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глибоких роздумів, втрат і знахідок тісно переплетене з  його особистим 
життям, з долями його родини, дружин, дітей, друзів та ворогів. Богдан 
Хмельницький своїм характером, своїми діями залишився прикладом для 
подальших поколінь. 
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ЖІНКА В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ІНДІЇ 

 
Сучасна Індія по-праву вважається «найбільшою демократією у 

світі». З населенням понад 1 млрд. чол., з динамічною й ефективною 
економікою, з унікальною культурою ця країна привертає увагу 
дослідників з різних галузей науки. Вчених цікавить феномен швидкого 
переходу індійської спільноти з доіндустріальної в постіндустріальну фазу 
суспільного розвитку. Вони намагаються встановити, які обставини 
сприяли тому, що відстала, консервативна, із майже непорушною, 
закостенілою варново-кастовою соціальною структурою Індія вийшла у 
світові лідери. Історики шукають в минулому країни вузлові періоди, під 
час яких були закладені основи сьогоднішнього прогресу. Фундаментальні 
здобутки індійського народу припадають на середньовіччя. Тоді 
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інтенсивно розвивалися економічні, соціальні й ментальні структури, які 
стали предметом ґрунтовних досліджень науковців. Багато уваги 
істориками, зокрема, приділяється аналізові особливостей родинно-
шлюбних стосунків в індійському суспільстві, а також становища 
індійської жінки в середні віки. Актуальність цієї теми зростає на початку 
ХХІ ст., оскільки індійцям вдалося, істотно не порушуючи національних і 
релігійних традицій, удосконалити гендерну рівність у країні. 

Становище жінок Індії упродовж середньовіччя визначав індуїзм. 
Індуїзм обґрунтовував призначення жінки, її місце в сім’ї, касті і громаді. 
У міру розвитку кастового ладу поступово створювався відпрацьований до 
деталей механізм підпорядкування жінки чоловікові. Причому чим вище за 
статусом каста, тим більше обмежень мали жінки, тим виразніше 
виявлялося в ній нерівність статей – «гендерна асиметрія» [1, с. 52]. 

З самого народження дівчинку називали тягарем і нещастям сім’ї. 
Позбавлення від новонародженої дівчинки завжди розглядалося як 
звільнення від необхідності платити належне в даній групі сімей придане, 
щоб зберегти соціальний статус групи. У древніх релігійних текстах 
вказувалося три способи позбавлення від доньки. Перший – це «Дана», 
тобто, «передача» її з посагом у сім’ю нареченого. Другий – «Вікрам», 
коли доньку можна було «продати», отримавши викуп за наречену. Третій 
– «Атісарга», що допускає інші способи відмови від дочки. В деяких 
районах Індії для цього використовували інститут Девадасі, тобто 
служительок бога – релігійних танцівниць і служниць в індуських храмах, 
які нерідко були й храмовими повіями. В інших регіонах Індостану 
застосовували практику умертвіння новонародженої. Тому позбавлення від 
новонародженої дівчинки не засуджувалося, а, навпаки, вважалося 
правильним, бо в самій групі сімей і в касті в цілому все залишалося як і 
раніше [6, с. 34]. 

На відміну від чоловіка, який народжувався для того, щоб, у 
залежності від касти, бути воїном чи ремісником, царем або підданим, 
жінка з’являлася на світ для того, і тільки для того, щоб бути дружиною й 
матір’ю, до якої б касти вона ні належала. Іншої дороги для жінки, якщо 
тільки вона не хотіла позбавити себе і свою сім’ю соціального статусу й 
поваги оточуючих, просто не існувало. Не випадково в багатьох штатах 
Індії склався звичай звертатися «матінка» навіть до маленької дівчинки.  

Весільний обряд при шлюбі Брахми, як він описується в «Рігведі» і 
«Атхарваведі», в подальшому зазнав незначних змін. Молоді вперше 
бачили один одного й батько нареченої, вбраної й прикрашеної 
коштовностями, передавав її нареченому. Це був обряд каньядана («канья» 
– це дівчинка до десяти років). Ця дія прирівнювалася до релігійного акту 
й символізувала передачу опіки над нею від батька до чоловіка і його сім’ї. 
Батьки дочки не мали на неї більше ніяких прав. Відтепер вона належала 
тільки чоловікові, навіть після своєї смерті він мав над нею владу [6, с. 31].  

Подружні обов’язки традиційно ставилися вище всіх інших 
обов’язків жінки. Господині будинку зазвичай мали бути гостинними, 
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подавати милостиню нужденним, але прислуговування чоловікові було 
більш важливим обов’язком, і літературні джерела нерідко оповідають про 
те, як жінка просить жебрака, навіть ченця або брахмана, почекати, поки 
вона закінчить прислужувати чоловікові, – лише потім вона може 
нагодувати прохача [3, с. 194]. 

Авторитет дружини завжди знаходився в прямій залежності від «її 
здатності» народжувати синів. Оскільки чоловіки раніше були полігамні, 
статус їхніх дружин багато в чому залежав від статі дитини [6, с. 39]. 

Крім цього, існували й інші, не менш вагомі причини для 
дискримінації жінки-дочки. Оскільки Індія в минулі часи була повністю 
аграрною країною, наявність землі та її розміри диктували відповідне 
планування сім’ї. Шлюб був економічною необхідністю, і дружина 
старшого сина, а не дочка, займала місце постарілої матері. Таким чином, 
серед «необхідних» членів сім’ї й «необхідних» ролей, майже не 
згадується дочка або сестра. При такому розкладі в сім’ї не було місця для 
доньки [6, с. 42]. 

Становище жінки погіршувався в міру того, як міцніла економічна 
сила брахманів і затверджувався патріархальний кастовий лад. Стикаючись з 
іншими місцевими культами, індуїзм адаптував й асимілював їх, 
використовуючи механізм каст, в ієрархічному ранжуванні яких особлива 
роль була відведена жінці. Кодекс поведінки для жінок з вищих варн, 
створений індуїзмом, став згодом еталоном, якого намагалися 
дотримуватися касти нижчого ритуального статусу [6, с. 43]. 

В індуїстській релігійній літературі жінка в ролі матері була піднята 
на високий п’єдестал. У «Махабхаpаті» говориться, що мати перевершує в 
своїй величі вдесятеро батька і навіть весь світ. Вчителі нижчі величі 
матері, навіть священик – саньясі, який за звичаєм повинен піти від сім’ї і 
не спілкуватися з нею, пpи випадковій зустрічі повинен торкнутися ніг 
матері [6, с. 39].  

Під гнітом мусульманської культури в цілому поширюється, як 
норма, ізолювання жінки в суспільстві та на жінок хінду. У ці дні жінок 
просто замикають в гаремах, де вони цілими днями не мають права 
дивитися на світ і бачити щось зовні, виходити з дому без 
супроводу [3, с. 308]. 

Чимало жіночих імен відображено в історії в зв’язку з обрядом саті – 
самоспаленням вдів на похоронному багатті чоловіка. Звичай цей був 
досить поширеним у знатних родинах, особливо в Раджпутані, і не дивно 
тому, що раджпутська література дуже докладно й урочисто описувала 
подібні події, увіковічуючи пам’ять про них. Пам’ятниками вдовам-
подвижницям є й «сапшетхала» – місця самоспалення, що стали 
священними для індусів і навіть неіндусів.  

Не менше посмертної слави випало на долю тих, хто здійснював 
джаухар: коли обложена ворогами фортеця вже не могла оборонятися, 
жінки, зібравшись разом в будь-якому приміщенні, спалювали себе, щоб 
захисники фортеці могли йти в останній бій, не думаючи про дружин і 
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дочок, а головне, для того, щоб дружини й дочки переможених не стали 
здобиччю ворога. Літературні джерела, та й багато хронік, наполягають на 
тому, що джаухар був добровільним актом. І саті, і джаухар прийнято 
вважати варварськими, жорстокими звичаями, але разом з тим у багатьох 
випадках це було єдиною для жінки можливістю вчинити з власної волі, 
скориставшись єдиним моральним вибором, що надається їй 
долею [2, с. 181]. 

У порівнянні з індуїстським суспільством, буддистське, 
джайністське й християнське суспільства були трохи м’якшими у 
ставленні до індійських жінок. Жінки в цих суспільствах користувалися 
набагато більшою свободою. Наприклад, вони мали вільний доступ до 
освіти. До того ж в цих релігіях гендерні відмінності не були проблемою в 
досягненні Божого порятунку. Будь-яка людина, будь то чоловік або жінка, 
мала право на отримання благодаті Божої. За часів царя Ашоки жінки 
брали участь у місіонерстві. Дочка царя – Сангхмітра – разом зі своїм 
братом Махендрою вирушила в Шрі-Ланку, щоб проповідувати буддизм 
[3, с. 270]. 

Іслам, що утвердився в Індії в ХІІІ ст., надавав жінкам деякі права, 
яких були позбавлені індуски, зокрема право на повторний шлюб у разі 
вдівства або розлучення. Але в цілому ставлення до жінки в індуському й 
мусульманському суспільстві було, незважаючи на деякі особливості, 
приблизно однакове: вона була шанована лише тільки тоді, коли 
беззаперечно корилася чоловікові та суворо дотримувалася свого єдиного 
призначення: дружини й матері [2, с. 202]. 

У середні віки багатоженство було небажане ні світськими законами, 
ні священними текстами, але така практика існувала. Це стало нормальним 
явищем серед представників вищих станів – касти кшатріїв, вони 
одружувалися кілька разів. Так, майже у всіх царів і верховних правителів 
було кілька дружин. Зустрічалася і протилежність багатоженства –
поліандрія або багатомужжя, хоча до неї ставилися набагато менш 
терпимо. У знаменитому епосі «Махабхарата» описується, як у п’яти 
героїв цього епосу, представників знатного роду, була одна дружина. Цей 
випадок так і не роз’яснено фахівцями до кінця [4, с. 67]. 

Свою роль у певному розкріпачення індусок зіграв релігійно-
етичний рух Середньовіччя – бхакті. Термін «бгакті» позначає в індуїзмі 
особливий тип відносин віруючого й Бога: любов і щире захоплення 
єдиним і персоніфікованим Богом. Серед видатних релігійних вчителів 
Бхакта були відомі також імена жінок-бгакті: Мірабал, Анда, Даябаі, 
Сахаджобаі, Ксема, Джанаба і Канхопатра та інших. Виступи Бхакта за 
рівноправність жінок і чоловіків в релігійній сфері сприяли розширенню 
їхньої свободи в соціальній сфері. Так, третій сикхський гуру Амардас 
(1479–1574) скасував практику самітництва жінок серед своїх учнів. Бхакті 
відкривало для жінок можливість брати участь у богослужіннях і це, в 
умовах глибоко релігійної громади, було великим кроком вперед в їх 
залученні до громадського життя [6, с. 45]. 
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Незважаючи на всі традиційні погляди, які вважали жінку і владу 
несумісними, обставини часом складалися так, що саме жінка приймала на 
себе відповідальність за долю держави. Одним з таких обставин могла 
бути смерть царя, у якого або не було спадкоємця-чоловічої статті, або був 
малолітній син, і тоді цариця брала на себе роль регента. В історії Індії 
відомий випадок, коли державна влада була безпосередньо передана жінці. 
У 1236 р. делійський султан Шамсуддін Ілтутмиш, в обхід своїх синів, 
яких він вважав розбещеними, слабкими й негідними, заповідав престол 
дочці Разійї – розумній та відважній жінці. Але за її правління, коли 
почалися повстання великих феодалів, похід на чолі Разійї зазнав поразки, 
її фаворит загинув, а сама султанша опинилася в ув’язненні [2, с. 193].  

Історія громадської думки та культури Індії епохи Середньовіччя 
зберігає імена жінок-учасниць релігійно-реформаторських течій, яскравих 
і талановитих проповідниць, духовних наставниць для багатьох людей. 
Серед найяскравіших представників жіночої аскетики у середньовіччі –
шиваїстські святі – Акку Магадеві та Лаллу Дед, а також вішнуїтські святі 
– Антаал та Міру Баї.Це святі-поетки, чия творчість полюбилася народу, 
хоча на долю кожної з них випадали суворі випробування, які вони гідно й 
відчайдушно долали [5]. 

Отже, долі жінок середньовічної Індії, незважаючи на їхнє суспільне 
становище та деякі виключення, часто складалися трагічно. У більшості 
випадків вони були служницями своїх чоловіків, коханих, цілої родини, 
роду, клану. Хоча, незважаючи на пов’язаність з багатовіковими 
традиціями індійської культури, індійки тією чи іншою мірою порушували 
їх, були й царицями, і святими та панували над життями і душами багатьох 
людей. Ця обставина спростовує твердження про безконфліктність 
індійського середньовічного суспільства, про його таку рису, як безмірну 
терпимість і здатність з усім змирятися. Слід зазначити, що уявлення про 
індійську середньовічну жінку, сформовані на основі літературних та 
мистецьких пам’яток, часто не відповідають середньовічними реаліям. 
Традиція виключала право жінки бути економічно самостійною, що 
обмежило на цілі століття роль жінки тільки будинком, народженням і 
вихованням дітей. 
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ПЕЙЗАЖНИЙ ЖИВОПИС ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 

ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ УЧНІВ 
 

«Правда і природа повинні бути вчителями художників» 
Ж.-Ж.Руссо 

 
Вивчення природи, зображення пейзажних мотивів є важливим 

чинником формування естетичних смаків школярів у процесі занять 
образотворчим мистецтвом. 

Адже тільки у результаті спілкування з природою виникає 
натхнення, відчуття краси і неповторності краси рідного краю, 
народжуються нові задумки, композиційні сюжети. Тому живопис пейзажу 
– одна із важливих тем у програмі навчання учнів основ образотворчої 
грамоти, а також живописного цілісного бачення. 

Пейзаж (фр. рaysage, від країна, місцевість) – жанр образотворчого 
мистецтва, в якому об’єктом зображення є природа. Пейзажем називають 
також окремий твір цього жанру.  

У першій половині ХІХ століття пейзаж визначався в одному із 
словників як «передача світла в повітряному просторі, на поверхні землі й 
води» [3, с. 18–19]. 

«Поля, ліси, море і небо потрібно зображувати не для самих себе, –  
стверджував відомий французький пейзажист Теодор Руссо – а для того, 
щоб під природною оболонкою зберегти той відгомін, який вони залишили 
в нашій душі» [2, с. 407]. 

Пленер, що означає «живопис на відкритому повітрі», сприяв 
проникненню в систему живописної мови більшої тонкості градації 
світлотіні, кольору, рефлексів [1, с. 123]. 

Робота над етюдами з натури в умовах пленеру займала важливе 
місце у практиці викладання художників-педагогів О. Венеціанова, 
В. Перова, О. Саврасова, І. Прянішнікова, В. Маковського, П. Чистякова, 
В. Полєнова та ін. 

Важливим завданням, яке ставив перед своїми учнями відомий 
живописець О. Саврасов, була передача емоційного відношення до 
побаченого поряд із глибоким вивченням зображуваної природи. При 
цьому не допускалось сліпе копіювання навколишньої дійсності. Перш за 
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