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Лекція №20 

Тема: Відображення Всесвіту в індійській музиці, танцях, кіно. 

1. Специфіка індійської музики. 

2. Мистецтво індійського танцю. 

3. Індійське кіно. 
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Знання, 2016, с. 89 - 102;   

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. 53 –57. 

 

1. Специфіка індійської музики. 

Витоки різнобарвної і самобутньої музики Індії сягають перших індійських цивілізацій 

(ІІІ тис. (-). В давніх літературних джерелах – Рігведі (Х ст. (-), Атхарведі та Самараведі (І 

половина І тис. (-) – наявні записи умовними позначками мелодій та пісенних текстів. 

 Трактат «Натьяшастра» (ІІІ – ІV ст.) присвячений театру, музиці та танцям. В ньому 

викладено принципи, на яких мала базуватись гра акторів. З давніх часів, правила, визначені в 

трактаті, є законом для індійських акторів усіх поколінь. «Натьяшастра» визначає чотири основних 

засоби для вираження змісту ролі – ангіка, мудра, вачіка та ахар’я.  

Ангіка – мова жестів. Для кожної частини тіла існує свій комплекс рухів: для голови – 13, для 

очей – 36, для шиї – 9. Актору слід ретельно відпрацювати позиції ніг і типи ходи. Складними і 

різноманітними є жести рук – мудри, їх 24.  

Певний настрій у глядача створює вачіка – дикція, інтонація і темп мовлення. Комічні і 

любовні п’єси слід виконувати просто, а героїчні – з пафосом. Костюм і грим – ахар’я. Для богів і 

небесних дів обов’язковий помаранчевий грим, для Сонця – золотий, для Гімалаїв і Гангу – білий. 

Демони і карлики носять роги.  

У представників вищих каст (брахманів і кшатріїв) грим червоний, у шур – темно-синій, у 

царів – ніжно-рожевий, у мудреців і відлюдників – ліловий. Бутафорія та реквізит можуть бути як 

реалістичні, так і символічні. Можуть використовуватись як мініатюрні моделі повозок, колісниць, 

гір, так і вуздечка для позначення коня, або колісниця для позначення батога.  

Найважливішим є саттвіка – творчий стан. Актор має глибоко вжитися в роль. Важливо 

передати найменші нюанси душевного стану героя – сльози, зміну кольору обличчя. Без цього 

неможливо викликати у глядачів стан, що визначається поняттям «раса». Це особливий поетичний 

настрій, що залишається у глядачів після перегляду вистави. Головних рас вісім – кохання, веселощі, 

скорбота, гнів, мужність, страх, відраза і подив. У творі можуть ображатись різні почуття, але одне 

має бути головним.         

Священні гімни Веди виконували речитативом. Поряд з культовою (храмовою) існувала 

народна та світська (придворна) музика. Музичному мистецтву надавали великого значення. 

Вважали, що воно має чудодійну силу, впливає на природу, тварин. Співом, на думку давніх індусів, 

можна викликати навіть пожежу. Як свідчить легенда, співець, якого господар змусив співати 

заборонену мелодію, згорів живцем, хоча стояв по горло в річці. Індуси вірили, що під час посухи 

наспівом можна викликати дощ, приборкати розлючених слонів.  

Індійцям притаманні космологічні уявлення про музику: сім звуків символізують сім 

відомих на той час планет Сонячної системи, звук – енергія космосу, ритм – розвиток Всесвіту. Для 

теорії музики притаманна числова містика (число 7 вважали священним).  

Індійська музика монодійна (одноголоса). Головний принцип індійської музики – 

імпровізація. В її основу покладено традиційний стійкий мелодійний наспів – рагу (від санскр. 

«колір»). Раги були покликані викликати у слухача певні почуття і стани (любов, весілля, відразу, 

подив, гнів). Деякі раги наділялись магічними якостями: здатністю викликати дощ, пожежу. В 

залежності від характеру раги виконавець мав надавати обличчю певний вираз або надягати 

відповідну маску і користуватися певними жестами.  

Раги відповідали певним порам року, доби – вранішня рага, полуденна, вечірня. Кожному 

звуку відповідав поетико-колірний символ. Елементи ритму була тала. Рагу можуть виконувати 

кілька годин. Кожна рага складається з головного звуку («правитель»), другого за значенням звука 

(«міністр»), групи другорядних звуків («помічники») і дисонуючого звука («ворог»).    
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Для індійського вокального мистецтва характерні колоратурний спів, мелізматика (трелі 

горлом і язиком). Висока культура виконання передбачала імпровізацію – вокальну та 

інструментальну. 

В період мусульманського завоювання (з VІІ ст.) музична культура індійського регіону, 

переважно північного, увібрала низку традицій та інструментів арабської музики, а в період 

європейського колоніального панування – елементи музики Європи. 

 В Індії з давніх-давен  поширені музичні інструменти всіх основних груп – струнні, 

духові, ударні. Цікаво, що сучасні індійські музиканти грають на них, точно дотримуючись 

стародавніх традицій. 

Віна – старовинний семиструнний щипковий інструмент, існує близько 20 різновидів. За 

ніжний і багатий відтінками тембр віну називають царицею струнних. Її можна побачити на 

зображеннях чотирирукої богині Сарасваті, покровительки мистецтв, яка сидить у позі лотоса і 

однією парою рук грає на віні, у другій парі рук тримає Веди і чотки. 

Ситар – старовинний струнний щипковий інструмент типу лютні, використовують у 

класичній музиці. На ньому грають, сидячі на підлозі зі схрещеними ногами. 

Сарангі – струнний смичковий інструмент, поширений у північній частині Індії, 

використовується для акомпанементу під час співу, здатен точно передавати модуляції людського 

голосу.  

Табла – індійський парний барабан. Грають долонями одночасно на двох – великому і 

малому. Грою на таблі супроводжують спів, виконання на ситарі або акомпанують під час танців. Гра 

на таблі зображена на древніх рельєфах печерних храмів.  

Інший вид барабана гхатам. Він нагадує глиняний горщик, обтягнутий шкірою. Грають на 

гхатамі долонями, пальцями і, навіть, нігтями. Подібна техніка дозволяє з простих інструментів 

видобувати різноманітні звуки.  

З духових інструментів поширена поперечна флейта з бамбука бандурі, яку називають 

флейтою Крішни. Також розповсюджена шанкха (труба у вигляді мушлі) та шринга (металевий ріг). 

Існує екзотичний ритуальний інструмент у вигляді великої мушлі (конх), індуси вважають, 

що в ньому живе морський демон, якого переміг бог Вішну. 

Інструментарій індійців багатий та різноманітний. В різних регіонах інструмент має відмінні 

назви. Невичерпна фантазія народу змушувала звучати навіть дерево та метал. 

У ХХ ст. виконавці на ситарі, наприклад, віртуоз Раві Шанкар, та на інших національних 

індійських інструментах почали гастролювати країнами світу. Розвиваються династичні музично-

виконавські традиції. Наприклад, династія Ханів – Імрат та його чотири сини.   

 

2. Мистецтво індійського танцю.  

Характерна риса художньої культури Індії – синтез мистецтв – поезії, музики (вокальної 

та інструментальної), хореографії, що створював оригінальний жанр – танцювальну драму (сангіт). 

На такому синтезі побудовану гру в традиційному народному театрі Індії.  

Існували також лялькові та тіньові театри, класична драма (мовою санскрит). Під впливом 

цієї традиції виник унікальний вид національного живопису на музичні теми ваніка, де сім звуків 

асоціювались з сімома кольорами та певними графічними формами. 

Театральне мистецтво Індії зародилось кілька тисячоліть тому. Бронзова статуетка 

танцівниці, яка знайдена на розкопках в місті Мохенджо-Даро, датується ІІІ тис (-). Саме 

ритуальний танець став стрижнем, навколо якого сформувався класичний індійський театр. 

 В Давній Індії театральні вистави були обов’язковою частиною свят, присвячених богам. 

Наприклад, центральною подією свята на честь Індри (бога-громовержця) було закріплення 

«прапору» Індри. Прапор символізувало дерево, яке приносили з лісу і прикрашали. Після церемонії 

його урочисто топили в річці, щоб надати сили воді та землі. В дійстві брали участь борці, 

фокусники, канатохідці, музики і ната (в подальшому так стали називати професійних акторів). 

Згадки про ната зустрічаються в пам’ятках індійської літератури з другої половини І тис. (-).  

 Задовго до нової ери в Індії виник народний театр, вистави якого і зараз користуються 

значною популярністю. Одна з найпоширеніших форм такого театру в Північній Індії – музично-

танцювальна драма, яка називається ліла. Вистави іноді тривають більше місяця. Обов’язкові 

персонажі ліли – злі та добрі демони, тварини.  
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Так, у битвах зі злими демонами герою Рамі завжди допомагала смілива і хитра мавпа 

Ханума. Виконавці виступають у яскравих костюмах і масках. Дія відбувається без декорацій. Між 

епізодами іноді грають веселі інтермедії – шоми.  

Актори, які готуються до виступу в наступних епізодах, перевдягаються або відпочивають на 

очах у глядачів. На півдні країни виникла інша форма – містеріальний театр. Вистави пов’язані з 

мистецтвом храмових оповідачів – чакіарів, які читали вірші на санскриті, а потім пояснювали текст 

на мові місцевих мешканців. При цьому чакіар використовував міміку і жести. З часом разом з 

чакіаром стали виступати  актори. Вони читали тексти і супроводжували декламацію танцями. 

Вистави отримали назву кутіяттам («колективний танець»). В ньому однаково важливими були і 

слово, і танець.  

В середині І тис. (-) виник класичний індійський театр. Багато вистав являють собою 

інсценування міфів і легенд. Однак в Індії була створена і класична драма на санскриті. Її розквіт 

припав на І – ІХ ст. Найвідоміші драматурги – Бхаса, Калідаса, Шудрака. З тринадцяти творів 

Бхаси (ІІ або ІІІ ст.) кращим вважається «Васадатта, що з’явилась уві сні» - п’єса про кохання царя 

до своєї дружини.  

Авторство відомої «Глиняної повозки» приписують царю Шудраці (можливо ІV ст.) П’єса 

йшла на сценах театрів світу навіть у ХХ ст. Твір розповідає не про богів та демонів, не про царів та 

їх вірних дружин (що традиційно), а про актрису-куртизанку. Героїня покохала брахмана Чарудатту, 

людину, що належить до вищої касти та, крім того, одруженого. Багато випробувань випало на долю 

закоханих, доки вони не поєднали свої долі. До трупи класичного індійського театру обов’язково 

входили сухтрадхара (головний актор, який одночасно виступав і постановником і керівником 

театру), наті (дружина першого актора і головна акторка), стхапака (перший помічник, гример і 

костюмер), приперсвіка (другий помічник, що виконував різні доручення).  

Особлива форма індійського театру – класичний танець. Індійський танець – своєрідна 

танцювальна драма, став ознакою художньої культури країни. Крім власне танцю, він включає 

декламування, спів і міміку. До головних елементів індійського танцю належать мудра (позиції 

пальців) і хаста (позиції рук щодо тіла). 

 За допомогою танцю можна, на думку індусів, передавати найрізноманітніші почуття, 

відображати Всесвіт. В одному з давніх трактатів йдеться про 21 поворот голови. Це слугувало 

виявом таких почуттів, як страх, подив, байдужість, холодність, пристрасть, нетерпіння. Гнучкою 

мовою почуттів були рухи рук, згадується 57 їх варіантів. 

 Танцівник має можливість не лише висловити свої емоції, а й розповісти історію, 

передати певні, у тому числі абстрактні, поняття. Жестами виконавець зображує лотос, слона, 

рибу, крокодила. Теми танців – сюжети легенд, епічних творів («Рамаяна», «Махабхарата»), події, 

підказані природою та життям (жнива, риболовля, базар, ремесла, побут). Класичні індійські танці – 

Бхарат натьям, Катхак, Катхакалі.  

Бхарат натьям зберігся до наших днів завдяки храмовим танцівницям, що присвятили життя 

служіння божеству. Готують майбутніх танцівниць з дитинства: їх віддають в храм, там дівчинка 

живе під пильним контролем жерця.  

Танцівниця, вдягнена в яскравий, розшитий костюм, спочатку вклоняється гуру (вчителю) і 

глядачам, потім на деякий час ніби застигає, прислухаючись до звуків цимбал та співу, і, нарешті, 

починається сам танець-вистава. Він являє собою поєднання нритья (танець-оповідання) з нрита 

(танець в чистому вигляді). Потім йде інтермедія – падам (співак виконує пісню, а танцівниця 

передає її зміст підкресленою виразною мімікою та жестами рук, одна і та сама теза звучить знову і 

знову, і кожного разу танцівниця дає їй різне тлумачення).  

У ХVІ ст. в Північній Індії процвітав стиль катхак. На той час сформувалась мусульманська 

держава, в рамках якої відбувався взаємовплив індуїстського та мусульманського мистецтв. Катхак – 

результат поєднання двох культур: танці виконували в персидських костюмах, але розповідали при 

цьому індійські легенди про кохання Радхи та Крішни.  

У ХVІІ ст. на півдні Індії формується пантомімічна танцювальна драма – катхакалі. 

Вистава дається або у дворі храму, або під відкритим небом. Драма, що розповідає про богів та 

демонів, їх коханні та ненависті, зазвичай розігрується на чорному тлі ночі. Актори в яскравому 

гримі (зелений, червоний та чорний) та масках з’являються з пітьми та зникають у пітьмі. Протягом 

усього дійства вони не говорять жодного сова. Прологом вистави є бій барабанів, який має 

наповнити актора енергією. Майстерність виконавця катхакалі опановується з дитинства під 
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керівництвом гуру. Актор має розуміти внутрішню суть того, що зображає – людей, квітів, птахів. 

Особлива увага приділяється точності та виразності рухів.           

 Світовим рекордом визнали представники Книги рекордів Гіннеса народний танець Мохіні-

аттам у виконанні танцівниці Каламандалам Хемаленти тривалістю 123 години.  

 Філософські ідеї через танцювальну символіку втілено у відомій бронзовій статуетці «Шива-

Натараджа» (ХІ ст.) Скульптура відображає релігійні, філософські, естетичні уявлення індусів. Цей 

образ став метафорою космічного руху.  

 Вагомий внесок у музичне мистецтво зробив поет-драматург Калідаса (ІV – V ст. (-). 

Філософ, просвітитель, письменник, художник і музикант, лауреат Нобелівської премії Рабіндранат 

Тагор (1861 - 1941) написав більше 2000 пісень на власні та класичні вірші (серед них – гімни Індії, 

Бангладеш), 14 драм, які ставив у театрі, де сам грав головні ролі, сприяв популяризації 

танцювальних стилів.  

  

3. Індійське кіно. 

Протягом останніх десятиліть індійське кіно утримує пальму першості по кількості 

створюваних стрічок. Найсильніше на кінематограф Індії вплинули художні принципи національного 

мистецтва, що залишаються незмінними протягом багатьох століть. Для індійців важливою є не 

достовірність відображення, а поетичний настрій, яким просякнутий твір: від сюжетних подій і 

почуттів, що відчувають персонажі, до костюмів, жестів, міміки.  

Індійське мистецтво віками готувало публіку до того, щоб у творі передусім сприймалась його 

раса. Творці фільмів не могли не враховувати пристрасті до насолоди расами і йшло глядачам 

назустріч. Наприклад, розтягувало картини до непомірної тривалості (в півтора-два рази більше ніж у 

американських фільмів, щоб насолода тривала якомога довше, або переривали дію піснями, щоб 

герої могли сповна виразити свої почуття).  

Стимулом розвитку композиторської професійної творчості стала кіномузика, у якій 

своєрідно поєднались національні та західноєвропейські традиції. Індійський культурний регіон 

виявився вельми сприятливим для розвитку кінематографу. В Індії сформувалась самобутня 

національна школа. Вже через рік після першої демонстрації фільмів братів Люм’єр на індійський 

екран вийшла стрічка «Прибуття потягу на бомбейський вокзал», з якого починається історія 

індійського кіно. Давнє мистецтво Індії безумовно здійснило вплив на кінематограф. Вже сюжет 

фільму «Раджа Харішчандра» (1913 р., режисер Д.Г.Пхалке) був заснований на старовинній легенді. 

З 1947 року, після здобуття Індією незалежності та поділу країни на дві частини (Індія та 

Пакистан), кінематографі майже не звертався до теми розлуки, не відображав героїв, що страждають 

від нерозділеного кохання, і звернувся до реальних проблем життя. 

Родоначальник і найбільш яскравий представник «нового індійського кіно» - Сатьяджит Рай 

(1921 - 1992). Одна з книг, яку він ілюстрував, працюючи в рекламному агентстві, настільки його 

захопила, що Рей вирішив екранізувати її (1955 р., «Пісня дороги»). Картина відмічена одним з 

головних призів Каннського кінофестивалю. За жанром фільм – сімейна хроніка, неспішний опис 

життя родини, яка складається з батька, матері, бабусі і дітей. Фільмографія Сатьяджита Рея – 

«Непереможений» (1956 р.), «Світ Апу» (1959 р.), «Велике місто» (1963 р.), «Золота фортеця» (1974 

р.), «Шахісти» (1977 р.) 

Якщо Сатьяджит Рей, представник бенгальської школи, то актор та режисер Радж Капур 

(справжнє ім’я Ранбир Радж, 1924 - 1988) – представник бомбейського кіно. Він мав всесвітню славу, 

з 1950-х рр. став улюбленцем радянських глядачів. Всі члени родини Капур так чи інакше мають 

відношення до кінематографу. Батько, Прітхвірадж, почав зніматись ще в німому кіно. Акторами 

стали молодші брати Раджа – Шаши та Шаммі. В кіно працюють і його діти. Фільмографія Раджа 

Капура – «Бродяга» (1951 р.), «Володар 420» (1955 р.), «Минуле, теперішнє і майбутнє» (1971 р.) 

В другій половині 1970-х рр. зіркою індійського кіно номер один став Амітабх Баччан, 

представник нового покоління акторів, які є повною протилежністю милим, добрим, таким, що 

страждають від несправедливостей, чаплинівським образам Раджа Капура. Герої Баччана хоча і 

страждають, але не миряться зі злом. Вони мужні і готові до боротьби. Фільмографія Амітабха 

Баччана – «Іскра» (1957 р.), «Чудова сімка» (1960 р.) 

Після фільму «Танцівник диско» (1984 р.) кумиром молоді став Мітхун Чакраборті. Ще 

студентом він знявся у фільмі «Королівське полювання» (1976 р.)  
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Автори сучасних фільмів, дотримуючись традицій, як і раніше опікуються не 

правдоподібністю сюжетів, а тим, щоб глядач відчув насолоду від раси –– не обов’язково кохання, 

але подиву або гніву. Як і раніше сюжет максимально насичений піснями.   

Сучасна індійська кіноіндустрія, що випускає понад 1000 кінострічок на рік, є найбільшою у 

світі. Головний кінематографічний майданчик Боллівуд розташований в мегаполісі Мумбаї 

(колишній Бомбей). Касові збори голлівудських фільмів (мовою хінді) становлять понад мільярд 

доларів щорічно. Водночас мережа численних регіональних кіностудій сприяє розвитку культурного 

і мовного різноманіття. 

Найбільша серед регіональних студій – бенгальська, розташована в Калькутті – столиці 

штату Західна Бенгалія. Критики часто підкреслюють реалізм цієї школи, оскільки майстри 

відтворюють справжнє життя простих людей. 

В американський та європейський прокат індійські фільми просувались зі складністю, 

оскільки здавались надто довгими. Дратувало і те, що хід дії постійно переривався піснями та 

танцями. Коли кіно стало звуковим, вокальні номера просто заполонили індійський екран.   

 Комерційна орієнтація індійського кінематографу вплинула на розвиток мелодрами. Яскраві 

музичні фільми, у яких класичні прийоми цього жанру органічно поєдналися з індійськими 

міфологічними уявленнями та фольклорними традиціями, заворожують глядачів своєю емоційною 

насиченістю та екзотичністю. 

 Творчість відомого режисера і актора – «батька індійського кіно» Раджа Капура 

(«Бродяга», «Закон помсти», «Лейла і Меджнун») – органічно поєднує елементи соціальної драми, 

комедії, музичного фільму. 

 У сучасних боллівудських блокбастерах багато музики і танцювальних сцен. Саме від якості 

музики і пісень нерідко залежить успіх кінокартини. Саундтреки випускають ще до прем’єри фільму, 

щоб підігріти інтерес публіки. Здобуло визнання і авторське («паралельне») кіно Індії, 

представником цієї «нової хвилі» є бенгальський режисер Мрінал Сен.    
 


