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NİZAMİ GƏNCƏVİ ADINA MİLLİ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI 
MUZEYİNİN XALÇA FONDUNDAKI NÜMUNƏLƏRDƏ İSTİFADƏ 

OLUNAN KOMPOZİSİYA VƏ ELEMENTLƏR 
 

Dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri dar mənada şərh edilə bilməz. 
Dekorativ-tətbiqi sənətdə yaradılan hər bir bəzək nümunəsində texnologiyanın 
müxtəlif növlərindən istifadə olunur. Bununla yanaşı, tətbiqi sənət 
nümunələrində dekor adətən fayda və gözəlliyin vəhdətində verilir. Dekorativ-
tətbiqi sənət nümunələri, o cümlədən xalça, xalça məmulatı, bədii metal, tikmə 
və s. özündə heraldikanın elementlərini və ya dekorativ motivləri ehtiva edir. 
Bu elementlərin hər biri simvolik məna kəsb edir. Belə elementləri tamaşaçıya 
olduğu kimi çatdırmaq üçün rəssam və toxucudan diqqət və ustalıq tələb 
olunur. Çünki vurulan hər bir ilmə, hər bir naxış çox böyük dəqiqlik tələb edir. 
Həmçinin incəsənətin bir növünün digərinə təsiri də qaçılmaz faktdır. Bu isə 
özünü ilk növbədə memarlıq, zərgərlik, toxuculuq, kitab miniatürlərində 
göstərir. Belə ki, müxtəlif dini dünyagörüşləri simvolik motivlər kimi 
incəsənətin növlərinə nüfuz etmişdir. 

Dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrində həndəsi, flora, fauna, insan, əhatə-
mizdə olan əşyalar və s. element və motivlər əks olunur. Müxtəlif ölkələrin 
ərazisində vaxtaşırı olaraq fərqli bu və ya digər elementlər üstünlük təşkil edir. 
Həmçinin kompleks motivlər yaranırdı. Rəssam əvvəlcə element və motivləri 
müəyyən dekorativ sistemə uyğunlaşdırır. Daha sonra isə istənilən effekti 
almaq üçün bəzək elementləri dekoru tamamlayacaq şəkildə seçilir [4, 9]. 

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində orijinal 
dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri qorunub saxlanılır və nümayiş edilir. 
Məsələn, İnv №1683, №1684 olan eksponatların üzərində Şərqdə geniş istifadə 
olunan buta elementi təsvir olunub (şəkil 1, 2, 3). Aşağıdakı eksponatlar (şəkil 
1, 2) təkəlduz texnikası ilə toxunmuşdur. İnv №1684 olan eksponat (şəkil 3) isə 
həm doldurma, həm də təkəlduz texnikası ilə toxunub. 
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1  2 3 
 
Məlumdur ki, ornamental kompozisiyalar müxtəlif struktur və formalar 

əsasında yaradılır. Bu kompozisiyalar müxtəlif ölçülü sadə və mürəkkəb 
elementlərdən təşkil olunur. Bu elementlər əsas, köməkçi, doldurucu və 
əlaqələndirici olur. Struktur və növündən asılı olmayaraq istənilən 
kompozisiyada dərhal nəzərə çarpan elementlər əsas elementlər hesab olunur. 
Tətbiqi sənətdə kompozisiyalar bəzən elementin adı ilə adlandırılır. Məsələn, 
xalça "Saxsıdagüllər", "Ləçəkturunc", tikmə "Tağlı", kitab tərtibatında 
"Kətəbəli", daş oyma "Mehrablı", parçalarda "Butalı" və s. Xalça sənətində 
əsas elementlər aşağıdakılardır: buta, ləçək, göl və simvolik məna daşıyan 
elementlər [5, 87]. 

Buta özündə Azərbaycan ornamentinin mürəkkəb, lakin çox zəngin ele-
mentini əks etdirir. Eyni zamanda buta xalq arasında ən geniş yayılan 
motivlərdən biridir. Buta (butə, puta) – qönçə; badamabənzər naxış növüdür. 

"Buta" yalnız Azərbaycanda deyil, Yaxın Şərq, o cümlədən İran, Hin-
distan, Orta Asiya incəsənət əsərlərini bəzəyir. Buta Azərbaycan tətbiqi 
sənətində daha dərin iz qoymuş, əsrlər boyunca inkişaf edərək geniş yayılmış 
və digər ölkələrlə müqayisədə daha əhəmiyyətli yer tutmuşdur. "Buta" 
atəşpərəstliyə sitayiş etmiş xalqların incəsənətində geniş yayılmış bəzək 
elementidir. Məhz bu səbəbdən butaya əsasən Hindistanda tirmələrin, İranda 
parça və metal məmulatların, Azərbaycanda xalçalar və bədii metal üzərində 
rast gəlinir. Belə ki, Sərab, Salyan, Muğan, Suraxanı, Nardaran, Bakı, Gəncə, 
Ərdəbil və Təbrizdə toxunan xalçaların əksəriyyətinin kompozisiyasında buta 
əsas element kimi təsvir olunub. Bu şəhərlərin əksəriyyətində atəşpərəstliyə aid 
məbədlər mövcuddur [3, 88]. Dekorativ-tətbiqi sənətdə mühüm elementlərdən 
olan butanı 4 qrupa bölmək olar: 1. Xalçatoxuma məntəqələrinin adı ilə bağlı 
olan butalar (“Muğan-buta”, “Xilə-buta”, “Bakı-buta”, “Sarabi-buta” və ya 
"Mir buta", “Gəncə-buta”, “Şirvan-buta”); 2. Ailə həyatını əks etdirən butalar 
(“bala-buta”, “həmli-buta”, “balalı-buta”, “evli-buta”, “qoşaarvadlı-buta”, 
"arvad-uşaqlı buta", "baba-buta" və s.); 

3. Rəmzi mahiyyət daşıyan butalar (“cıqqa-buta”, “lələk-buta”, 
“küsülü-buta”, “qovuşan-buta”, “yazılı-buta”, "gülabdan-buta" və s.); 

4. Bu qrupa müxtəlif formalı butalar daxildir: “saya-buta”, “əyri-buta”, 
“dilikli-buta”, “qıvrım-buta”, "qarmaqlı-buta", “şabalıd-buta”, “zərxara-buta”, 
“badamı-buta”, “qotazlı-buta”, “çiçəkli-buta”, "dik-buta",“yanar-buta” və s. 

Beləliklə, qədim zamanlarda dini və fantastik əhəmiyyət kəsb edən buta 
zaman keçdikcə yuxarıdakı mahiyyətini itirərək sadəcə simvolik məna kəsb 
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etmiş, daha sonralar isə dekorativ tətbiqi sənətin növlərində istifadə olunan 
elementlərdən biri olmuşdur [5, 89]. 

Azərbaycan xalqının milli xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən buta 
şifahi və yazılı ədəbiyyata, sənətə türk etnosunun mifoloji düşüncəsini ifadə 
edən anlayış, simvol kimi daxil olmuşdur. Folklorda buta ulu əcdadlarımızın 
kosmoqonik düşüncəsinin daşıyıcısı missiyasını yerinə yetirir. Qədim 
insanların düşüncəsində su, bitki, dağ və digər varlıqlar müqəddəs hesab 
edilmiş, həyatın ilkin başlanğıcı sayılmışdır. Bu baxımdan buta nəslin davamı, 
artımın simvoludur. Buta Azərbaycan dastanlarında aşiq və məşuq arasında 
xəyali kontakt rolunu oynayır. O, məhəbbət dastanlarında görünməmiş bir 
eşqin, üstün, ilahi bir məhəbbətin nümunəsi olaraq seçilmiş qəhrəmana – aşiqə 
aşıqlıq, şairlik istedadı da bəxş edir. Ümumiyyətlə, folklor nümunələrinin 
araşdırılması göstərir ki, hər kəsə buta verilmir. Butavermə yalnız seçilmişlərə 
xasdır [2, 72-73]. 

Məhəbbət dastanlarında buta və yuxu bir-birini tamamlayan əsas 
еlеmеntlərdir. Еşq yanğısı vеrən içki, badə də butanın əsas еlеmеntlərindən 
biridir. Məhəbbət dastanlarına görə, buta almış aşiq igidliyi və dürüstlüyü ilə 
də sеçilir. Qurbani dastanında dеyilir: 

 
Kiçiklərdən xəta, böyükdən əta, 
Mərd iyid odu ki, dediyin tuta, 
Şahlar şahı mənə veribdi buta, 
Mətləbimdi, Pəri üçün gəlmişəm. 

 
Buta bizə aid bir dəyər, bir gözəllikdir. O, hər zaman incəsənətimizin, 

ədəbiyyatımızın tacı olmuşdur. Onda nənələrimizin sığalı, tariximizin izi var 
[1, 231]. 

Buta naxışlı məhsullar XIX əsrin ortalarında Hindistandan 
Şotlandiyanın Paisley şəhərinə gətirilmiş və oradan da bütün dünyaya 
yayılmışdır. Məhz buna görə buta hal-hazırda Qərb dünyasında "paisley" adı 
altında tanınır. 

Azərbaycan xalça məktəblərində "Xilə-buta", "Şabalıd buta", "Qədim 
Gəncə", “Sor-sor”, “Sərabi” və s. kompozisiyalı əsas elementi buta olan çox-
saylı xalçalar toxunur. Məsələn, Azərbaycan Xalça Muzeyində mühafizə 
olunan DDK-519 “Sərabi”, DDK-5514 “Şabalıd buta”, DDK-1625 “Sor-sor” 
və s. xalçalar üzərində buta elementi əsas element kimi təsvir olunub [şəkil 4, 
5, 6]. 

 4  5  6 
Xalça Qərb dünyasında uzun illər boyunca qiymətli və rahat məmulatlar 

hesab olunub və məişətdə bəzək vasitəsi kimi istifadə edilib. Bir çox Şərq 
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ölkələrində xalça mədəni və mənəvi mədəniyyətin informasiya qoruyucusu 
hesab olunur. 

Xalça üzərində toxunmuş təsvirlər toxucunun və xalqın tarixi haqqında 
məlumatları özündə saxlayır və informasiya daşıyıcısı rolunu oynayır. İnsan 
yaradıcılığının məhsulu olan xalçanın bədii, elmi, tarixi, emosional, dini və 
praktiki əhəmiyyəti var. Xalçanın bu cür informasiya daşıyıcısı olmasına iki 
faktor təsir edir: 1. xalqların köçəri həyat tərzi sürmələri və 2. dini 
dünyagörüşü. Xalça müxtəlif istifadə imkanlarına görə xalq tərəfindən 
yaradılmış həyatın və mədəniyyətin mühüm ifadəçisidir. Xalçalar üzərində 
toxucular xalqın və ya toxucunun öz fərdi tarixi haqqında məlumatları həkk 
etmişlər. Çiçəklərin, bitkilərin parlaq rəngləri, təbiətin bolluq və sərvətlərinə 
olan heyranlığını toxucunun xalça toxuyarkən istifadə etdiyi sapların rəngləri 
vasitəsilə öz fikirlərini daha ətraflı ifadə etməyə təkan verir [7, 8]. Xalça, 
tikmə, bədii metal üzərində istifadə olunan bir çox ortaq elementlər və təsvirlər 
var. Ədəbiyyat muzeyində nümayiş olunan İnv. № 1992 olan eksponat 
üzərində quş təsviri verilib və “Кочарлинский Бадсабаh Мустафа гызы” 
yazılıb (şəkil 7). Bu parça üzərindəki tikmə təkəlduz texnikası ilə toxunub. 

 

7 
 
Qeyd olunmalıdır ki, dünya ölkələri dekorativ-tətbiqi sənət 

nümunələrinin bütün növlərində quş təsvirləri verilir. Hər bir quş təsvirlərinin 
simvolik mənaları var. Misirdə şahin, Bizans, Almaniya və Romada qartal, Çin 
və Yaponiyada durna və ördək, tovuzquşu təsvirləri xristian incəsənətində 
istifadə olunurdu. Dekorativ-tətbiqi sənətdə istifadə edilən predmetlərin sayı və 
müxtəlifliyi bütün mümkün təsnifatı istisna edir. Bütün bunları nəzərə alaraq 
qeyd etmək olar ki, bir zamanlar insan təfəkkürü, təxəyyülü, zəkası, bacarığı, 
ümumilikdə insan əlindən çıxan hər  şey dekorativ-tətbiqi sənətin bəzək motivi 
kimi istifadə olunub [4, 17]. 

Azərbaycanda isə dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri üzərində mifik si-
murq və ya zümrüd quşunun təsviri geniş yayılmışdır. Quş təsvirlərinə xalça-
larda tez-tez rast gəlinir. Xalçalarda təsvirlər stilizə edilərək verilir. Quş təsviri 
verilən kompozisiyadan biri “Ləmpə” adı ilə tanınan xalçalardır. "Ləmpə" 
kompozisiyalı xalçalar Qarabağ xalça məktəbinə aiddir və XIX əsrdə daha çox 
Şuşada toxunurdu. Sonralar isə Qarabağın digər xalçatoxuma məntəqələrində 
toxunmağa başladı və nəticədə bu kompozisiya bədii cəhətdən daha da inkişaf 
edərək geniş yayılmağa başladı. Həm struktur, həm də kompozisiya 
baxımından "Ləmpə" Qarabağın ən mürəkkəb kompozisiyalarından biri hesab 
olunur. "Ləmpə", bir növ, Təbrizin "Ləçəkturunc" kompozisiyası əsasında 
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tərtib edilmişdir. Lakin "Ləmpə" öz orijinallığı və mükəmməlliyi ilə seçilir. 
Xalçanın ara sahəsində "Ləmpə" kompozisiyasına xas olan, xalça boyunca 
təkrarlanan səkkizbucaqlı göl, xalçanın yuxarı və aşağı hissələrində kətəbə 
verilir. "Ləmpə" kompozisiyasına xas tipik xüsusiyyət ara sahədə quş 
təsvirlərinin verilməsidir. Xalçanın ara sahəsində quş təsvirlərinin verilməsi bu 
kompozisiyanın diqqətəlayiq məqamlarından biridir [6,  206]. Azərbaycan 
Xalça Muzeyindəki DDK-7524 xalça “Ləmpə”, DDK-1134 xovsuz “Zili” , 
DDK-406 olan xalça məmulatı – xurcun üzərində quş təsvirləri verilib [şəkil 8, 
9, 10]. 

  8   9 10 
Xovlu xalçalarla yanaşı, xovsuz və xalça məmulatları (məfrəş, xurcun, 

duz torbası və s.) üzərində də quş təsvirləri geniş tətbiq olunur. Həmçinin 
burada quş təsviri ilə yanaşı nəbati elementlərin təsvirləri də verilib. Ornamentin 
ən başlıca motivi canlı təbiət: dəniz dalğası, alov, günəş, ay, ulduz, şüa, ildırım, 
bitki, gül və s.-dir. Nəbati elementlər və təbiət hadisələri sadələşdirilmiş, real 
və ya stilizə edilərək yüksək inkişaf etmiş şəkildə təsvir edilə bilər. Yarpaqlar 
bəzən kütləvi, bəzən də tək-tək təsvir edilə bilər. Məsələn (Misirdə – papirus 
yarpağı, Yunanıstanda dəfnə və ayıpəncəsi yarpağı). Bəzən yarpaqlar elə 
deformasiyaya uğramış və ya elə stilizə edilir ki, real yarpağa çətinliklə 
bənzəyir. Bu, daha çox bəzi müsəlman incəsənətində hiss olunur. Daha geniş 
yayılmış və incəsənətdə təsvir olunan çiçəklər, məsələn, Egey incəsənətind – 
zanbaq, Qotika incəsənətində – qızılgül, türk divar və saxsılarında – 
sünbülçiçəyi. İstedadlı ustalar həmişə rəngi predmetin formasına uyğun 
seçməyi bacarmalıdır. Meyvə və ya ağac məhsulları nadir hallarda tək və 
yarpaqsız təsvir olunur. Onlar daha çox budaqlarla birgə təsvir olunur 
(məsələn, xristian incəsənətində üzüm dənələri və yarpaqları) [4,  16]. 
Dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri üzərində tez-tez həndəsi elementlərə də rast 
gəlinir. İnv №1685 eksponatın üzərində xaç təsviri verilib [şəkil 11, 12]. Bu 
daraqqabı güləbətin texnikası ilə toxunmuşdur. 

11  12 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 12.2016 
 

 192

XI-XII əsrlərdə Orta Asiya, Azərbaycan və müasir Türkiyə ərazisi 
boyunca səlcuq tayfaları (1037-1157] yayılmış, bu ərazilərdə yerləşmişlər. 
Məşhur "Səlcuq xalçaları"nın toxunduğu dövr xüsusilə bu zamana təsadüf edir. 
Bu dövrdə Azərbaycan xalqı bir çox yüksəksəviyyəli bədii sənətkarlıq 
nümunələri: xalça, parça, saxsı və s. yaratmışlar ki, bunların əksəriyyəti hazırda 
dünyanın ən zəngin muzeylərində nümayiş etdirilir. Azərbaycan ornament 
sənətində yerini qoruyan səlcuq motivi inkişaf edib yeniləşərək müxtəlif 
şəkillər almışdır. Səlcuq naxışının bir başqa versiyası – üzərində xaç və ya 
səkkizbucaqlı ulduz işlənmiş qarmaqlı, pilləli romb motivi Azərbaycan 
xalçalarında, o cümlədən tikmələrdə müxtəlif formalarda yer almışdır. 
Azərbaycan xalçalarının çoxunda xaç təsvirləri var. Məsələn, Qazaxın 
"Qaraqaşlı", "Hacıqabul", "Borçalı", "Şıxlı", Şirvanın "Salyan" və s. xalçalarda 
xaç elementi əsas və ya köməkçi element kimi geniş istifadə olunur [şəkil 13, 
14]. 

 

     

13 14 
Qazax məktəbinə aid xalıların yelənində verilən ornamental motivlər 

bölməsində də Qazax məktəbində istifadə edilən elementlər içində xaç şəkilləri 
verilib [3, 99]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox mənbələrdə qeyd olunur ki, xaçşəkilli 
elementlər zərdüştiliklə bağlıdır və dörd ünsürü: od, su, hava, torpağı simvolizə 
edir. 

Muzeydəki İnv. №2973 olan eksponatın üzərində isə iri gül təsvirləri 
verilib [şəkil 15]. 

15 
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Qədim dövrlərdən başlayaraq ticarət və ya siyasi əlaqələr mədəniyyət 
sahəsində də dəyişikliklərin başlanğıcına səbəb olmuşdur. Bu dəyişikliklərin 
səbəbləri kimi hər hansı bir dövlətin hegemonluğu, ekzotik məşğuliyyəti, 
yenilikləri və s. göstərmək olar. Bütün bunlar stil dəyişikliyinə gətirib çıxarırdı. 
1828-ci ildə Rusiya və İran arasında Türkmənçay sülh müqaviləsi imzalandı. 
Bu müqaviləyə görə Azərbaycanın şimalı Rusiya imperiyasının, cənubu isə 
İranın tərkibinə daxil edildi. Nəticədə Azərbaycan və Rusiya arasında ticarət 
əlaqələri genişləndikcə məhsullar təkcə Rusiya deyil, həm də dünya bazarına 
çıxmağa başladı. Azərbaycandan ticarət məqsədilə digər ölkələrə daha çox 
ipək, müalicəvi otlar, neft, xalça və xalça məmulatları aparılırdı [5, 48]. XIX 
əsrin ikinci yarısında, demək olar, Azərbaycanın hər yerində xalça və xalça 
məmulatları toxunurdu. Şirvan və Quba xalçaları Bakıya, Qazax və Gəncə 
xalçaları Tiflisə, Qarabağ xalçaları isə Təbriz və İstanbula ticarət məqsədilə 
aparılırdı [5, 49]. Tarixi mənbələrə görə, bu dövrdə Rusiyadan Azərbaycana 
saxsı və farfor qablar, boyalı metal məcməyilər və sinilər, divar kağızı, 
parçalar, şal, məxmər və hətta fabrik istehsalı olan mallar gətirilirdi. Gətirilən 
bu malların üzərində olan təsvirlər və bəzək elementləri Avropa və Rusiya 
stilində idi. Şuşa xalçaçıları novatorluq edərək bu məhsulların üzərində olan 
element və bəzək nümunələrini xalçaya tətbiq etməyə başladılar. Qısa müddət 
ərzində belə toxunan xalçalar xalq arasında sevilərək geniş yayıldı. Buna misal 
olaraq "Bağçadagüllər", "Saxsıdagüllər", "Nəlbəkigül" və s. kompozisiyalı 
xalçaları göstərmək olar (şəkil 16, 17). 

 

16    17 
 
Bu kompozisiyalı xalçalarda əsas etibarilə təbii güllərin təsvirləri 

verilirdi. Məhz XIX əsrdə Rusiya ilə ticarət əlaqələrinin inkişafından sonra 
Şuşa xalçaçıları yun iplikləri kimyəvi üsulla boyamağa başladılar [5, 49-50]. 
Gül təsvirləri artıq kiçikölçülü xalçalardan daha böyükölçülü xalçalarda tətbiq 
olunurdu. Bu xalçalar dəst xalı-gəbə adlanırdı və qızlar gəlin köçərkən bu dəsti 
özləri ilə cehiz aparırdılar [6, 209]. 

İnv. №2975 olan eksponat üzərində "Г" formalı element üstünlük təşkil 
edir (şəkil 18). 
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18 
 
Qazaxın "Dəmirçilər", Şirvanın "Ərciman", "Şahnəzərli", 

"Mollakamallı", Qarabağın "Qasımuşağı", "Muğan" və s. xalçalarda bu 
element geniş istifadə olunub (şəkil 19, 20). 

 

19    20 
 
"Muğan" xalçalarına Azərbaycanın şərqində "Qarmaqlı", qərbində isə 

"Quyrumlu" adı verilib. Bu adlar ilk növbədə bu kompozisiyanın əsasını təşkil 
edən elementlə bağlıdır. Burada əsas element məhz qarmağı xatırladır və toxu-
cular bunu "köhnə naxış" adlandırıblar. Azərbaycan xalça sənətində kök salmış 
bu elementin qədim tarixi kökləri var. Bu elementə Orta Asiya və Əfqanıstan 
xalçalarında da rast gəlmək olar. Maraqlıdır ki, XIII-XIV əsrlərdə bədii 
tərtibatı bu elementlə toxunan xalçalarla XX əsrdə toxunan xalçalar arasında 
heç bir fərq və ya dəyişiklik yoxdur. Türkmənistan xalçaçıları bu elementi 
"qırx qoçaq" adlandırırlar. Lakin Gəncə və Lənkəran xalçaçıları bu elementi 
"damğa" adlandırırlar. Onun ətrafında olan 12 qarmaq isə 12 ilə işarədir. 
Məlumdur ki, Azərbaycan da daxil olmaqla qədim türk xalqlarının 
təqvimlərində 12 ay və həmçinin 12 il var. Hər il isə həmin ilə hansı heyvanın 
adı verilibsə, elə adlanır [6, 229-230]. Bu elementlə toxunmuş xalça fransız 
rəssamı Adolf Vilyam tərəfindən 1883-cü ildə çəkilmiş "Madonna qucağında 
kiçik İoan Krestitel" əsərində təsvir olunub [3, 45]. 

Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri həmişə öz zəngin forma, 
quruluş, texnika və kompozisiyasına görə diqqəti cəlb edir. 
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Altun Mikailli  

 
The compositions and the elements used in the samples of the carpet fund 

of National Museum of Azerbaijani literature named after Nizami Ganjavi 
S u m m a r y 

 
In the decorative and applied arts reflect geometricised elements motifs 

of flora and fauna, the image of man and other elements. Examples of applied 
art, particularly carpets, also display a heraldic elements or decorative motifs. 
Each of these elements has a symbolic meaning. To transfer this value to the 
audience fully, from the artist and weavers requires special attention and skill. 

 
 

Алтун Микаилли 
 

Композиции и элементы, использованные в образцах коврового 
фонда Национального музея Азербайджанской литературы им.  

Низами Гянджеви 
Р е з ю м е 

 
В предметах декоративно-прикладного искусства отражаются 

геометрические элементы, мотивы флоры и фауны, образ человека и тд. 
Образцы прикладного искусства, в частности, ковры, отображают в себе 
также элементы геральдики или декоративные мотивы. Каждый из этих 
элементов имеет символическое значение. Для передачи зрителям этого 
значения в полной мере от художника и ткачих требуется особое 
внимание и мастерство. 
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