
 1 

Лекція №21 

Тема: Мистецтво країн Південно-Східної Азії. 

1. Специфіка мистецтва Бірми та Таїланду. 

2. Мистецтво Камбоджі. Комплекс Ангкор Ват. 

3. Особливості мистецтва В’єтнаму, Лаосу та Індонезії. 

Література:  

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

Знання, 2006;   

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. 

 

Народи Південно-Східної Азії – півострова Індокитай та розташованого на південь від нього 

Малайського архіпелагу – з давніх-давен підтримували зв’язки один з одним. Для мистецтва регіону 

вирішальне значення мав вплив художніх традицій Індії, Шрі-Ланки та Китаю. 

В основі архітектури застосовані індуїстські уявлення про центр Всесвіту, який 

ототожнювався з легендарною горою Меру – місцем богів. Цар розумівся як намісник Бога на землі і 

як втілення бога з гори Меру в особі людини. Тому, не лише храми, а і царські резиденції будували 

відповідно цій давній релігійній концепції. Тип архітектурних будівель, в яких втілились індуїстські 

уявлення про устрій світу, отримав назву храму-гори.     

 

1. Специфіка мистецтва Бірми та Таїланду. 

Епоха розквіту бірманського зодчества пов’язана зі столицею середньовічної держави – 

Паганом. Це місто вважається перлиною світової архітектури. Відомі своїми формами та декором 

ступи Пагана.  

Велична та розкішна пагода Швезандо (ХІ ст.), що височіє на п’яти терасах. Бірманські 

буддійські ступи мають вигляд цегляної напівсфери і розташованої на ній огородженої будівлі 

кубічної форми, де знаходиться камера для дарів та святинь. На ній є концентричні кола, що 

звужуються до верху. Зазвичай конструкція завершується конусоподібним шпилем з елементом тхі, 

що нагадує язичок полум’я. Ця прикраса відрізняє бірманську архітектуру.  

Ідея храма-гори втілена у відомому храмі Ананди в Пагані (ХІІ ст.) Верхівка храму 

прикрашена мініатюрними ступами, вежами, фігурами левів.  

Інші види мистецтва в Бірмі (скульптура, живопис) слугували, в основному, для прикрашання 

будівель. Скульптура, передусім, була представлена статуями Будди. 

Характерними для бірманського образотворчого мистецтва є рослинний орнамент та 

прикраси у вигляді язичків полум’я – тхі. Також поширені орнаменти з зображеннями тварин та 

птахів (левів, мавп, газелей, лебедів), небесних танцівників, карликів, макар. В образі морського 

чудовиська макари поєднувались риси крокодила та риби або слона та риби. Цей мотив часто 

застосовувався для прикрашення храмів. Макар вважали хранителями вчення Будди, вони були 

персонажами індуїстських притч та легенд. 

На території Таїланду, починаючи з VІІ ст., зводили великі ступи на терасах. У ХІІІ ст. одним 

з культурних центрів стало місто Сукотай. Зразком архітектури цього періоду є храм Ват Махатхат 

в Сукотаї (ХІV ст.) В ньому поєднано елементи храму-вежі та ступи. Храм відрізняють прості форми. 

Центральна частина і невеликі ступи розташовані на масивній терасі. Вежу увінчує шпиль, ззовні 

храм прикрашають гіпсові рельєфи.  

В монументальній скульптурі Таїланду простежується вплив Шрі-Ланки (статуя Будди, що 

сидить, з храму Ват Махатхат в Саванкхалоці, ХІІІ ст.) Але мистецтво Таїланду має і самобутні 

риси. Саме тут виник ще один тип зображень Вчителя. Це Будда, що крокує, як правило, з піднятою 

для благословення лівою рукою і опущеною правою. Такі зображення динамічні і граційні. Голову 

Будди увінчує виступ-вушниця з завершенням у вигляді язичка полум’я (мотив часто зустрічається в 

мистецтві Бірми та Таїланду). Більшість таких зображень робили з бронзи. 

В ХІV ст. столицею держави стало місто Аютхая. Поблизу нього збереглись руїни царської 

резиденції (ХІV – ХVІ ст.) Будівлі являють собою поєднання ступи та храму-вежі. 

 

2. Мистецтво Камбоджі. Комплекс Ангкор Ват.  
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 На території Камбоджі храм-гора, що зводився на штучному (насипному) пагорбі, був 

священною резиденцією кхмерських правителів (кхмери - основна частина населення регіону), які 

ототожнювали себе з давніми богами. 

 Класична пам’ятка мистецтва кхмерів – комплекс Ангкор Ват (ХІІ ст.) В ньому втілились 

релігійні ідеї та кращі досягнення мистецтва цього народу. На ступінчастій горі, обнесеній муром, 

побудовано п’ять храмів-веж та велика кількість додаткових будівель – внутрішніх двориків, 

галерей. Комплекс являє собою прямокутних (1500 на 1300 м), його оточує широкий канал. Через 

нього до головного входу веде дорога, вздовж якої розташовані статуї левів-охоронців та нагів (в 

індуїстській та буддійській міфології змії, яких іноді ображались у вигляді кобри з сімома головами; 

по одній з легенд, Будда народився царем нагів). Підраховано, що на побудову цього ансамблю 

використано стільки ж каміння, скільки для зведення давньоєгипетської піраміди.  
 Храм прикрашено рельєфами, які поєднують фігурні зображення з рослинним та 

геометричним орнаментом. На рельєфах галереї першого поверху зображені, в основному, сюжети 

епосів «Махабхарата» та «Рамаяни», другого – граційні небесні танцівниці. Одна сцена композиції 

плавно перетікає в іншу. Глибина досягається за рахунок накладання фігур одна на одну. Площа 

скульптурних робіт в Ангкор Ваті – близько двох тисяч квадратних кілометрів.  

 Складно знайти пам’ятку архітектури та скульптури, де при такій кількості рельєфів та 

точності деталей було б збережено почуття міри та дивовижної гармонії.   

  

3. Особливості мистецтва В’єтнаму, Лаосу та Індонезії. 

Найдавніша культура на території Північного В’єтнаму – Донгшон (VІ – І ст. (-) Особлива 

група знахідок тієї епохи – бронзові барабани, які застосовувались в магічних обрядах, пов’язаних з 

культом родючості та померлих. Барабани вкриті геометричним орнаментом і сценами з 

зображеннями танцівників і човнів з людьми. Можливо, ці сцени символізували перехід душі 

людини до загробного світу. 

Інший центр художньої творчості – держава Тьямпа (ІІ – ХV ст., Центральний В’єтнам). 

Найдавніші центри тьямського мистецтва – Місон та Донгзионг. Величезних комплексів, подібних 

до кхмерських, тут не зводили. Для місцевої архітектури була типовою вежа-святилище з залою – 

калан. В плані вона прямокутна. Калан прикрашали скульптурним різьбленням та статуями. Для 

скульптури трямів характерна відточеність деталей та м’якість зображення. Наприклад, статуя бога 

Шиви з Донгзионгу (ІХ ст.), ототожнення родючості природи.  

Мистецтво Лаоса мало вивчене. Одна з найдавніших будівель – цегляна ступа-тхат Луанг 

(ХVІ ст.) Для лаоської ступи-тхат характерна гостроконечна, сильно розчленована верхня частина. 

Буддійські монастирі в Лаосі теж мають своєрідні риси. До комплексу входять павільйони з 

широкими дахами, які піднімаються один над одним. Для прикрас застосовуються тхі (язички 

полум’я).  

Основним матеріалом для лаоської скульптури було дерево. Поширеними були вкриті 

позолотою невеликі дерев’яні статуетки Будди. Зачіска і вушниця (виступ на тім’ї) перетворювались 

на велику корону, витягнуті мочки вух – на серги. Поверхня скульптури, вкрита орнаментом, щедро 

вкривалась дорогоцінним камінням.  

Найдавніші з відомих споруд Індонезії знаходяться на острові Ява. Це вісім індуїстських 

храмів, зведених на плато Д’єнг (VІІ – VІІІ ст.), присвячені богу Шиві. Ці будівлі отримали назву 

чанді. Храм складається з цоколя (основи), середньої частини – святилища, де знаходиться 

зображення божества, та пірамідальної крівлі, яка сходами звужується доверху. Невеликі, але 

урочисті сходи ведуть до центрального сходу. Рельєфи, які прикрашають храм, в основному, 

знаходяться на порталі, який завершує кала – маска, що нагадує левову голову. Ця прикраса поблизу 

ходу до храму характерна для яванського мистецтва, символізує час і смерть, відганяє демонів.  

Видатною пам’яткою буддійської архітектури є Боробудур – комплекс, розташований в 

Центральній Яві (VІІІ – ІХ ст.) Це один з найбільших та вражаючих ансамблів світу. Храм 

побудований на верхівці пагорба на величезній кам’яній платформі. Над нею, пірамідально 

звужуючись, піднімаються п’ять квадратних терас з обхідними коридорами по краям. Вище 

знаходяться три круглі тераси, на яких розміщені 72 невеликі ступи. В кожній – скульптура Будди, 

що сидить. Ця грандіозна і велична споруда увінчана в центрі великою порожньою ступою 

дзвоноподібної форми. На верхівку пагорбу з кожної з чотирьох сторін ведуть круті східці.  
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Боробудур уособлює гору богів Меру, яка, згідно давньоіндійським уявленням є центром 

Всесвіту. В той же час цей комплекс символізує ступінчасте сходження вверх, що відображає 

буддійське вчення про шлях до істини та просвітлення. Цю ідею відображають скульптурні 

композиції комплексу.  

В сценах, зображених на нижніх ярусах храму, представлене земне життя Будди. Рельєфи, що 

прикрашають наступні сходи, зображують бодхисаттв – помічників Вчителя. Статуї Будди в ступах, 

які знаходяться на круглих терасах, уособлюють духовну досконалість. Велика ступа, що увінчує 

всю композицію, символізує вищу ступінь пізнання світу. Перед глядачами ніби розгортаються 

сторінки грандіозної ілюстрованої книги буддизму.  

Величний ансамбль Боробудур, його архітектура та скульптура, - чудовий зразок 

досконалого втілення релігійної ідеї в мистецтві. Скульптура налаштовує людину на роздуми, 

архітектура допомагає відволіктися від життєвої метушні. Простір, що оточує людину на верхньому 

ярусі ансамблю, тиша, що панує там, дають можливість відчути світ як єдине ціле, усвідомити його 

гармонію та порядок.  

Мистецтво Індонезії – ще один зразок багатоманітності художньої культури Південно-Східної 

Азії.        

      
 


