиметрових 

статуй божеств-охоронців ансамблю Тодайдзі. Інтерес до реальної людини втілився в портретному 

жанрі. В храмах секти Дзен статую наставника виконували в натуральну величину, розмальовували в 

натуральні кольори, вдягали у справжній одяг. З’явились портрети сегуна Мінамото Еримото та 

інших воєначальників.   

З культом природи пов`язаний ще один вид традиційної японської культури – мистецтво 

аранжування квітів – ікебана («життя квітів»). Класичні композиції побудовані на трьох основах, 

що символізують Небо, Землю і Людину. Навколо центру (Небо) вільно розміщують інші елементи: 

гілочки дерев (слива, кипарис), квітів (орхідея, хризантема). Художній смак автора оцінюють за 

гармонійністю співвідношення кольорів і форм, рослин між собою і формою вази. 

Згідно традиції в ікебані має відображатись пора року, а співвідношення рослин створювати 

загальні символи: сосна і троянда – довголіття, півонія та бамбук – мир і благополуччя, хризантема 

та орхідея – радість, магнолія – духовна чистота.  

Мистецтво на Корейському півострові зародилось у ІІІ тис. до н. е. Найдавнішими ремісними 

виробами є побутові і ритуальні керамічні судини, прикрашені тонким візерунком. Особливу роль в 

обрядах давніх корейців відігравав культ померлих предків. 

 Могили знаті увіковічували монументами – величезними стілоподібними кам’яними 

дольменами. Могили правителів ззовні мали вигляд багатоступеневої піраміди або пагорба, до яких 

вела широка дорога. Всередині був підземний палац, викладений з гранітних плит, що підтримували 

купол. Чисельні розписи сяючими блакитними, червоними та фіолетовими фарбами, заповнювали 

все приміщення.  

Центральне місце відводилось зображенню в парадному одязі померлого вельможі з 

дружиною. По сторонам світу були розташовані духи-охоронці, представлені в стрімкому русі: 

черепаха, обвита змією, - символ півночі; білий тигр – заходу; червоний птах фенікс – півдня; синій 

дракон – сходу. Такі зображення є в гробницях Теме (Великої Гробниці) поблизу Пхеньяна, гробниці 

Сачинчхон (Чотирьох Духів-Охоронців) неподалік від Куннесон.  

В середині І тис. н. е. посилились зв’язки з Китаєм, тому активно застосовувались принципи 

китайського зодчества. Столиця Кенджу мала чіткий план, була оточена стінами перетиналась 

прямими магістралями, в центрі розташовувався масштабний палацовий комплекс (символ центру 

Всесвіту). Загальний вигляд кам’яних будівель характеризує розташована поблизу Кенджу 

обсерваторія – Вежа Зірок (VІІ ст.) Один з найбільш відомих буддійських монастирів середини І 

тис. н. е. – ансамбль Пульгукса (неподалік від Кенджу на горі Тхохамсон). В VІІ - VІІІ ст. з’явились 

чисельні печерні храми.  

Найбільший з них – Соккурам (пагорб з кам’яною печерою), зведений поруч з монастирем 

Пульгукса. В Х – ХІ ст. посилились контакти з Китаєм, Японією, Іраном, що створило нові умови для 

розвитку мистецтва. Архітектура стала складнішою та живописнішою. В наймальовничіших місцях 

країни, таких, як Кимгансан – Діамантові гори – звели декілька ансамблів буддійських монастирів. 

Кам’яні пагоди стали стрункішими та святковими. Дахи їх ярусів вигнулись доверху подібно гілкам 

дерев. З’явились восьмикутові та шестикутові в плані пагоди, наприклад Вольджонса (ХІ – ХІІ ст.) 

Розквіт архітектури припав на ХV - ХVІ ст. Масштаб архітектурних ідей яскраво виявився в 

палацових комплексах Хонсона – Кенбоккун (ХІV ст.), Чхандоккун (ХV – ХVІІ ст.) 
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Архітектура Кореї (Країна Вранішньої Свіжості, або Вранішнього Спокою) відрізняється від 

схожих за стилем зразків китайського і японського зодчества вишуканою простотою і довершеністю 

виконання оздоблення. Більшість пам’яток знищено, ті, що збереглись – оголошено національними 

святинями. До них належить королівський палац у Сеулі.  

Старовинна корейська архітектура контрастує з ультрасучасними спорудами мегаполісів. 

Наприклад, сеульські парки з деревами, «розмальованими» вогнями в червоно-жовті кольори, що 

світяться вночі посеред урбаністичного середовища, створюють майже сюрреалістичне враження. 

Нині, щоб ознайомитися з архітектурно-парковим мистецтвом Далекого Сходу, українцям вже 

не обов`язково летіти в далеку Азію. У Києві на території Національного ботанічного саду ім. 

М.М.Гришка відкрито експозицію «Корейський традиційний сад», де представлені зразки флори, 

національного зодчества. Корейські фахівці зробили копію павільйону із сеульського королівського 

палацу. Брама і ворота декоровані типовими азійськими орнаментами, символами.  

 

3. Типові риси далекосхідного живопису. 

В VІІ – VІІІ ст. головне місце серед інших видів мистецтва посів живопис. Охопивши 

різноманітне коло явищ, він відобразив і поклоніння людей красі Всесвіту, і світ тварин і рослин, і 

міський побут того часу.   

Визнання народами Сходу високої естетичної цінності природи як безмежного космосу, 

мізерною частинкою якого є людина, зумовило появу китайського пейзажного живопису (набув 

розквіту в епоху династій Тан і Сун). Його ознака: мистецький синтез, у якому гармонійно поєднані 

зображення поезія, каліграфія і друк. Ієрогліфи – назви твору, вірша або афоризму – доповнюють 

картину, «озвучують» її, розшифровують прихований символічний смисл. 

Засновник китайського пейзажного живопису – поет, художник і музикант Ван Вей (699 – 

759, династія Тан). Він першим став писати тільки чорною тушшю. Ван Вей  настільки зближував 

образи живопису і поезії, що сучасники зазначали: «Його вірші подібні картинам, а його картини 

подібні віршам».  Малюнок тушшю на папері чи шовку неможливо ні виправити, ні стерти, що 

потребувало неабиякої майстерності. Штрих мав бути легким, як хмара, чи сильним, як дракон. 

Відсутність кольорів компенсувала безліч нюансів, які відображали деталі природного довкілля. 

Жанри китайського живопису: 

- «гори і води» (шань-шуй); 

- «квіти і птахи» (хуа-няо); 

- «люди» (жень-у-хуа); 

- «тварини» (анімалістика). 

Найбільш піднесене уявлення про час, співзвучне поезії, втілилось в жанрі шань-шуй. Він 

відобразив уявлення про єдність головних сил Всесвіту. У пейзажах «гори і води» гори 

уособлювали активний світлий чоловічий порядок (ян), а води – темний жіночий (інь). У 

композиціях відсутня лінійна перспектива, її замінила розсіяна, повітряна. Складається враження, що 

гірські верхівки злітають до небес, а хатинки, самотні фігурки мандрівників на крутих стежках чи 

групи вершників губляться, мов піщинки, у цій граційній панорамі. Це загострювало відчуття 

безкрайності Всесвіту у творах епохи Тан і Сун, зокрема на картинах основоположника «зеленого 

пейзажу» Лі Сисюня (651 - 716), Лі Чжаодао (670 – 730), Ван Вей (699 - 759).  

Пейзажі Лі Сисюня та Лі Чжаодао яскраві, насичені за кольором, виконані в манері гунбі 

(ретельний пензлик). Сині і зелені хребти гір обведені золотою каймою, завдяки чому картина схожа 

на дорогоцінність. Білі хмари, що перерізають верхівки гір, створюють ефект повітряного простору. 

Пейзажі Ван Вея виконані чорною тушшю з м’якими розмивами в манері сеі (живопис 

ідеї).Художник використовував два кольори – чорний і білий, але відкривав у них велику кількість 

відтінків. Він розташовував пейзажі так, ніби сам дивиться на нього з висоти пташиного  польоту. 

Пейзажі ХІІ – ХІІІ ст. сповнені тонкого ліризму, овіяні спогадами. Картини Ма Юаня та Ся 

Гуя вражають не лише достовірністю, а і людяністю. 

 Після завоювання країни монголами (ХІІІ ст.) багато художників втекли на південь. Їх твори 

сповнені печалі, вони мають алегоричний зміст, виражаючи приховані рухи душі. Живописці часто 

відтворювали якийсь один природний мотив (Чжень, ХІV ст. – бамбук, що гнеться під вітром, 

втілення стійкої, сильної духом людини). Найбільш ліричним живописцем цього часу був Ні Цзан. 
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Його пейзажі, що зображували самотні дерева, маленькі островки, загублені у водному просторі, 

передають печаль та тугу за минулим. 

 

У жанрі «квіти і птахи» переважали чотири шляхетні образи: орхідея (чистота і 

шляхетність), хризантема (самотність, безсмертя), квітка дикої сливи мейхуа з п’ятьма пелюстками 

(п’ять першоелементів, непохитність), стрункий бамбук (стійкість і мудрість). Певній рослині 

відповідала конкретна пташка: фенікс, павич, півень і фазан зображували разом з півонією; качку – з 

лотосом; лелеку – із сосною.  

Жанр відобразив поетичне тлумачення значущості кожного явища природи. Філософська ідея 

«великого в малому» виражалась в тому, що одна гілка, одна квітка чи пташка ніби вміщували в собі 

всю красу Всесвіту. Живописці з дивовижної чіткістю відтворювали легке пір’я пташки, що сидить 

на дереві, красу півонії, що розпустилася, сумну чарівність листя клену, що почав в’янути. 

Засновники жанру – Сюй Сі (886 - 975) та Хуан Цюань (900 - 965). 

Жанр «люди» - портрети, історичні та міфологічні сюжети, сцени палацового життя. Майстри 

цього жанру – Янь Лічень (600 - 673) та Чжоу Фан (730 - 810). Створені ними образи імператорів і 

красунь відтворювали ідеали чоловічої та жіночої краси епохи Тан.  

Побутові сценки, виконані на замовлення імператорського двору, написані живо і з великою 

увагою до звичайного життя. Від значного творчого спадку Янь Лібеня зберігся лише один сувій з 

зображенням тринадцяти імператорів. При всій умовності поз та облич, викликає захоплення з якою 

свободою та вишуканістю окреслені складки одягу, контури облич, зачіски.  

Прагнення до деталізації яскравіше виражено у творах Чжоу Фана. В образах придворних 

красунь, що прогулюються з собачками, грають в шашки, він відтворив не лише атмосферу 

придворного побуту, а і новий ідеал повнокровною та земної краси. 

 

В анімалістичному жанрі тварин зображували реалістично, часто в русі, в характерних 

позах. Вишуканими і точними лініями без попередніх замальовок художники відтворювали хутро 

кішки чи рухи мавп. Майстри жанру – Сюй Сінци, Чжу Чжаньцзі, Ці Байші. 

Китайські живописці винайшли оригінальне рішення передачі безмежності простору та часу 

на сувої  (з шовку або паперу) – горизонтальному і вертикальному,  завершеному дерев’яним 

валиком. Коли картина була закінчена, її наклеювали на міцний папір і оторочували бордюром з 

парчі. Сувій – смужка паперу, тканини, папірусу, пергаменту, що намотували на паличку і згортали в 

трубку; форма давнього рукопису. Горизонтальні розкручували поступово, неспішно занурюючи 

глядача в сюжет. На горизонтальних сувоях зазвичай ображались жанрові мотиви, сцени легенд, 

мандрівок по відомим річкам.  

Вертикальні розвішували на стінах, застосовували в ширмах (меблевих перегородках). На 

вертикальних, як правило, малювали пейзажі. Часто картини доповнювались віршованими текстами, 

які писали каліграфічним почерком. 

Живопис ХVІІІ – ХІХ ст. тяжів до традицій. Фантазія авторів була обмежена жорсткими 

рамками, що обмежував теми і методи роботи. Аж до смертної кари каралось найдрібніше 

порушення встановленої трактовки фігур, дерев, загальної побудови композиції. В провінції майстри 

відчували менший тиск офіційної влади. Відомі пейзажисти – Шень Чжоу, Вень Чжемін. Майстер 

жанру «квіти-птахи» - Сюй Вей. В побутовому жанрі «люди» працювали Тан Інь, Чоу Ін. 

Живопис відігравав важливу роль в оформленні палаців. До ХV ст. оформились основні 

жанри корейського живопису – портрет, пейзаж, «квіти - птахи». Особливо цінувався живопис 

чорною тушшю з її багатством відтінків, вишуканістю ліній. Найвідоміші живописці ХV ст. – Ан 

Ген, Кан Хіан, ХVІ ст. - Лі Ам, Лі Джон (працювали в жанрі «квіти-птахи»). Близькими до 

пейзажного живопису своєю філософською мудрістю посмертні портрети знаті, які являли собою 

ідеальний образ померлого, важливими показниками якого були ознаки віку і пережитих негараздів. 

Корейський живопис на шовку і папері більш камерний. Корейські майстри, імітуючи 

спочатку китайських митців, виробили власну манеру письма. Свідченням цього є творчість 

основоположника реалістичного живопису – Чон Сона (1676 - 1759), майстер побутових сцен – 

Кім Хон До (1745 - 1806). 
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Шлях японського мистецтва – вічний пошук Краси, який приводить до осягнення Істини. 

Японській культурі притаманне одухотворення природи, яка є джерелом натхнення і засобом 

вираження різноманітних почуттів. 

Японський живопис дуже різноманітний не лише за формою, а і за змістом: настінні розписи, 

картини-ширми, вертикальні та горизонтальні сувої на шовку та папері, альбомні листи та віяла. 

Розквіт однокольорового пейзажного живопису пов’язаний з ім’ям Тое Оди (1420 – 1506 рр.), 

відомого під псевдонімом Сессю.  

У ХVІ ст. поширеними стали настінні розписи, що прикрашали палаци знаті. Працював в 

даному напрямку Кано Ейтоку. Заслугою художників ХVІІ – ХVІІІ ст. Таварая Сотацу та Огата 

Корина було те, що вони поєднали техніку традиційного живопису на сувоях з прийомами 

настінного розпису. Гравюра на дереві (ксилографія), розквіт якої припав на ХVІІІ – першу половину 

ХІХ ст., стала специфічним видом мистецтва. Гравюру, як і жанровий живопис, називали укие-е 

(«картини повсякденного світу»). Судзуку Харунобу вперше використав кольорову печать.  

 

Один із найяскравіших майстрів японського мистецтва гравюри (укійо-е) Кітігава Утамаро 

(1753 - 1806) створив галерею портретів красунь (витончених і прекрасних молодих японок у 

кімоно), зібраних у серії альбомів. Художника цікавили не лише зовнішність, а характер і звички 

персонажів. Зображуючи сцени з повсякденного життя, митець зумів виявити яскраву палітру 

людських емоцій і пристрастей. Колірна насиченість гравюр у поєднанні з пластичною лінією 

передає цілу гаму настроїв від печалі до радості, від тривоги до безтурботності. У прагненні передати 

внутрішній стан Утамаро концентрує увагу на виразі обличчя, граційності жестів і поз. Він втілив 

ідеали краси свого часу. 

Мистецтву найвідомішого японського художника Кацусіке Хокусая (1760 - 1849) 

притаманна самобутність, невичерпна фантазія, новаторство в царині гравюри укійо-е. Гравюра (від 

фр. graver – вирізувати) – вид графіки; тиражовані зображення, виконані шляхом друку з рельєфних 

поверхонь або через трафарет. Багато своїх творів він підписував «художник, одержимий 

малюнком». Зі створення серій гравюр «53 станції Токайдо» почалось його захоплення пейзажем. 

Вершина творчості – серія гравюр на дереві «Тридцять шість видів Фудзі», яку відкрила славетна 

«Хвиля». 

У своїх хоку (тривіршах) поет-філософ Мацуо Басьо виразив душу Японії: 

На оголеній гілці 

Ворона завмерла. 

Осінній вечір! 

Лише натяк на самотність, а мов би дотик до Вічності. Саме в натяку полягає таємниця 

японського мистецтва, в основі якого естетичні принципи: лаконізм, живописність, надзвичайна 

виразність ліній. 

Таким чином образи живопису і графіки далекосхідного регіону через художню символіку 

передавали широкий спектр почуттів, думок, ідеалів людей. 

 

4. Декоративно-ужиткове мистецтво Далекого Сходу. 

Декоративно-ужиткове мистецтво Далекого Сходу відоме оригінальними виробами з 

порцеляни, дерева, кістки, коштовного каміння, що ніби оживали під руками майстрів.  

В усіх явищах природи давні китайці вбачали волю духів і богів. Вони обожнювали хмари і 

дощ, вітер і грім, яких уявляли в образах драконів, птахів і тварин. Оскільки людина потребувала 

надійних захисників, виникло інше вірування – культ предків. Вважалось, що духи предків 

піклуються про нащадків. Душам предків служили – доглядали за могилою, здійснювали 

жертвоприношення. Щоб душа предка мала все необхідне, в могилу клали різні вироби – зброю, 

бронзові судини, дорогоцінності. По уявленням давніх китайців, земля квадратна, їх батьківщина 

розташована в центрі, а небо над нею має округлу форму. В різні часи року небу і землі приносили 

щедрі жертвоприношення, для цього за містом створювали спеціальні вівтарі: круглі – для неба, 

квадратні – для землі. 

 

Керамічні вироби Китаю найдавнішого періоду відрізнялись надзвичайною правильністю 

форм. Верхню частину вкривали складними геометричними візерунками – трикутниками, спіралями, 
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колами, ромбами, зображеннями тварин. В ХVІ – ХІ ст. китайці створювали монолітні бронзові 

судини для жертвоприношень духам природи і духам-покровителям племені. 

 Судини вкривали рельєфом. Головне місце відводилось зображенням птахів і драконів, що 

втілювали стихію неба і води, цикад, биків, баранів. Іноді створювали узагальнений образ тварини – 

охоронця людини, який об’єднував риси тигра, дракона і барана.  

В І тис. до н. е. з’явилось багато предметів декоративно-прикладного мистецтва, які слугували 

для ритуальних цілей: бронзові люстерка, різноманітні вироби зі священного каменю нефриту, який 

символізував чистоту і вважався оберегом від отрути та наврочення. Розписні лакові вироби – 

столики, шкатулки, багато декоровані музичні інструменти – також слугували ритуальним цілям. 

 Виробництво лаку в ті часи було відомо лише в Китаї. В гнучкому переплетінні візерунків, 

що наносились на чаші, блюда, відображалось прагнення відтворити рух Всесвіту. В похованнях 

періоду Хань знайдено велику кількість керамічних розфарбованих моделей будинків, глиняні 

розписні глечики, розфарбовані фігурки танцівниць, музикантів, домашніх тварин. Однак головну 

роль в поховальних комплексах виконували рельєфи. На них були представлені сцени збору 

врожаю, полювання на диких качок, легкі колісниці, що летіли, мов вітер. Всі зображення дуже 

реалістичні.     

 

Китай – батьківщина порцеляни («білого золота»). Він дав світові неперевершені шедеври 

цього виду мистецтва, яке називали «білим золотом». Секрети ремесла передавались від покоління 

до покоління. Які тільки поетичні порівняння не виникали для характеристики якостей давньої 

китайської порцеляни: «Блискуча, як гладь озера в безвітряний день, тонша за папір, мелодійна, як 

дзвіночок» або «Синь її близька до нефриту, чистота, як дзеркало, а звук, подібний звучанню Цина». 

З порцеляни виготовляли фантастичні за формою і декором вази, чайники, тарілки, статуетки. 

Вироби прикрашали барвистими розписами з мотивами символічних квітів, пташок, драконів, 

пейзажами та сценками, що копіювали жанри живопису. 

Кожен порцеляновий предмет являв собою самостійний виріб мистецтва. Поруч з порцеляною 

високо цінувалась трьохкольорова кераміка сань-цай («три кольори»), вкрита глазур’ю зеленого, 

коричневого та золотисто-жовтого відтінку. Кераміка ХІ – ХІІ ст. більш вишукана та різноманітна. 

Барвистість змінилась витонченою простотою, м’якістю переходів. Судини, вкриті ніжними сіро-

зеленими та сіро-блакитними відтінками, мали гармонійні пропорції. У випадкових дефектах 

(потьоках фарби, тріщинах) майстри вміли вловити життя самої природи. В пізньому Середньовіччі 

порцелянова продукція стала більш барвистою. Відома трьохкольорова порцеляна доу-цай 

(«боротьба кольорів»), який розписували жовтою, зеленою та червоною емалевою фарбою. 

Білосніжна поверхня була тлом, який розмальовували рослинними візерунками, жанровими сценами, 

пейзажами, квітами і птахами.  

З ХV по ХІХ ст. (династії Мін та Цин) поширеними були вироби декоративно-прикладного 

мистецтва, виконані в техніці перегородчатої емалі. Меблі, коробки для солодощів, блюда вкривали 

червоним лаком. Віртуозної техніки досягло різьблення по каменю (предмети письма, печатки, 

стійки для пензлів). Тканина і вишивка ніби копіювали лаковані, порцелянові та емальовані вироби. 

Чудові вишиті картини – кеси («різаний шовк») – відтворювали пейзажі, світ квітів та рослин.   

 

Візитівкою декоративно-ужиткового мистецтва Японії є нецке -  мініатюрні статуетки, 

виготовлені переважно з дерева чи слоновою кістки. Нецке – мініатюрна японська скульптура, 

символічна фігурка, що мала прикладне походження, а нині використовується як твір мистецтва, 

амулет, брелок.  

В давнину їх використовували для прикріплення до поясів кімоно ключів, гаманців. Фігурки 

зображували богів, людей, тварин, кумедні сценки. Всі вони мали символічне тлумачення (втілювали 

щастя, добробут, багатство, довголіття).  

Погладжуючи нецке, їх власник не лише зосереджувався на естетичному предметі, що завжди 

цінувалось в японському суспільстві, а й  набував душевної рівноваги, знімав стрес. З часом нецке 

перетворилось на справжнє мистецтво зі своєрідною пластичною мовою. Нині нецке – джерело 

вивчення традицій і культури Японії, воно набуло популярності серед колекціонерів. 

Нецке – мистецтво містян, масове і демократичне. Популярними були фігурки «семи богів 

щастя» - найбільш поширені Дайкоку (багатство), Фукуроку (щастя). Постійні сюжети нецке: 
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баклажан, що тріснув, з великою кількістю насіння (побажання чоловічого потомства), дві качечки – 

символ сімейного щастя. Велика кількість нецке присвячена побутовим проблемам та повсякденному 

життю міста.  

Загострене відчуття природи відобразилось у виробах корейського декоративно-

прикладного мистецтва, особливо в кераміці. В скромних мінімалістичних виробах майстри 

змогли передати хвилюючі образи природи.  

Вишуканістю відрізняються судини у формі персика, тикви, скульптурні вироби, що 

відтворюють образи тварин. Особливо популярною була техніка сангам, що застосовувалась в 

Кегені. Вироби були інкрустовані по вогкому черепку білої і червоно-коричневою глиною, вкриті 

сяючою сіро-блакитною або сіро-зеленою глазур’ю. В прикладному мистецтві ХV – ХVІ ст. як і 

раніше славилась кераміка. В її формах та візерунках виявлялась більша живописність. Особливо 

красивими були судини типу «пунчхон» - ніжні сіро-блакитні та сіро-зелені, вкриті білим 

візерунком, що нагадував сніжинки. В цей же час стали виготовляти білосніжну порцеляну.  

 

Отже, візуальне мистецтво Далекого Сходу, яке впродовж століть досягало художніх вершин 

у багатьох видах і жанрах, мало значний вплив на розвиток світової художньої культури й отримало 

нове життя у наш час.  

Значущість досягнень митців Китаю, Японії та Кореї в тому, що вони перетворили мистецтво 

на засіб духовного спілкування, морально-естетичного вдосконалення. 
 


