
МИСТЕЦТВО ІНДІЙСЬКОГО 

КУЛЬТУРНОГО РЕГІОНУ 



 Культура Індії 

Багато століть Індія представлялась європейцям 
казковою країною з великими багатствами. 



 Культура Індії 

Одна з найдревніших у світі. Поліетнічний 

склад населення, яке називають індусами та 

індійцями. Народності Індії розмовляють 

різними мовами і діалектами (близько 900). 

Державні мови – хінді та англійська. Духовні 

праці написані стародавньою мовою 

санскрит. 



 Релігії Індії. Буддизм 

Виник у VІ-V ст. до н. е. Його засновником 

був індійський принц Гаутама, якого пізніше 

назвуть Будда (просвітлений). Він вважав 

головним моральне вдосконалення людини. 



 Релігії Індії. Буддизм 

Гаутама народився в сім'ї царя (приблизно 563 р. до н. е.). 

Провидець Асита оголосив, що немовля стане великим 

царем, або великим святим. Його батько, бажаючи, щоб 

Гаутама став великим царем, захистив сина від релігійного 

навчання і від знання людського страждання.  

Точне місце народження  
Будди 



 Релігії Індії. Буддизм 

У 16 років батько влаштував його шлюб з принцесою  

Яшодхарою, і вона народила сина Рахула. Гаутама ні в 

чому не знав обмежень в матеріальному плані, але 

залишався внутрішньо незадоволений таким життям. 

Весілля 
Гаутами 



 Релігії Індії. Буддизм 

Одного разу Гаутама, виїхавши за межі палацу, побачив 

«4 видовища»: старого каліку, хвору людину, труп, що 

розкладається, і відлюдника. Тоді він усвідомив, що 

смерть, хвороби, старість і страждання неминучі, що 

бідних більше, ніж багатих, і багатство у кінцевому 

рахунку перетворюється на прах.  



 Релігії Індії. Буддизм 

Це спонукало Гаутаму у віці 29 років (у день 

народження свого сина) залишити свій дім, родину і 

майно, щоб стати ченцем. Він присвятив життя 

вивченню того, як подолати страждання. Він пішов 

шляхом логічної медитації під керівництвом двох 

брахманів-пустельників, і хоча він досяг високих 

рівнів свідомості, він не був задоволений цим шляхом, 

оскільки питання і проблеми життєвих страждань, що 

мучили його, так і залишилися без відповіді.  



 Релігії Індії. Буддизм 

Через 6 років, на межі смерті він виявив, що суворі 

аскетичні методи не призводять до пізнання істини, а 

просто затуманюють розум і виснажують тіло. Після 

цього Гаутама почав переглядати свій шлях. Він згадав 

момент з дитинства, коли він відчув занурення в транс. 

Це повалило його в стан зосередження, яке здавалося 

йому блаженним. 

Будда медітує в  
оточенні демонів 



 Релігії Індії. Буддизм 

Гуатама сів під фікусовим деревом і поклявся, що не 

встане, поки не знайде Істини. Після 49 днів, у ту ніч, 

коли він народився, у віці 35 років Гаутама досяг 

Просвітління і повного уявлення про природу і причину 

людських страждань — невігластво — а також про кроки, 

які необхідні для усунення цієї причини. Після цього  

Отримав ім`я Будда. 

Будда медітує під  
фікусовим деревом 



 Релігії Індії. Буддизм 

Будда пропонував священні істини: 

1. Все життя людини – страждання. 

2. Причина страждання – наші бажання. 

3. Щоб позбутися страждання, треба 

позбутися бажань (через нірвану, 

згасання пристрастей). 

4. Для цього треба пройти вісім станів з 

метою очищення і спокою. 

 



 Релігії Індії. Буддизм 

Ось ці 8 станів: 

1. Правильне розуміння (у світі є страждання). 

2. Правильні наміри (визначити свій шлях, 

обмежити пристрасті). 

3. Правильна мова (правдива і доброзичлива). 

4. Правильні вчинки (добрі справи). 



 Релігії Індії. Буддизм 

Ось ці 8 станів: 

5. Правильний спосіб життя (не шкодити 

живому). 

6. Правильні зусилля. 

7. Правильні помисли. 

8. Вміння зосереджуватись, споглядати, 

заглиблюватись у пошуках істини. 

 



 Релігії Індії. Буддизм 
Зображення заглибленого й одухотвореного Будди у 

скульптурі втілює основи його вчення. 

 



 Зображення Будди 

Дуже рано склався скульптурний канон зображення 

Будди. Поза, певні положення рук, ніг і голови, навіть 

положення пальців рук були строго канонізовані. 



 Зображення Будди 

Будда зображався з мигдалеподібним овалом обличчя, 
з довгими мочками вух (знак шляхетного походження), 
третім оком або коштовністю на лобі (знак духовного 

бачення), бугром на тімені (символ мудрості). 



 Релігії Індії. Ідуїзм 

Зародився близько 2 тисячоліття до н.е. на території 
Індії, припускає поклоніння безлічі божеств та трійці 
верхоних богів: 

 

                        Шива (руйнівнує світ 

                        у кінці життєвого етапу) 

 

 

Вішну (охоронець  

світу) 

 

 

                         Брахма (сотворив світ) 



 Релігії Індії. Ідуїзм 

Індуїсти мають священні книги – Веди. Суворих 
канонів немає. Будда в Ведах представлений як 
десяте земне втілення Вішну. Індуїзм проповідує: 
реінкарнацію (переродження душ), карму (долю, яка 
залежить від вчинків людини), вічність (народження і 
смерті).        



Творче завдання 
 Наведіть приклади мистецтва індійського культурного 

регіону. 

 

• Фото робочих зошитів надіслати на ел.пошту 
irinanikolaevna1977@ukr.net 

• Питання у Viber, Telegram за номером 0999707381  

 

Бажаю успіху! 
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