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Сакральна архітектура. Ступи 

За легендою. Будда сам визначив форму ступи, 

перевернувши круглу чашку для збирання податків. 

Так ступа стала напівсферичної форми – символ неба 

та безкінечності, символ Будди. У її центрі – уявна вісь 

Всесвіту, яка ніби зєдную небо і землю. Вважається, 

що в них зберігаються священні реліквії Будди.       



Сакральна архітектура. Ступи 

Усі ступи будувалися 

за єдиним зразком, 

який повторював 

священний малюнок – 

мандалу – модель 

Всесвіту. 



Сакральна архітектура. Ступи 

І дійсно, концентричні 

кола ступи обрамлялися 

невисокою огорожею з 

чотирма воротами, що 

орієнтовані чітко по 

сторонах світу. 



Велика Ступа Санчі (ІІІ ст. до н. е.)  

Це перша у світі ступа, яка послужила 

прообразом всіх наступних ступ. Символізує 

високе покликання честі і захисту священних 

останків Будди. 



Велика Ступа Санчі (ІІІ ст. до н. е.)  
Побудована на круглому цоколі діаметром 
31 м. Її оточує тераса, що служила для 
проведення церемоній. Ступа збудована з 
каменю і цегли. Внутрішнє приміщення 
відсутнє, але в товщі цегляної кладки 
замуровані останки Будди та інші цінні 
реліквії, пов’язані з його життям і діяльністю.  



Велика Ступа Санчі (ІІІ ст. до н. е.)  
На вершині купола розташована надбудова з 
квадратною основою. Вона уособлює священну 
гору Меру. Над нею височить стрижень, що 
проходить через весь купол, з нанизаними на 
нього круглими «парасольками», що послідовно 
зменшуються в діаметрі від низу до верху. 
Стрижень є символом світової осі, а 
«парасольки» означають три священних неба. 



Торана – ворота ступи  
Стали одним із символів Індії. Вважаються входом 

і виходом світу. Це два стовпи з трьома 
горизонтальними перекладинами, що вкриті 

різноманітними скульптурними і рельєфними 
зображеннями, створючи ефект контрасту на тлі 

гладкої поверхні самої ступи. 



Ступи й буддизм 
З Індії ступи разом з буддизмом поширилися по 

всій Південно-східній Азії. 

Ступи Бірми 



Ступи й буддизм 

Шрі-Ланка Лаос 



Печерний комплекс в Аджанті 
Комплекс з 29 буддійських храмів і монастирів, висічених у 
скелях поблизу селища Аджанта в Індії. Є визначною 
пам'яткою індійської архітектури ІІ ст. до н. е. — VІІІ ст. н. е. 



Печерний комплекс в Аджанті 

Чайтья в Карлі — 
найбільший печерний храм. 



Печерний комплекс в Аджанті 
 Вражає багатством архітектури, оздобленням. 
Сюжети розписів — земні перевтілення Будди, 
життя Індії тієї епохи, що є цінним історичним 
джерелом знань про ті часи. 



Печерний комплекс в Аджанті 
 Величні колони, по 15 у ряд, ділять зал на 
центральний та два бокових нефах. В глибині 
залу знаходиться священна ступа. 



Печерний комплекс в Аджанті 
 Світло проникало в напівтемну залу через 

«сонячне вікно», що нагадує розетку 
готичного собору. 



Печерний комплекс в Аджанті 

 Фасады храма украшены рельефами и 
скульптурными группами. 



Печерний комплекс в Аджанті 
 Буддиські ченці перебували в печерних монастирях 
лише у важкий для пересувань дощовий період. В 
посушливий сезон вони мандрували. У зв'язку із 
згасанням буддизму в Індії монастирський комплекс 
Аджанти був покинутий. 



На півдні він представляв собою 

багатоярусну піраміду, увінчану 

невеликим куполом чи двосхилим 

дахом.  

Наземні храми 

В індийській архітектурі розрізняють два типи наземних храмів 

храмов.  

На півночі Індії, де клімат більш 

дощовий, храм мав форму 

загостреною високої вежі, з якої 

легко могла стікати вода. 



У глибині храму знаходився вівтар на якому 

встановлювалася скульптура Будди. 



На свята статую божества приносили 

до річки й опускали у воду 

Для віруючих з 

нижчих каст це була 

єдина можливість 

наблизитися до 

божества: адже їм, 

нечистим, заборонялося 

входити в храм. У такі 

свята люди з нижчих 

каст могли зробити 

ритуальне обмивання у 

священних водах ріки і 

змити з себе земні 

гріхи. 



Храм Шиви в Еллорі – це архітектурний шедевр світового 

значення, перлина індійської архітектури. 



Хоча храм є наземною спорудою, насправді він 

висічений із суцільної скелі. 



За величчю його можна порівняти з грецьким Парфеноном 

(майже рівним йому за площею) або скельним храмом 

цариці Хатшепсут у Стародавньому Єгипті. 



Храмовий комплекс Кхаджурахо 

 Великий комплекс індуїстських храмів з баштами 
параболічних контурів, збудований між 954 і 1050 рр. 
Присвячений богу Шиві. З 85 будівель збереглося 22. 

Стіни обрамляють 646 зовнішніх і 226 внутрішніх 
скульптур еротичного змісту.  



Творче завдання 
 Написати конспект уроку 

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

• Питання у Viber, Telegram за номером 0999707381  

 

Бажаю успіху! 
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