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Лекція №16, 17 

Тема: Музика, танець, театр, кіно: погляд крізь тисячоліття. 

1. Еволюція музичної культури. 

2. Театр і кіно як відображення східного стилю життя. 

Література: 1) Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: Навчальний посібник / 

В.С. Полікарпов. – К.: Знання, 2016, 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. Еволюція музичної культури. 

Витоки музичної культури Китаю сягають сивої давнини. Найдавніша музична 

пам`ятка – «Книга пісень» («Шицзін»), створена 174 р. до н.е., містить 305 гімнів, магічних  

пісень та од. Китайська музика розвивалася під впливом філософсько-релігійних ідей 

конфуціанства, буддизму. 

У трактатах розроблялася космологічна концепція природи музики, наголошувалася 

її виховна роль – досягнення соціальної гармонії, духовне самовдосконалення. Китайці 

вважали, що музика відображає гармонію природи і є основою законів Всесвіту. 

Уже на ранніх етапах розвитку китайську музичну культуру поділяли на 

церемоніальну, або елітарну, і простонародну, або популярну. При дворах існували оркестри 

з багатьма виконавцями (від 300 до 800). Поширення набули й військові оркестри, у яких 

провідна роль належала ударним і духовним інструментам. Військова музика часто 

супроводжувалась танцями, виконавці вдягалися у спеціальні костюми, використовували 

відповідний реквізит (піки, панцирі, щити). 

Особливої національної неповторності надає китайській музиці пентатоніка (від 

грец. pente – п`ять і tonos – звук) звукова система, характерна для традиційної музики країн 

Далекого Сходу, Індії, Африки та ін., без застосування напівтонів, наприклад лише на 

чорних клавішах фортепіано, має 5 звуків різної висоти. Цю 5-тонову систему без напівтонів 

теоретики обґрунтовували ще близько ІУ ст. до н.е. Як не дивно, панування пентатоніки в 

китайській музиці давало підстави деяким музикознавцям, зорієнтованим на європейське 

мистецтво, вважати її примітивною. Проте давні китайці були знайомі з 12-тоновою 

хроматичною системою і задовго до європейців добирали з неї звуки для пентатоніки. 

Звукоряд певним чином пов`язували з життєвими уявленнями: кожний звук, якому 

відповідав певний колір, асоціювався з 12 годинами доби та 12 місяцями року. 

До характерних рис китайських народних пісень належать комбінування інтонацій 

шляхом зворотних (дзеркальних) орнаментальних по співок, швидкі переходи з високого до 

низького регістрів і, навпаки, нерозривна єдність тексту і мелодії. Вокальна музика не просто 

поєднується з інструментальною – акомпанемент, підтримуючи мелодію, супроводжує її 

«мов тінь». 

Інструменти китайців надзвичайно різноманітні – понад  100 видів, майстерно 

виготовлених на високому рівні. Більшість національних інструментів дуже давнього 

походження. Палітра звучання зумовлена розмаїттям матеріалів, з яких їх виготовляли: 

камінь, мідь, глина, шкіра, дерево, шовк. 

З-поміж струнних інструментів найпопулярніші в Китаї цинь і піпа. 

Цинь (цисяньцинь) – старовинний струнний інструмент, один із найдавніших 

різновидів цитри. Видовжений корпус виготовляли з дерева, сім струн – з шовку. З давніх-

давен у середовищі вченої еліти було поширене сольне виконавство на цині. Також його 

використовували для супроводу співу, декламування віршів, в оркестрах і ансамблях. 

У Китаї, як і в інших азіатських країнах, також поширені різноманітні смичкові 

інструменти, що нагадують народні скрипки. 

Піпа – струнно-щипковий інструмент, китайська модифікація лютні. На 

грушоподібному корпусі кріплять 4 шовкові струни, отже звук – глухий, неголосний.  Грали 

соло, рідше – в ансамблях. Із плином часу піпа еволюціонувала в техніці гри. Виконавці 
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змінили  положення інструмента з горизонтального на вертикальне і відмовилися від 

палички, торкаючись до струн пальцями. 

Багатий інструментарій  групи духових інструментів, більшість з яких виготовляли 

з бамбука: поперечна флейта ді, подовжена флейта сяо, пан-флейта пайсяо, губний орган 

шен. 

Жодне видовище чи урочиста процесія у Китаї не відбувається без барабанів. Про 

надзвичайне значення цього інструмента в музичній культурі країни свідчить той факт, що в 

оперних оркестрах на маленькому барабані грає сам диригент. 

Таким чином, у культурі китайського народу можна зустріти різновиди практично 

всіх основних груп музичних інструментів, відомих європейцям. Подібні до них інструменти 

побутують у Кореї, Японії, В`єтнамі. Наприклад, японська лютня з трьома струнами сямісен, 

різновиди цитр – японська кото і корейська каягим. Корейці – віртуози гри на ударних 

інструментах. Традиційний вид ансамблю «гра чотирьох» сьогодні переживає ренесанс. 

Китай – абсолютно самодостатній у всьому, що стосується культури. Будь-яке 

західне явище, що потрапляє на землю Піднебесної, перетворюється на свій унікальний лад. 

Це можна сказати і про знамениту пекінську оперу, яка нещодавно внесена ЮНЕСКО до 

списку нематеріальної культурної спадщини. 

Екскурсійне турне столицею сучасного Китаю зазвичай передбачає три обов`язкові 

заходи: сходження на Велику китайську стіну, ознайомлення з особливостями китайської 

кухні в ресторані «Пекінська качка» та перегляд виступу трупи Пекінської опери 

(«цзінцзюй»). Цей жанр поєднує елементи вокального мистецтва, драматичного діалогу, 

акробатики, у-шу. У ньому синтезувалися різні традиції китайського народу, що 

формувалися впродовж тисячоліть: мистецькі – музичні, драматичні, а також спортивні, 

циркові. 

У пекінській опері склалися суворі вимоги  до монологу, манери співу, рухів, 

бойових сцен. Декорації майже відсутні, театральний реквізит замінюють символічні 

прийоми: вираз обличчя, рухи тіла, музичний супровід (переважно у виконанні оркестру). 

Китайському глядачу, наприклад, цілком зрозуміло, коли на сцені персонаж відчиняє двері, 

зачиняє неіснуюче вікно або скаче на уявному коні. Кількома прийомами у-шу група акторів 

відображає баталію армій. 

За допомогою гриму посилюють виразність типових рис обличчя згідно з амплуа 

актора. Костюми дають уявлення про положення персонажів в суспільстві. 

Танець у країнах Далекосхідного регіону має не менш давні традиції, ніж вокальна 

або інструментальні музика. Упродовж тисячолітньої історії хореографічного мистецтва 

викристалізовувалися його ознаки, що увібрали в себе світоглядні уявлення, своєрідну 

ментальність народів Далекого Сходу. 

Танок у Китаї – дуже різноманітний вид мистецтва, котрий складається з багатьох 

сучасних та традиційних жанрів. Танці охоплюють широкий загал, від народних танців до 

виступів в театрі опери та балету, можуть використовуватись в загальних урочистостях, 

ритуалах та церемоніях. Офіційно в Китаї визнано 56 етнічних груп, і у кожної є свої народні 

танці. 

Серед найвідоміших китайських традиційних танців – танець дракона і танець 

лева – північного і південного. Сучасний танець дракона виконують близько десяти 

чоловіків. Для танцю лева двоє танцюристів одягають костюми з величезними дерев`яними 

головами. 

Перша балетні школа в Китаї, пекінська, була створена в 1954 році Даї Іліаном. Там 

викладає він сам та працюють деякі видатні російські педагоги, в тому числі Петро Гусєв, 

який заснував російську систему навчання.  Були поставлені такі балети, як «Лебедине 

озеро» та «Ромео і Джульєтта». Національний балет Китаю був заснований в останній день 

1959 року як експериментальна балетні трупа пекінської танцювальної школи. Під час 

культурної революції під контролем мадам Мао, на перший план вийшла революційна 

модель драми, та репертуар в кінцевому рахунку був скорочений до двох ідеологічних 

балетів – «Червоний жіночий загін» та «Сива дівчина». С часом балетну трупу 

реформували і повернулись до класичного репертуару. 



 3 
Корейські танці поділяють на такі види: шаманські, буддійські, конфуціанські, 

придворні, народні, танці в масках. Уже у ХІІІ ст. корейці мали придворний балет з 

детально регламентованими рухами. Подекуди у виставах брали участь водночас до двохсот 

танцівників. 

Характерними особливостями корейських придворних танців, спрямованих на 

відображення гармонії Всесвіту, є стриманість, величність і плавність рухів. Танці 

виконують у барвистих національних костюмах. Основний одяг артистів – довгі просторі 

халати, з-під яких видно лише ступні. У такому вбранні людина перетворюється на 

фантастичну квітку або екзотичного птаха. 

Популярні танці з барабанами, віялами, шаблями (до речі, жіночі), граційно-

величний придворний танець квітів, класичні сюжетні мініатюри «Соловей», «Фенікс», 

«Збір півоній» та ін. 

На відміну від придворних, народні танці – національно самобутні, сповнені 

реалізму, насичені емоціями, енергією, віртуозними візерунками: стрибками, акробатичними 

рухами. 

З-поміж них виділяється оригінальний старовинний танець у масках, що є 

синтезом танцювального і театрального мистецтва. Цей давній жанр сприяв розвитку театру. 

Корейські маски й дотепер зберігають як священну реліквію в одному з японських храмів. 

 

2. Театр і кіно як відображення східного стилю життя. 

Коріння театру народів далекосхідного регіону сягають у далеке минуле. 

Зародження і поширення театрального мистецтва у східних країнах пов`язують з народними 

традиціями, які влилися в храмові свята з виникненням буддизму. 

Різна види східного театру – драматичний, ляльковий, тіньовий тощо – мають 

свої художні особливості. Кожен театральний жанр, що прийшов з глибини століть, зберіг 

свої початкові канони й індивідуальний стиль. Упродовж багатьох століть актори зберігали і 

передавали ці традиції своїм учням (зазвичай своїм дітям), утворюючи акторські династії. 

В історії театрального мистецтва значуще місце належить японському театру – Но 

і Кабукі. на їх прикладі можна осягнути загалом ознаки «східного театру». 

Театр Но (з япон. – майстерність) зародився в ХІУ ст. і швидко став популярним 

серед самураїв і вищої знаті. Він був проголошений «церемоніальним»театром. У ті часи 

вважали, що хороша акторська гра сприяє процвітанню країни, а погана – гнівить богів і 

приносить біди. Тому недбалість у виконавстві карали, інколи навіть жорстоко (засудженням 

до харакірі).  

Через такі вимоги актори звертали увагу передусім на техніку. Це призвело до 

створення унікальних виконавських прийомів. Для досягнення урочистості змінили ритм 

вистави: темп розмовної мови, що існував раніше, замінили на протяжний діалог. Також 

збільшили танцювальні сцени. 

Вистава сучасного театру Но, у якій беруть участь актори, співаки і музиканти, 

будується на художній умовності – символіці жестів, рухів, дій, декорацій. Акторів 

поділяють на три категорії: виконавців головних, допоміжних ролей та інтермедій. Вони 

мають різні амплуа. Наприклад, головна дійова особа в певних п`єсах з`являється в різних 

образах: спочатку як звичайна людина, потім як дух, примара. Актор з амплуа «юнак» 

виконує ролі дітей, підлітків, також роль імператора.  

Повільні рухи і жести акторів умовні і багатозначні: стрибок з підставки на підлогу 

може означати, що героїня «кинулась у річку», а змах батогом – рух вершника. Віяло в одній 

сцені може означати меч, в іншій – чарівний жезл. 

Маска – головний засіб виразності в театрі Но. Вона перетворює фігуру актора в 

розкішному химерному костюмі ніби в задрапіровану скульптуру. Зазвичай актор володіє 

декількома масками одного виду. Грим у театрі не використовують. Маску носять з перукою, 

підфарбовують губи, підмальовують очі, брови. Як твори мистецтва маски виставляють у 

музеях і галереях. 

Сцена театру має канонічну конструкцію, всі її елементи виготовляють з 

нефарбованого японського кипариса від золотистого до темно-шоколадного кольору. На 
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стовпи спирається вигнутий дах, що нагадує верхівки японських храмів. Легкі бамбукові 

або дерев`яні рами, обтягнуті Таниною, можуть зображувати найрізноманітніші речі: палац, 

хатину, колиску, гори тощо. 

Оркестр розташовується біля задньої стіни-декорації із зображенням вершини 

могутньої сосни. На звороті задника – величне дзеркало, що служить елементом інтер`єру 

розташованої за сценою акторської вбиральні, де актори входять в образ. Зліва від оркестру 

сидять помічники, які під час вистави подають акторам реквізит, поправляють костюми і 

перуки. Через розсувні бокові двері, на яких намальовано стебла бамбука, з`являються 

хористи, виходять актори, яким у перебігу дії необхідно зникнути. 

Класична програма складається з п`яти частин (п`єс) і трьох комедійних сценок між 

ними. Джерело сюжетів: історичні перекази, героїчні і романтичні легенди, побутовий 

фольклор, буддійські оповіді. 

Хор коментує дію, вступає в діалог з акторами. Співаки володіють особливою 

технікою співу-читання-вигуку.  Музиканти грають на флейті і барабанах у формі 

пісочного годинника. 

В акторів бувають різні амплуа (спеціалізація актора на виконанні ролей, схожих за 

своїм типом, наприклад, трагік, комік): герой – сміливий богатир, мудрий радник, красунчик, 

коханець; героїня – благородні дівчина, дружина, куртизанка, відьма. Усі ці образи прийшли 

з древньої Японії з її самураями, імператорами, монахами, красунями. 

У ще одному унікальному театрі Кабукі (від кабу – пісня і танець) також строго 

дотримуються сценічних традицій і канонів поведінки персонажів. Загалом слово «кабуку» 

мало багато значень, зокрема екстравагантно вдягатися, жартувати, розважатися, фліртувати. 

Ієрогліф «кі» означає артистка, куртизанка. Згодом цей ієрогліф було замінено на інший, 

який звучав так само, але означав «вміння», «майстерність». 

Театр зародився з того моменту, коли храмова танцівниця Окуні після гучного 

успіху її танців, що поступово набували еротичного характеру, почала розширювати 

програму своїх виступів і створила власну трупу. Вона з`являлась на сцені в чоловічому 

костюмі з двома самурайськими мечами і зображала пристрасну любов до куртизанки, роль 

якої виконував чоловік, одягнутий у жіноче вбрання. З роками драматизм видовища 

загострювався, у виставу були введені інші персонажі. 

Сюжети Кабукі поділяють на дві категорії: історична драма про подвиги воїнів 

або вельмож і сімейна драма про життя і кохання представників нижчих верств суспільства. 

Усі теми добре відомі публіці, тому що в східному театрі важливо не те, ЩО показують, 

скільки те, ЯК це показують. Тобто акторська майстерність, трактовка і манера виконання 

посідає головне місце. 

Усі ролі в п`єсах виконують чоловіки, які в жіночих ролях підкреслюють такі 

характерні риси, як граційність, кокетство тощо. У виставі діють три основні типи 

персонажів: герой, героїня і злодій. 

Відповідно до амплуа розробляли костюми, перуки, грим. Актори Кабукі першими 

зняли маски. Певну емоцію пов`язували з конкретною мімікою (зміною ліній брів, губ) і 

кольором-символом: червоний – сміливість, пристрасть; синій – аморальність; чорний і 

коричневий – потворність тощо. 

Саме в театрі Кабукі вперше у практиці світового театру було застосовано сцену, що 

оберталась. Цей  театр продовжує дивувати сучасних глядачів. 

Отже, музичні, танцювальні й театральні традиції країн Далекосхідного регіону 

належать до провідних елементів їх національної культури. С давніх-давен китайці, японці й 

корейці ніколи не забували про світоглядне і сакральне значення мистецтва. Національно 

своєрідною художньою мовою й водночас схожою для східних народів за своєю 

символічною природою вони відкривають справжні духовні скарби кожному, хто бажає 

проникнути в глибину їх багатовікових самобутніх мистецьких досягнень. 

Кінематограф Китаю. 

Нещодавно китайський кінематограф відсвяткував свій столітній ювілей. Все 

почалося восени 1905 р., коли власник фотоательє «Фентай» Жень Цзінфен створив на 

сюжет Пекінської опери фільм під назвою «Динцзюньшань». 
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Його зоряний час, розквіт припадає на 70-ті роки ХХ ст. і асоціюється, насамперед, 

з ім`ям легендарного Брюса Лі, якого вважають генієм кунг-фу (східних єдиноборств). 

Створивши школу джит-кунг-до – «кулак, що відбиває», Брюс Лі здійснив справжній 

переворот у кінематографії й зробив східні єдиноборства дивовижним кіно атракціоном. 

Стрічки «Великий бос», «Кулаки гніву», «До бою вступає дракон» та «Повернення 

дракона» вивели фільми кунг-фу на принципово новий рівень і фактично започаткували 

цілий напрям у кінематографі. 

Під час зйомок картини «Смертельна гра» за загадкових обставин Брюс Лі пішов з 

життя, а через деякий час аналогічна трагедія сталася з його сином Брендоном Лі, який 

загинув на зйомках стрічки «Ворон». 

Традиції Брюса Лі успадкував Джекі Чан, з ім`ям якого ототожнюють сучасну 

модель фільмів кунг-фу. Визнаючи Брюса Лі своїм куміром, Джекі Чан водночас 

трансформував картини цього напряму, збагативши їх гумором. Іронічне начало виявило 

себе й у фільмах, знятих на батьківщині Джекі Чана («П`яний майстер», «Поліцейська 

історія» тощо) і в США («Розбірка у Бронксі» та ін.). завдяки цьому за актором закріпилися 

слава «китайського Чарлі Чапліна», тоді, як сам Джекі Чан щиро захоплюється відомим 

американським коміком 20-х років Бастером Кітоном. 

Ще однією характерною особливістю акторського стилю Джекі Чана є чудова 

пластика. На відміну від Брюса Лі, який спирався передусім на бездоганну спортивну форму, 

Джекі Чан надає елементам східних єдиноборств танцювального характеру, і вони часто 

сприймаються як хореографічні номери, що визначають єдиний темпоритм фільму.  

У сер. 70-х рр. у китайському кіно з`явилася ще одна яскрава особистість – режисер 

Ву Юшань, який під псевдонімом Джон Ву активно працює в Голівуді. Широке визнання 

прийшло до нього після виходу на екрани картини «Без обличчя», де знялися зірки 

сучасного американського кіно Дж. Траволта та Н. Кейдж. Найбільш відомі картини 

режисера, що являють собою синтез елементів комедії, фільмів кунг-фу, кривавого бойовика 

та вестерну: «Рука смерті», «Право на життя», «Куля в голову», «Вбивця», «Світле 

майбутнє» та ін. 

Стильова спрямованість Джона Ву справила значний вплив на світовий кіно процес, 

передусім американський, і знайшла гідного шанувальника в особі Квентіна Тарантіно, який 

захоплювався азіатськими бойовиками Джона Ву. 

Нині, кінематограф Китаю дедалі активніше входить у світовий кіноконтекст. 

Широкого резонансу набув фільм «Тигр, який крадеться, дракон, який ховається» (реж. 

Анг Лі), який нещодавно вийшов на екрани і вразив глядачів та фахівців бездоганною 

професійною майстерністю та дивовижними спецефектами. 

У 2001 році стрічка режисера Лі Янга «Тигр, що крадеться, дракон, що 

причаївся» отримала перший «Оскар» у чотирьох номінаціях. На самому початку розвитку 

кінематографу в Китаї існувала концепція «кіно – лише розвага». Але дуже скоро стало 

зрозумілим, наскільки важливим інструментом  впливу на формування свідомості й 

моральних принципів людини є кіно. Людям потрібен міф, приклад поведінки, який можна 

було б потім наслідувати. Тому тематика й образ героя змінювався залежно від політичної 

ситуації в країні. У роки війни кіно набуло яскраво виражених патріотичних рис, більшість 

фільмів часів культурної революції були зняті відповідно до вимог політичного життя: вони 

пропагували ідеологію класової боротьби, зображуючи позитивних героїв безсумнівними 

красенями, а негативних («класових ворогів») – блазнями. 

Помітною особливістю китайських фільмів є їх захопленість національною ідеєю, 

бажанням передати традиції, філософію, особливості суспільного життя Піднебесної. 

Найвідоміші китайські фільми в основному відтворюють історичні сюжети, демонструють 

бездоганне володіння прийомами різних бойових шкіл Сходу. Китайські герої (часто без 

імені) здатні пожертвувати собою заради держави. Це виховує патріотизм нації. Загалом 

китайські фільми небагатослівні, герой йде до самого кінця, де на нього зазвичай чекає 

смерть. Образ жінки не схожий на європейський: це завжди самодостатня особистість, яка 

добре володіє бойовим мистецтвом, здатна на подвиг. На перший план виносить внутрішня 

краса. 
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Кінематограф Японії. 

Історія японського кіномистецтва бере початок у 1899 р. його перші кроки зумовили 

появу дво принципових тенденцій, що дістали назву гепдайгеки – фільми на сучасну 

тематику та дзидайгеки – історичні стрічки, в яких активно використовувалися міфологічні і 

фольклорні мотиви. Якщо картини першого напряму були створені під значним впливом 

європейського чи американського кіно (насамперед, у комедійному жанрі), то фільми 

другого – фактично відбивали традиції театру Кабукі. 

Кінематографічні досягнення 20-30х- рр. ототожнюються з творчим доробком 

режисера К. Мідзогуті («Весняне шепотіння паперової ляльки», «Симфонія міста», 

«Батьківщина») та актора С. Хаякави. 

У роки другої світової війни кінематографісти Японії роблять особливий акцент на 

розвитку документального кіно, що згодом дасть можливість розповісти про атомну трагедію 

Хіросіми і Нагасакі у фільмі «Наслідки вибуху атомної бомби». 

Справжній розквіт японського кіно припадає на 50-ті роки. У цей  час виник так 

званий рух незалежних, відбувається поєднання національної і загальнолюдської 

проблематики. Серед визначних фільмів цього періоду: «Зведені брати» (реж. М. Ієні), 

«Пісня візка» (реж. С. Ямамото) й одна з найвидатніших картин світового масштабу – 

філософська кінооповідь «Голий острів» (реж. К. Сіндо). 

У цей період свій творчий шлях у кінематографі розпочав Акіра Куросава – 

знакова постать японського кіномистецтва, з художньою спадщиною якого і асоціюються 

надбання кінематографа країни другої половини ХХ ст. Кіно доробок митця дуже значний. 

Всесвітнє визнання прийшло до А. Куросави після виходу на екрани картини 

«Расьомон», сюжетною основою якої стали оповідання японського письменника. Ця стрічка 

остаточно визначила особливості світобачення режисера – трансформацію японської 

національної самосвідомості у контекст загальнолюдського, що яскраво виявилося у 

наступних кіно шедеврах. Саме тому через певний час представники американського та 

італійського кінематографу Дж. Стерджес і С. Леоне зробили римейки (кіно переосмислення) 

визнаних творів А. Куросави – «Сім самураїв» («Чудова сімка») та «Охоронець»  («За 

жменю доларів»). 

Особливе місце у творчості митця посідає кіноінтепретація європейської класики – 

«Ідіот» (загальновизнана найкраща в історії кінематографу екранізація твору Ф. 

Достоєвського), «На дні» (за М. Горьким), «Замок павутиння» (за трагедією У. Шекспіра 

«Макбет»), сюжети яких режисер переніс на японський грунт. 

Інші фільми, створені А. Куросавою, - «Жити», «Червона борода», «Під стукіт 

трамвайних коліс», «Тінь воїна» - яскраві картини, в яких аналізуються проблеми сенсу 

життя. 

Філософська спрямованість творчості А. Куросави справила значний вплив на 

художні пошуки японських кіномитців нової генерації, зокрема Сьохея Імамури. Його 

стрічка «Легенда про Нараяму» - метафорична кіно оповідь про сенс людського життя і 

споконвічний конфлікт поколінь, що розгортається у невеличкому відірваному від світу 

японському селищі, яке живе тільки за законами прирди. 

Стиль Куросави був успадкований сучасним японським режисером Такесі Кіттано. 

Його стрічки «Сонатина» та «Феєрверк» мали широкий глядацький резонанс. 

Серд визначних персоналій японського кіномистецтва особливе місце належить 

акторові Тосіро Міфуне. Початком співпраці А. Куросави та Т. Міфуне стала картина 

«П`яний янгол». Велич таланту Міфуне назавжди залишить його ім○6я в скарбниці 

світового кіномистецтва. 

Отже, феномен кінематографа Японії є важливою складовою культурних надбань 

цієї країни і невід`ємною частиною здобутків світового кіномистецтва. 

 

Кінематограф Кореї. 

Перша згадка про кіно у Кореї, датована 1898 роком. В одній з газет було розміщено 

оголошення про «живі світлини». У 1901 році відбувся перший документально засвідчений 
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показ кінозйомок, зроблених американським письменником, журналістом та фотографом 

Бартоном Холмсом. Холмс показав ці кадри королю Кочжону та його оточенню. 

Перший кінотеатр було відкрито у 1903 році. 

У 1919 р. було презентовано перший фільм корейського виробництва 

«Справедлива помста» Кіма Досана. 

У 1923 році виходить інший корейський. фільм «Кордон». На той час у Кореї 

функціонувало уже 7 кінокомпаній. Безумовним хітом тих років  став фільм режисера На Ун 

Гю «Аріран» (після успіху цієї картини виробництво фільмів збільшилося до 10-ти в рік). У 

1935 році виходить перший фільм зі звуком «Розповідь про Чхун Хян» режисера Лі Мен. 

Це була розповідь про дівчину, яка зберегла вірність своєму зниклому коханому, не 

зважаючи на усі випробування долі. 

Політичне становище на Далекому Сході погіршувалось, японці починають 

проводити політичну асиміляцію, з поч..40-х років застосовується заборона на вживання 

корейської мови у державних установах, заміна корейських прізвищ на японські заборона на 

свободу слова, у кіновиробництві могли брати участь тільки ті корейці, які отримували 

японські прізвища і спілкувалися японською. До 1942 року використання корейської мови у 

стрічках було повністю заборонено. 

Під час громадянської війни більшість кінематографічного обладнання та ресурсів 

було зруйновано. У 1953 році президент Лі Син Ман, намагаючись відновити корейське кіно, 

звільнив кіноіндустрію від усіх податків. Наслідком стає збільшення кількості фільмів (100-

200 стрічок на рік). 

В 70-ті роки глядачі поміняли кіно на телебачення, водночас максимально зростає 

вплив цензури на кіно. Кількість фільмів скорочується до 2-3-х на рік. В 80-х роках на 

екрани починають виходити фільми різноманітних експериментальних жанрів. Найбільшим 

попитом серед них користувалися фільми жахів. 

У 1992 році на корейські екрани виходить стрічка «Весільна історія», яка 

оголосила народження нового жанру в корейському кіно – «романтична комедія». 

Наприкінці 90-х – 2000-х років корейський кінематограф стає відомим завдяки своїм 

кримінальним стрічкам – «Новий Світ», «Ворог суспільства» та ін. 

 


