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Пожалуй, каждый из нас в детские годы складывал из бумаги кораблик, 

резвящийся в весеннем ручье, или лягушку, прыгающую по школьной парте. Откуда же 

пришла к нам эта забава, каковы ее история и значение? 

Слово оригами (折り紙) образовалось от слов ору – складывать, сгибать и ками – 

бумага и дословно означает «сложенная бумага». 

Изначально искусство складывания бумаги зародилось в Китае с появлением 

формулы бумаги, однако максимальное развитие и популярность получило в Японии. В 

эпоху Хейан (794-1185гг.) складывание бумаги использовали как вид развлечения. 

Позднее в эпоху Эдо (1600-1868гг.) оригами включало различные техники складывания, 

разрезания и покраски бумаги. В период Тайсѐ (1912-1926гг.) существовало уже около 150 

различных видов фигурок, которые можно было изготавливать из бумаги. В 1954 году 

Акира Ёсидзава создает «Азбуку оригами» - набор условных обозначений, символов, 

которые позволяют записывать алгоритм складывания определенной фигуры. Так 

искусство складывания бумаги стало доступно всему миру[5], [2, с.5]. 

Сейчас оригами имеет множество реализаций: от формы простой детской игры до 

более сложной формы декоративно-прикладного искусства. Например, простое оригами - 

техника, в которой используется только два сгиба, именуемые «гора» и «долина»; мокрое 

оригами - самая молодая техника, появилась чуть более 20 лет назад; с помощью мокрого 

оригами можно изготовить практически любую фигуру из специальной бумаги, 

пропитанной клеем; киригами (切り紙) - единственная техника, в которой используются 

ножницы; модульное оригами - состоит из нескольких одинаковых фигур - модули; 

модули бывают квадратные, прямоугольные, треугольные; собирается изделие без 

применения клея или ниток; кусудама (薬玉) - объемная фигура шаровидной формы; как 

правило, состоит из нескольких модулей, которые склеиваются, а чаще сшиваются между 

собой в форме шара[2]. 

Оригами в современном мире – популярный вид досуга, который способствует 

развитию образного мышления, фантазии, мелкой моторики. В складывании бумаги могут 

реализовать себя и люди с ограниченными возможностями. Этот вид искусства доступен 

всем, а терпение и усидчивость вознаграждаются замечательной поделкой, которая может 

стать элементом декора или подарком другу. В своем рассказе «Бумажная победа» 

современная отечественная писательница Улицкая Л.Е, поведала историю о мальчике, 
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который не обладал крепким здоровьем, всегда был объектом для насмешек сверстников. 

Единственное занятие, которое позволило ему справиться со своей проблемой – 

складывание фигурок из бумаги. Это рассказ о том, как оригами помогло мальчику 

обрести друзей [1, с.140]. 

Оригами – нечеткое, абстрактное воплощение предмета. В образе видны границы и 

загадочная суть. И искусство это возникло на почве двух религий – синтоизма и дзен-

буддизма, благодаря чему оно приобрело некий сакральный смысл. Дзен-буддизм 

утверждает, что красота и уникальность есть в каждой, на первый взгляд, обычной вещи. 

По канонам синтоизма даже в бумажной фигурке может жить душа. Исходя из этих 

учений, можно сказать, что всѐ в мире взаимосвязано, одна форма переходит в другую и 

может вернуться в исходную, поэтому, чтобы не нарушать целостность, использовать 

разрезы в оригами не рекомендуются [3]. 

Самым популярным известным японским образом, несомненно, является журавль – 

символ счастья, мудрости, долголетия и мира. Согласно японским поверьям, птица может 

передавать желания людей богам, и если сделать тысячу журавликов – сэнбадзуру(千羽鶴), 

то они обязательно исполняться. Почему же именно тысяча? Считается, что журавль 

живет тысячу лет и именно поэтому тот, кто хочет загадать желание, должен в течение 

года сложить тысячу журавликов, соединить их ниткой в длинную цепочку, чтобы боги 

как можно быстрее получили послание. Но не всегда удается исполнить заветное желание. 

В 1945 году, после атомной бомбардировки Хиросимы, у десятилетней девочки Садако 

Сасаки (1943-1955гг.) диагностировали лучевую болезнь. Девочка верила, что если 

сделать тысячу журавликов, она сможет выздороветь. Так на протяжении всей болезни, 

Садако складывала журавликов из бумаги, которую ей приносили друзья. Поначалу она 

молилась о своем выздоровлении, а когда поняла, что умирает, начала молится о мире во 

всѐм мире. Садако удалось сложить всего 644 журавлика. В японском городе Хиросима 

находится музей мира, где стоит памятник в виде девочки, держащей в руке бумажного 

журавлика. У памятника всегда лежит множество бумажных журавликов - символов 

мира[1, с.123]. 

Оригами – бумажные послания. Их дарят болеющим, чтобы пожелать скорейшего 

выздоровления, друзьям и знакомым – чтобы подбодрить, любимым – выразить свои 

чувства. Японцы верят, что бумажные фигурки хранят в себе часть души человека, 

который ее сделал, и являются своего рода талисманами. Складывая определенную 

фигуру, автор поделки заряжает ее определенной энергетикой, и, попадая в руки к тому, 

кому он предназначался, талисман начинает действовать [4, с.4]. 

Таким образом, оригами – это уникальное символическое искусство. Это искусство 

многогранно. Обычный лист бумаги, сложенный определенным образом незаменим в 

религиозных обрядах,  на фестивалях и свадьбах, является формой досуга, а также 

используется в образовательных и развивающих целях. 

Искусство оригами –  предмет гордости японцев, которым восхищается весь мир.  
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Китай - одна з найвпливовіших країн у сучасному кіносвіті. Громадяни цієї країни 

почали своє знайомство з кіно ще в 1986. Першим центральним містом розвитку 

кіномистецтва був Шанхай та перша власна кінострічка була знята в 1906 році і мала 

назву «Битва при Дін Цзюнь Шань». Важко було назвати це в широкому сенсі фільмом,бо 

це були лише кадри з вистави музичної драми, які були зняті на рухому стрічку. На 

початку двадцятого століття виконувати роль у кіно могли виключно чоловіки, це можна 

яскраво спостерігати у стрічці «Складна пара», який був знятий у 1913 році, проте згодом 

після появлення фільму «Чуан Цзу перевіряє свою дружину» жінки також почали 

зніматися у фільмах. Через те, що перші сорок років фільми у Китаї знімалися виключно в 

Шанхаї, місто стало також відомим як «Східний Голлівуд». Згодом у фільмах Китаю були 

відображені серйозні, актуальні та культурні проблеми країни, а також вперше з‘явилася 

повчальна сторона. Одними з найпопулярнішими темами також були революційні ідеї та 

демонстрація міста, який загруз у корупції та грошах.  

У період з 1972-1987  найпопулярнішими темами були революційні ідеї та 

створювалося кіно лише як витвір мистецтва, а домінуючими темами були: погані та 

хороші сторони культурної революції і проблеми соціального характеру. У той час 

популярними були так звані «травматичні драми». Яскраві приклади того часу 

відображаються у таких фільмах: «Один і вісім» (1983), «Жовта земля» (1984). Потім 

кінематограф Китаю зазнав важких часів, бо у країні з‘явилася жорстка цензура, яка 

ущільнювала та не давала змогу знімати якісне кіно, але ситуація змінилася, коли фільми 

почали перемагати та отримувати винагороди у Канському та Венеціанському 

фестивалях. У цей самий час свою популярність здобувають комедійні  фільми про бойові 

мистецтва, світовою зіркою яких стає Джекі Чан. Після возз'єднання Гонконгу і Макао з 

КНР стало з'являтися все більше спільних фільмів, роботу над якими спільно вели 

представники КНР, Гонконгу і Тайваню. Відомими прикладами такої співпраці є «Тигр, 

що крадеться, дракон» (2000), «Клятва» (2005), «Хо Юаньцзя» (2006), «Полководці» 

(2007), «Червона скеля» (2008-09) [1]. 

У наші часи влада КНР сприяє розвитку кіномистецтва. З 1 березня 2017 року було 

прийнято закон, завдяки якому китайське кіновиробництво увійшло у програму 

національному розвитку економіки суспільства, що призвело до фінансування більш ніж 

200 кінопроектів за рік та будівництво 6 кіностудій. Щодо мови, то у кінотеатрах КНР 

фільми у прокаті мовою оригіналу з китайськими субтитрами [2]. 
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