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Лекція №18, 19 

Тема: Скульптура та архітектура Індії. 

1. Витоки індійської цивілізації: Хараппа і Мохенджо-Даро. 

2. Вплив різних релігійних систем на індійське мистецтво. 

3. Шедеври індійської архітектури та скульптури. 

Література:  

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

Знання, 2006, 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. 48 –53. 

 

1. Витоки індійської цивілізації: Хараппа і Мохенджо-Даро. 

Культура Індії – одна з найдавніших у світі. Для неї характерним є поліетнічний склад 

населення, яке називають індусами та індійцями. Численні нації і народності, що мешкають в Індії, 

розмовляють різними мовами й діалектами (близько 900). Державна мова – хінді, друга державна 

мова – англійська. Твори класичної літератури, релігійні і філософські праці написані зазвичай 

стародавньою літературною мовою – санскритом. 

Невичерпним джерелом, з якого індійські художники, скульптори та архітектори брали 

зразки для художніх форм, була природа. Майстри уподібнювали елементи архітектури та 

скульптури формам рослин і тварин.  

Створені їх руками витвори мистецтва не просто вписувались в природний ландшафт, а 

зливались з ним в єдиний гармонійний ансамбль. Ці особливості індійського мистецтва виявились 

вже на ранніх етапах його розвитку.  

Перші центри культури Індії існували вже в ІІІ тис. (-) – Хараппа (нині в Західному 

Пакистані) та Мохенджо-Даро. Свідченням високого рівня цієї культури є суворе планування міст, 

писемність, ремесла, образотворче мистецтво. Мова досі не розшифрована, хоча на сьогодні 

знайдено велику кількість печаток з написами.  

Найважливішою рисою цієї культури є надзвичайний консерватизм. У Мохенджо-Даро 

було розкопано 9 шарів забудови. Через періодичність повеней рівень землі піднімався і нові 

будинки будувались майже на тих місцях, що й попередні; принаймні протягом тисячоліття 

розташування вулиць міста лишалось незмінним.  

Міста забудовувались за чітким планом: вулиці перетинались під прямим кутом. Майже всі 

великі міста мали дві частини: «верхнє» та «нижнє» місто. Перше являло собою фортецю на пагорбі. 

Там, напевно, жили представники знаті та жерці. Також у «верхньому» місті знаходились громадські 

споруди (зерносховища, купальні). Однак, у «верхньому» місті не було знайдено палаців та храмів. 

 В «нижньому» місті проживала основна частина населення. Дома зводили з обпаленої 

цегли, вони мали декілька приміщень, плаский дах. Заможні громадяни жили в дво- та 

триповерхових будинках.  

Найбільш вражаючим досягненням індійської культури є досконала система водопроводу 

та каналізації (стічні канави були на кожній вулиці), якої не мала жодна інша давня культура, навіть 

римська.  

Загалом культура Мохенджо-Даро та Хараппи не вирізнялись особливими художніми 

досягненнями. Безперечно, вона мала літературу, яка, на жаль, поки втрачена для нас. Архітектура 

мала утилітарний характер, під час розкопок не знайдено слідів монументальної скульптури або 

живопису. Зате високої досконалості, витонченості досягло мистецтво малих форм – гравюри на 

печатках-амулетах, статуетки з міді, глини та каменю.  

В Мохенджо-Даро знайдено бронзову статуетку оголеної танцівниці. Невимушено 

підпершись правою рукою, вона ніби очікує момент, щоб розпочати танок. В лівій руці вона тримає 

світильник, що може говорити про ритуальний танок. Напевно, саме в мистецтві Хараппи та 

Мохенджо-Даро виник мотив танцю, популярний в індійській культурі.  

Одна з найбільших скульптур, яку знайшли в Мохенджо-Даро, - погрудне зображення 

бородатого чоловіка з великими рисами обличчя, які передані схематично. Виділяються видовжені 

напівзакриті очі, зіниці яких зведені до перенісся, що, напевно, означає самозаглиблення. Він 

одягнений в перекинуту через ліве плече мантію з орнаментом, голову прикрашає стрічка з пряжкою. 

Дослідники вважають, що бюст зображає жерця або давнє божество. 
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Особливою групою знахідок є печатки, їх нараховується більше двох тисяч. Вони знайдені 

майже в усіх великих містах долини Інду. Печатки являють собою круглі, квадратні або циліндричні 

пластини з міді, слонової кістки, глини з заглибленим малюнком. Такі печатки дають рельєфні 

відтиски. На зворотному боці кожної печатки є невеликий виступ з отвором для шнурка. Зазвичай на 

печатках були зображення божества або священної тварини та напис. 

 Тварини – бик, єдиноріг, гірський козел, слон, тигр, кобра, риба, крокодил – могли 

символізувати певне божество, природну стихію чи пору року. 

Про релігію мешканців Хараппи та Мохенджо-Даро відомо мало. Немає точних даних і про 

причини занепаду цивілізації, яка проіснувала з середини ІІІ тис. (-) до середини ІІ тис. (-). 

В ІІ тис. (-) в долинах Інду та Гангу почали розселятись індоєвропейські племена аріїв. 

Свідчення про їх культуру дійшли завдяки ведам – священним текстам на санскриті.  

Арії жили переважно в селах, житла будували з цегли, глини, бамбука, очерета, дерева. На 

місцях їх поселень часто знаходять культовий посуд, який використовувався в обрядах: ложки, 

горщики,черпаки для масла. Обряди, напевно, здійснювались під відкритим небом, а 

жертвоприношення – на тимчасових вівтарях, кам’яних та дерев’яних. 

 

2. Вплив різних релігійних систем на індійське мистецтво.  

Характерною рисою культури та мистецтва Індії, є численні релігії, що взаємодіють між 

собою. Основні з них: брахманізм та його пізніші форми – індуїзм і джайнізм, буддизм та іслам. 

 Джерела індуїзму містяться в наступних давньоіндійських текстах – «Упанішади», 

«Бхагавадгіта», «Веданта Сутри». Різні світоглядні системи Індії посідають важливе місце у 

формуванні світової філософії, культури та науки. 

Сучасну людину вражає індійське мистецтво, значна кількість творів якого мала світський 

характер і приносить естетичну насолоду. 

З незапам’ятних часів художники намагались створити образ всюдисущої, всевідаючої та 

всемогутньої Верховної Істоти й втілити її образ у довговічному матеріалі, наприклад у кістці або 

каменю. Таким чином скульптурні зображення були не лише творами мистецтва, а й втіленням того 

чи іншого божества.  

Весь храмовий комплекс, в центрі якого перебувало головне божество, щедро прикрашали 

багатьма іншими скульптурними зображеннями богів та людей, їх встановлювали у суворій 

відповідності з існуючою ієрархією пантеону божеств, й вони були фоном для основної скульптури. 

Давнє індійське мистецтво нерозривно пов’язане з індуїзмом, буддизмом, джайнізмом. 

Поряд з основним образами та мотивами, характерними для кожної з цих релігій, в мистецтві 

використовувались і спільні образи – лотос, змія, крокодил, а також символи і образи, що не 

стосувались їх безпосередньо.  

Ключем до розуміння мистецтва Індії вважають фрески печер Аджанти (29 печер-храмів) 

та скельні храми Еллори. За фресками можна вивчати архітектуру прадавніх міст, старовинні 

костюми, ювелірні вироби, зразки зброї.  

Все людське життя – від народження до смерті, всі верстви суспільства – від царя до раба, 

від святого до грішного, усі людські почуття: любов і ненависть, радість і горе, - все це знайшло 

відображення в печерних храмах Аджанти.  

Печерний комплекс Аджанти (ІV - VІІ ст.) є зразком чудової єдності архітектури, 

скульптури і живопису. Серед споруд виділяються чайтьї та вихари (гуртожитки буддійських 

монахів).  

Ансамблі Аджанти відомі передусім своїм живописом. Цей вид образотворчого мистецтва 

відомий в Індії з початку І тис. (-). Оскільки під впливом клімату живопис швидко руйнується, 

печерні храми Аджанти є чи не єдиним пам’ятником образотворчого мистецтва даного періоду.  

Розписи складні за змістом, в композиціях багато персонажів, але немає навіть натяку на 

перспективу, об’єм фігур ледве намічений. Лінія, колір, ритм – є основою всього ансамблю. 

Різноманіття фарб невелике, але їх поєднання та контрасти викликають незвичайне емоційне 

почуття. Фарби немов світяться в темряві. 

 Настінні розписи Аджанти, насамперед образи «небесних дів», вражають подібністю з 

китайськими печерними храмами Дуньхуани. Дослідники угледіли в близькості Аджанти та 

Дуньхуани не лише буддійські сюжети, а й відбиток давніх взаємозв’язків двох культур.   
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Скельні храми Еллори вирубані з кам’яного моноліту. Наприклад, храм Кайласа в 

Еллорі можна вважати одним із чудес світу, адже весь він – від високого цоколя, прикрашеного 

фігурами слонів та левів натуральної величини, до пірамідальних веж – вирізьблений з одного цілого 

каменю і являє собою не будову, а скульптуру.  

В Еллорі створювались храми прихильниками трьох релігій – буддизму, індуїзму, 

джайнізму. Результатом такого сусідства було творче суперництво, що породжувало інтерес не лише 

до художніх прийомів один одного, а й до мистецтва інших держав і народів – як близьких, так і 

далеких.  

Храм Кайласа присвячений індуїстському богові Шиві, але в його барельєфних 

композиціях можна зустріти образи, притаманні буддійському мистецтву Аджанти, а також риси 

більш відділених культур Західної Азії. Наприклад, стилізовані фігури левів свідчать про вплив 

Давньої Персії, культура якої ввібрала в свою чергу досягнення архітектури та скульптури 

Месопотамії та Давнього Єгипту. 

Філософсько-релігійні погляди індусів втілились у храмобудівництві, монументальній 

скульптурі і живописі. 

 

    

3. Шедеври індійської архітектури та скульптури. 

В 321 р. (-) в Індії виникла перша держава – імперія Маур’їв. Столицю Паталіпутру 

оточував міцний мур з дозорними вежами та ровом. Більшість архітектурних споруд були 

дерев’яними.  

В будівництві та скульптурі камінь почали широко застосовувати під час правління царя 

Ашоки (268 – 232 рр. (-), що в першу чергу пов’язано з утвердженням буддизму в якості державної 

релігії. Влада прагнула увічнити основи буддизму в монументальному мистецтві («мистецтво 

Ашоки»). 

 Це, передусім, меморіальні колони (стамбхи), на яких вирізьблено накази правителя. 

Стамбхи досягали висоти більше 10 м і закінчувались скульптурним зображенням тварин. Найбільш 

відома з них – Левова капітель з Сарнатха (середина ІІІ ст. (-). Вважається, що вона зведена у місці, 

де Будда зробив свою першу проповідь.  

З часів царя Ашоки в архітектурі стали поширеними буддійські меморіальні поховальні 

пам’ятники – ступи.  

Існує легенда про те, що Будду одного разу спитали, яким має бути його поховання. Він 

поклав на землю свій плащ і перевернув на нього круглу чашу для збору подаяння. Тому ступа з 

самого початку має напівсферичну форму.  

Напівсфера, символ Неба і безкінечності, в буддизмі означає нірвану Будди і самого Будду.  

Центральна вісь ступи – вісь Всесвіту, що поєднує Небо і Землю, символ Світового Дерева Життя. 

«Парасольки» на кінці вісі, сходинки сходження до нірвани, вважаються також і символом влади. 

Одна з найдавніших ступ, що збереглись до наших днів, - ступа в Санчі (близько 250 р. (-). 

Ворота її огорожі вкриті різноманітним скульптурами та рельєфами із зображеннями людей, птахів, 

тварин (слонів і левів), рослинними орнаментами.  

Рання ступа також була зведена в Бхархуті, до нашого часу дійшов лиже паркан з воротами. 

На рельєфах стовпів зображені найдавніші божества в образі людини: якши і якшині – духи 

підземних надр та сил природи, пов’язані з культом родючості. 

Ще один вид буддійської архітектури – печерні храми. Печера Ломас Ріши в Бодх-Гаї – 

овальне святилище і прямокутна зала – висічена близько 250 р. (-). Стіни храму ретельно 

відшліфовані.  

Монументальна скульптура з каменю – вид мистецтва, який отримав при Маур’ях широке 

розповсюдження. В скульптурі раннього буддизму зображення Будди в образі людини не 

зустрічались. Будда та його вчення відображались в образах священного дерева Бо (під ним 

вчитель досяг просвітлення), трону Будди, Колеса Закону, зображення ступи або відбитку стопи 

великого проповідника. Ці зображення символізували різні етапи життєвого шляху Учителя: 

народження, поширення вчення, досягнення нірвани. Стиль цих зображень узагальнено-

декоративний і нагадує різьблення по дереву або слоновій кістці.  

При Маур’ях створювались статуї, що і сьогодні вражають монументальністю образа, 

досконалістю форм – скульптура якшині з Дідарганджу (близько ІІІ ст. (-). Богиня в образі молодої 
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жінки стоїть, тримаючи в руці віяло. У неї важкі форми. Чудове полірування надає статуї 

закінченості, а великі форми гармоніюють з деталями одягу та прикрас. 

Розквіт мистецтва Індії, поява нових культових образів (образу Будди), розвиток основних 

тенденцій архітектури та скульптури відносяться до епохи правління Кушанської династії (І ст. (-) – 

ІІІ ст. (-).   

В І ст. (-) в культовій архітектурі Індії з’явились печерні храми – чайтьї. Наприклад, чайтья 

в Карлі. Перед печерою висяться дві колони, найважливішою деталлю фасаду є величезне 

підковоподібне вікно, в печеру ведуть три входи, що дають початок коридору, який символізує шлях 

Будди. Центральний коридор відділений від бокових рядами колон зі скульптурними капітелями. 

Скульптурні рельєфи з чоловічими та жіночими фігурами прикрашають зовнішній фасад. Пари 

уособлюють і два ідеали краси, і два начала в природі – чоловіче і жіноче. Їх єднання народжує все 

живе на землі. 

В буддійській архітектурі зведення парканів навколо храмів і ступ стало традицією. Паркани 

та ворота (торани) щедро прикрашались скульптурою, рельєфними композиціями. Торани ступи в 

Санчі відомі рельєфами, які постають єдиним цілим з архітектурою. На рельєфах зображені люди і 

тварини, архітектурні мотиви, предмети побуту, рослинні орнаменти. 

 Особливо виразний образ якшині зі східної торани. В уявленнях індійця, люди, тварини, 

рослини і навіть вищі божества завжди нерозривно пов’язані між собою. Любов до природи, 

поклоніння їй, життя в усіх проявах, - основна тема індійського мистецтва.  

В І – ІV ст. в художній культурі Індії відбулись значні зміни. Будду стали зображувати в 

образі людини.  

В цей період виокремлюються основні школи буддійської скульптури: Гандхара (північний 

захід), Матхура (північ), Амараваті (південь).  

В Гандхарі образ Будди мав елліністичні риси – статуя з Хоті-Мардана (ІІ ст.) Пропорції 

тіла є відображенням грецької традиції в скульптурі. Однак в образі простежується і індійські риси – 

підкреслена внутрішня зосередженість, а не фізична краса. На межі між елліністичною та індійською 

традиціями створена статуя Будди із Татх-і-Бахі (близько 300 р.) Поза Будди («лотос») з того часу 

стала канонічною для всіх шкіл буддійської скульптури. В індійській пластиці почала формуватись 

система мудр, коли певні етапи священного шляху Будди відображали через специфічне положення 

рук, долонь, пальців. 

В Матхурі створено образ Будди чисто індійського характеру. Будду в мадхурській пластиці 

часто супроводжують бодхисатви або якші. Округлі обличчя осяяні легкої усмішкою, пози 

динамічні. На стелі з Катри (початок ІІ ст.) Будда сидить на троні, який підтримують три леви. За 

головою Будди – німб, за спиною – чоловічі фігури з опахалами, можливо бодхисатви або якші. 

В Амараваті образ Будди вперше з’явився в скульптурному рельєфі (ІІ ст.) Зображення 

досить умовні, в них відсутні деталі. 

В правління Гуптів (ІV – VІ ст.) відбувається розквіт науки, філософії, літератури, 

будівництва. Зводились чисельні буддійські та індуїстські храми, палаци – храм Дургі в Айхолі (VІ 

ст.), храм Вішну в Деогахі (V - VІ ст.)  

Образ Будди гуптської епохи – ідеальний, втілює ідею досягнення нірвани – Божественний 

Будда із Сарнатха (V ст.) В мистецтві Гуптів буддійське мистецтво пережило останній розквіт, 

поступившись місцем зображенню індуїстських богів. 

В період Середньовіччя (V – ХІІІ ст.) зводились храми переважно індуським богам – Шиві 

(руйнівник), Вішну (охоронець), Брахмі (Творець Всього з Нічого) (Тримурті – індуїстська трійця).  

У VІІ ст. в місті Махабаліпурамі зведено величезний храмовий комплекс. Він 

розташований між горами та океаном, ніби поєднуючи дві стихії. В ансамбль ввійшли індуїстські 

храми, вісім невеликих святилищ, вирубані з цільної скелі, відомий Прибережний Храм Шиви, 

наскельний рельєф «Сходження Гангу на землю».  
В архітектурі комплексу виділяються монолітні храми-ратхі, присвячені епічним героям 

«Махабхарати» - Арджуні, Бхімі. Ці храми передуються з вирізьбленими великими фігурами 

священних тварин – слонів, левів, биків. Ці фігури ніби пов’язують архітектурні форми з 

прибережним ландшафтом.  

В храмовому комплексі Махабаліпурама скульптура не лише прикрашає архітектуру, але і є 

центром усієї композиції. Перед рельєфом «Сходження храму на землю» розташований майданчик, 
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на якому в давнину розігрувались театралізовані вистави. Рельєф, таким чином, є своєрідним фоном 

і заміняв декорації. 

Найбільші храмові центри раннього і зрілого Середньовіччя – Бхубанешвар і Кхаджурахо. 

Характерним прикладом храмової архітектури цього періоду є комплекс Кандар’я Махадева в 

Кхажурахо (Х – ХІ ст.), присвячений богу Шиві. 

 З 85 храмових споруд до сьогодні залишилось лише 22. Окремі частини будівлі – 

святилище, зал для тих, хто молиться, вестибюль, вхід – знаходяться на одній вісі і щільно 

примикають одне до одного. Храми прикрашені рельєфами, які є чудовими зразками храмової 

скульптури. Стіни храму з вежами і колонами-шпилями обрамляють 646 зовнішніх і 226 внутрішніх 

скульптур.  

Барельєфи, що зображують чоловіків і жінок із виразною пластикою, граційними нахилами 

фігур, зокрема в еротичних сценах, передають складний примхливий ритм композиції. Зображення 

фігур чоловіків та жінок – одні з кращих в середньовічному мистецтві. Ансамбль в Кхаджурахо є 

чудовим зразком художньої культури, в якому втілено принцип єдності.   

ХІ ст. датується бронзова скульптура Шиви Натараджи – Володаря Танцю. Іноді Шиву 

називають Космічним Танцівником, оскільки його руйнівна енергія реалізується в момент танцю: 

виконуючи його, Бог знищує у Всесвіті все старе і одночасно розпочинає новий цикл життя. Голову 

Шиви прикрашає корона з черепом – знак перемоги над смертю. Фігура знаходиться в вогняному 

колі, що втілює Всесвіт, в якому танцює Великий Бог. 

Вперше ісламські завойовники вторглись на територію Індії в VІІІ ст. У ХІІІ ст. 

мусульманським правителям вдалось завоювати майже всю країну. Завойовники безжалісно 

руйнували святині «невірних». Залишки зруйнованих будівель вони намагались використовувати для 

власного мистецтва і будівництва.  

У ХІІ – ХІІІ ст. в Індії з’явились основні типи культових споруд мусульман – мечеті, 

мінарети, медресе (школи), мавзолеї. Найбільший мусульманський комплекс зберігся в Делі 

(початок ХІІІ ст.) До нього ввійшли мечеть, поховання, медресе, мавзолей. Однак найбільша 

пам’ятка цього ансамблю – мінарет Кутб-Мінар, висота якого перевищує 70 м. Важлива особливість 

архітектури ранньоісламського періоду – її органічне поєднання з оточуючою природою.  

Серед міст, де збереглись зразки ранньоісламської архітектури, виділяється Ахмадабад. Тут 

було зведено чудові мечеті та медресе: мечеть Джамі-Масджид (перша третина ХV ст.), що 

репрезентує державний стиль, одночасно в мечеті можуть перебувати 25 тис. осіб, мечеть Рані 

Сепарі (початок ХVІ ст.), мечеть Ахмад-шаха (початок ХV ст.) В цих спорудах гармонійно 

поєднуються традиції двох культур – мусульманської та індійської. 

У ХVІ ст., зі створенням імперії Великих Моголів, поступово зникли стриманість і 

простота форм споруд, архітектура стала складнішою. Зразком цього стиля слугує мавзолей Акбара 

в Сикандрі (початок ХVІІ ст.), що знаходиться недалеко від Агри – столиці Великих Моголів. 

 Ансамбль розташовано в саду. Головне споруда має три поверхи, останній являє собою 

терасу без покриття. У внутрішньому дворі, декорованому мармуровою мозаїкою, ще одна тераса, на 

якій стоїть саркофаг Акбара з білого мармуру. Недалеко від Сикандри за наказом Акбара побудоване 

місто Фатхпур-Сікрі, яке було правителю резиденцією. Тут знаходились палац, зал для аудієнцій, 

тронна зала, павільйони, соборна мечеть з трьома куполами, у дворі якої було два мавзолеї. При 

оформленні міста використовувався білий і кольоровий мармур. 

За правління Шах-Джахана (1627 - 1658) сформувався своєрідний ісламський стиль 

архітектури Моголів, прикладом якого є мечеть Джамі-Мазджид в Делі.  

Видатним пам’ятником архітектури Індії є мавзолей Тадж-Махал в Агрі (середина ХVІІ 

ст.) Його було побудовано за наказом Шах-Джахана в пам’ять про кохану дружину Мумтаз-Махал, 

яка померла під час  народження чотирнадцятої дитини. Згодом тут був похований і Шах-Джахан. 

 Будівництво тривало 20 років, для нього були запрошені кращі зодчі з різних країн світу. До 

мавзолею, який розташований у великому парку, ведуть дороги і канал. Споруда побудована на 

платформі, що відділяє її від землі.  

Багатокутовий мавзолей прорізаний глибокими нішами і увінчаний величезним сферичним 

куполом. По кутам платформи зведено чотири високі вежі, що нагадують мінарети. Баня у формі 

перлини (мусульманського символу жіночності та раю) символізує Небо. Споруда прикрашена 

ажурними деталями, коштовним камінням (бірюза, агат, малахіт, яшма, сердолік.) 
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В епоху Великих Моголів вищого розквіту досягла індійська мініатюра. Вона 

представлена трьома основними художніми школами: придворною монгольською, Раджастана і 

Пахарі.  

Стиль монгольської школи визначався особливостями життя при дворі Акбара. Тут 

збирались художники з різних міст і країн, в тому числі європейських. Створювались ілюстрації до 

епосів «Махабхарата», та «Рамаяна», збірки давньоіндійських казок «Панчатантра». Важливе місце 

займали портрети історичних постатей.  

«Монгольському портрету» притаманні психологічні характеристики і реалістичність 

образів. Окрему групу створювали ілюстрації до біографічних та історичних хронік: «Бабур-наме», 

«Акбар-наме», «Шах-Джахан-наме».  

Стиль більшості мініатюр нагадував персидський. Малюнок наносився легко, чітко, 

художник намагався не пропустити найдрібнішої деталі. Кожен елемент картини, обведений чітким 

контуром, мав своє кольорове рішення. Все це придавало мініатюрі особливу витонченість.  

В інших школах (Раджастан, Пахарі) основну роль грали сюжети з легенд про Крішну 

(одне з втілень (аватара) бога Вішну). Художники цих шкіл ілюстрували поеми «Гітаговінду», 

«Бхагаватпурану». Серію картин створювали ілюстрації до місяців року, пов’язані з певним настроєм 

людини, певною музикою. Ці сюжети відображали ідею нерухомого зв’язку всього живого, 

єдності природи і людини.  

Період ісламського мистецтва Індії з його унікальними зразками художньої творчості, що 

поєднує дві традиції – мусульманську та індійську, демонструє, як можуть співіснувати на одній 

території дві різні культури.  

У ХVІІІ ст. поступальний розвиток індійської культури був перерваний вторгненням 

західноєвропейської цивілізації. 

До сьогодні в Індії береглись традиційні художні ремесла: ткацтво, різьблення по дереву, 

обробка металів, виготовлення меблів з червоного, чорного і рожевого дерева, інкрустованих 

перламутром, слоновою кісткою. На весь світ поширилась слава про найтонші бавовняні індійські 

тканини з яскравою палітрою кольорів і відтінків натуральних барвників. Вони здавна цінувались, 

отримавши назву «виткане повітря». 

Індія здійснила величезний вплив на розвиток свого сусіда – Шрі-Ланки (Цейлон). 

Найдавніші пам’ятки мистецтва острова – величезні буддійські ступи – дагоби. 

 На відміну від індійської ступи дагоба не має муру з брамами, з чотирьох сторін до неї 

прилаштовані вахалькади – невеликі споруди кубічної форми, кожна з них прикрашена стелою з 

рельєфами. У ІІІ ст. (-) зводились гігантські сферичні або дзвоноподібні дагоби з цегли – Тхупарама, 

Махатхупа, Абхаягірі.  

Крім дагоб зводили інший тип ступи – четія-гхара, порівняно невеликої, зведеної на 

платформі, до якої з чотирьох боків ведуть сходи. Характерна деталь оформлення подібних ступ – 

Місячний Камінь (розташований перед сходами, на півколо, прикрашене полосами рельєфів 

навколо листа лотоса). Прикладом подібної споруди є четія-гхара в Медірігірі (VІІ ст.)  

Іншими типами буддійської архітектури Шрі-Ланки є бодхі-тхара (споруда, зведена навколо 

дерева Бо, символу просвітлення Вчителя) та асана-гхара (пустий трон, символ першої проповіді 

Будди).  

З часом виник новий тип культових споруд – Будинок Статуї, що призначався для 

скульптурних зображень Будди.  

На території острова збереглись залишки світських будівель – в основному палаців 

правителів острова.  

Основні мотиви скульптури Шрі-Ланки – Будда, який лежить, стоїть, сидить (статуя Будди, 

що лежить з Полоннаруви, ХІІ ст.)            

Вплив індійського мистецтва простежується в найбільш грандіозному ансамблі острову – 

царській резиденції Сігірії (або Сіхагірі – Левова Скеля).  

Лев в мистецтві Індії і Південно-Східній Азії символізував царську владу, а в буддизмі – 

самого Будду. Сігірія відома своїм живописом. Поверхня скелі прикрашена чудовими розписами – 

фігурами небесних танцівниць. 
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