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CÁC ĐẶC ĐIỂM VĂN HÓA
CỦA TALCHUM (KOREA)
Lưu Tuấn Anh*
Tóm tắt: Talchum là loại hình kịch múa mặt nạ đặc sắc, là bảo vật của người Korea nói chung, người
Hàn Quốc nói riêng. Các hình thức vở diễn của Talchum phản ánh sâu sắc những gì đang diễn ra trong đời
sống thực tại cùng những kỳ vọng của người Korea về một xã hội tốt đẹp. Tất cả các phương diện trong
Talchum từ nội dung các cảnh diễn trong từng kịch bản, hình thức mặt nạ, chủ thể tổ chức, đối tượng
hưởng thụ, thời gian và mục đích biểu diễn, địa điểm biểu diễn, xuất xứ… đều chứa đựng những giá trị văn
hóa có ý nghĩa, phản ánh trí tuệ của người Korea trong việc kết nối thế giới thiêng và phàm. Việc nghiên
cứu các đặc điểm văn hóa của Talchum giúp nhận diện bề sâu vận hành của tâm thức văn hóa trong văn
hóa truyền thống của người Korea nói chung, người Hàn Quốc nói riêng.
Từ khóa: Kịch múa mặt nạ, nghệ thuật biểu diễn, Talchum, văn hóa Korea, văn hóa Hàn Quốc.

Lưu Tuấn Anh: Cultural characteristics of Talchum (Korea)
Talchum is a unique mask dance, a treasure of Korea in general and South Korea in particular. Talchum
performance deeply reflects what is happening in real life and Koreans' desire for goodness in society. All
aspects of talchum, including the content of individual scenes in each play, the mask forms, the organizer,
the audience, the time and purpose of the performance, the place of the performance, the origin and so on
contain meaningful cultural values, reflecting Koreans’ wisdom in connecting the sacred and mundane
worlds. The study of the cultural characteristics of talchum helps identify the cultural consciousness in its
depth in the traditional culture of Koreans in general and South Koreans in particular.
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