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амерыканскага сацыёлага П. Сарокіна «Сацы
яльная і культурная дынаміка». Пад дынамікай
П. Сарокін разумеў цыклічную змену асноўных
тыпаў культур, якая разглядалася ім як складаны
макрагістарычны сацыякультурны працэс [11].
Зварот да культуры, як да змястоўнага
аспекту жыцця грамадства, актуал
 ізаваў узнік
ненне фармулёўкі «сацыякультурная дына
міка». Актыўнае ўжыванне паняццяў «дынаміка
культуры» або «сацыякультурная дынаміка»
пачалося ў другой палове XX ст. Гэта было абу
моўлена як паскарэннем тэмпаў зменлівасці
ў сацыякультурнай сферы, узрастаннем інтэн
сіўнасці ўзаем
 адзеянняў паміж разнастайнымі
культурнымі канфігурацыямі, актывізацыяй гла
балізацыйных тэндэнцый і інш., так і развіццём
агульнанавуковай тэор
 ыі, і як вынік – магчы
масцю прымянення інструментарыю дакладных
навук для аналізу сацыякультурных і культурнагістарычных працэсаў.
У 70-х гг. XX ст. французскі вучоны А. Моль
у працы «Сацыядынаміка культуры» праана
лізаваў культуру з інфармацыйна-кібернетыч
ных пазіцый. Сацыяльная дынаміка разгля
далася ім як працэс функцыянавання «куль
турэм» – набораў элементарных часціц куль
туры. У адпаведнасці з канцэпцыяй А. Моля,
сацыядынаміка культуры праяўлялася ва ўзае
мадзеянні культуры з яе асяроддзем, развіццё
якога забяспечвалася дзейнасцю творчых асоб
[7, с. 85].
У сучаснай культуралогіі тэрмін «дынаміка
культуры» трактуецца як «змены ўнутры куль
туры і ва ўзаем
 адзеянні розных культур, для
якіх характэрна цэласнасць, наяўнасць упа
радкаваных тэндэнцый, а таксама накіраваны
характар» [6, с. 28]. «Культурная дынаміка»
ўваходзіць у больш шырокае паняцце «культур
ныя змяненні», якое ўключае любыя трансфар
мацыі ў культуры, у тым ліку пазбаўленыя накі
раванасці і цэласнасці.
Дынаміка культуры праяўляецца ў культур
ных працэсах. Заўважым, што паняцце «куль
турны працэс» не тоесна паняццю «дынаміка
культуры», а значыць, не можа разглядацца ў
якасці яе дэфініцыі. У адрозненне ад дынамікі,
як сукупнасці культурных працэсаў, апошнія
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аследаванне культурных змяненняў
з’яўляецца адной з фундаментальных
праблем культуралогіі, паколькі дынаміка куль
туры ўяўляе сабой неад’емную частку сацыя
культурнай практыкі і ахоплівае практычна ўсе
формы чалавечай дзейнасці. Тэрмін «дына
міка» дастаткова шырока выкарыстоўваецца
як у прыродазнаўчых, так і ў сацыяльна-гума
нітарных навуках. Дынаміка (грэч. dynamikos –
які адносіцца да сілы, моцны) вызначаецца як
стан руху, ход развіцця, змена якой-небудзь
з’явы пад уплывам фактараў, што аказваюць
на яе ўздзеянне [10, с. 219]. Дынаміка – адно
з найважнейшых паняццяў фізікі і механікі, яно
актыўна ўжываецца ў агульнанавуковых тэо
рыях (кібернетыкі, інфарматыкі, тэорыі сістэм
і інш.), а таксама ў спецыяльных тэорыях (аэра
дынаміцы, тэрмадынаміцы, электрадынаміцы
і інш.) [9]. У філасофскай інтэрпрэтацыі дына
міка – гэта вучэнне аб сілах і здзяйсняемых
імі рухах. Трактоўка тэрміна з пазіцый сацыя
логіі акцэнтуе ўвагу на характарыстыцы якас
ных змяненняў грамадства і трансфармацыі яго
асноўных сістэмных элементаў [12, с. 89].
Дынаміка з’яўляецца неад’емнай якасцю
любой сістэмы, што абумовіла шырокае выка
рыстанне тэрміна ў розных навуках. Відавочна
змястоўная блізкасць дынамікі да катэгорый
руху, змянення і часу. У сувязі з гэтым пад дына
мікай абагульнена разумеюць любыя змяненні,
стан руху, звязаны з узаемадзеяннем разна
стайных аб’ектаў і сістэм.
Ужыванне тэрміна «дынаміка» ў культура
логіі мае на ўвазе ўпарадкаваную сукупнасць
рознанакіраваных працэсаў і трансфармацый
у культуры, якія адбываюцца ў вызначананы
перыяд. Словазлучэнне «дынаміка культуры»
выкарыстоўваецца ў якасці назвы аднаго з раз
дзелаў тэор
 ыі культуры, у рамках якога вывуча
юцца «працэсы зменлівасці ў культуры, іх абу
моўленасць, накіраванасць, сіла выяўленасці,
а таксама заканамернасці адаптацыі культуры
да новых умоў, фактары, якія вызначаюць зме
ны ў культуры, умовы і механізмы, што рэал
 ізу
юць гэтыя змены» [5, с. 29].
Тэрмін «дынаміка культуры» ўвайшоў у наву
ковы ўжытак у 30-х гг. XX ст. са з’яўленнем працы
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асноўных кірункаў: цыклічны, лінейны, эвалю
цыйны, сінергетычны. Даследаванні працэ
саў гэтай групы ў сваёй пераважнай большасці
базіруюцца на гісторыка-факталагічным матэ
рыяле, што абумоўлена тэмпаральнай спецы
фікай характару змяненняў.
Праблема стадыяльнасці развіцця культуры
закраналася ў працах прыхільнікаў канцэп
цыі цыклічнага развіцця. Першапачынальнікам
гэтага кірунку лічыцца рускі філосаф М. Дані
леўскі. У грунтоўным творы «Расія і Еўропа»
(1871) вучоны прапанаваў канцэпцыю куль
турна-гістарычных тыпаў. У адпаведнасці з ёй,
культура ў працэсе развіцця праходзіць асноў
ныя стадыі: нараджэнне, узмужненне, аслаб
ленне і заняпад [3]. Кожны культурна-гіста
рычны тып узнікае самастойна, незалежна ад
іншых, аднак у далейшым тыпы актыўна ўзае
мадзейнічаюць. Дынаміку культуры вучоны пра
ілюстраваў паўтаральнасцю сацыяльных пра
цэсаў у гістарычным кантэксце.
Канцэпцыя М. Данілеўскага знайшла далей
шае развіццё ў творчасці нямецкага філосафа
О. Шпенглера, які ўяўляў агульначалавечую
гісторыю як працэс функцыянавання асобных
замкнёных культур. Адмаўляючы магчымасць
узаемадзеяння паміж культурамі, О. Шпенглер
вылучаў наступныя стадыі існавання кожнай
культуры: дзяцінства, юнацтва, сталасць, ста
расць і смерць. У якасці стымулу да развіцця
разглядаўся ўнутраны патэнцыял культур. Цыкл
развіцця ахопліваў тысячагоддзе і завяршаўся
фазай заняпаду (цывілізацыяй) [16].
Навуковае асэнсаванне ідэі шматлікасці
цывілізацый і цыклічнасці іх развіцця было
характэрна для творчасці англійскага культу
ролага А. Тойнбі. У яго тэорыі кругазвароту
лакальных цывілізацый кожнай з іх уласціва
праходжанне стадый зараджэння, росту, над
лому, разлажэння і заняпаду [13]. У адрозненне
ад О. Шпенглера ў якасці важнага фактару гіс
тарычнага развіцця А. Тойнбі называў узаемасу
вязі і ўзаемадзеянне розных цывілізацый. Меха
нізм дынамікі ён выклаў у тэорыі «выкліку –
адказу», у адпаведнасці з якой рух цывілізацыі
залежыць ад здольнасці людзей даваць адэк
ватныя адказы на выклікі (стымулы) прыроды.
Арыгінальная трактоўка працэсу сусвет
на-гістарычнага развіцця культуры належыць
П. Сарокіну, які вылучаў тры тыпы культуры:
ідэцыянальны, пачуццёвы і ідэалістычны. Кож
ны тып характарызаваўся ўласнымі закана
мернасцямі развіцця, якія ў комплексе ўтва
ралі сацыякультурную дынаміку. Дэтэрмінантай
дынамікі з’яўлялася сістэма каштоўнасцей той
ці іншай культуры [11].
Тэор
 ыя сацыякультурнага цыкла была ство
рана А. Молем. На думку даследчыка, узнік
ненне такога цыкла стала магчымым пас
ля стварэння сродкаў масавай камунікацыі.
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ўяўляюць адзінкавыя структуры, якія могуць не
мець цэласнага ўпарадкаванага характару.
Аналіз асаблівасцей культурных працэ
саў утрымліваецца ў працах прадстаўнікоў гіс
тарычнага (Ф. Боас а, А. Крэбера, К. Уіслера
і інш.) і культурна-эвалюцыйнага кірункаў аме
рыканскай антрапалагічнай школы (Р. Карнейра,
М. Салінса, Э. Сэрвіса, Дж. Сцюарда, Л. Уай
та і інш.). Даследчыцкая пазіцыя амерыкан
скага антраполага Л. Уайта заснавана на разгля
дзе культурнага працэсу як сукупнасці ўсіх узае
мадзеянняў, якія адбываліся паміж культурнымі
элементамі (інструментамі, вераваннямі, звыча
ямі і інш.) на працягу ўсёй гісторыі чалавецтва [1,
с. 423]. Р. Карнейра акцэнтаваў увагу на дэтэр
мінаванасці культурных працэсаў пэўнымі зако
намі, якія абумоўліваюць развіццё культуры [1,
с. 427].
У сучаснай культуралогіі пад культурнымі
працэсамі разумеюцца тыповыя, «універсаль
ныя па маштабах распаўсюджання ў розных
культурах і ўстойлівыя ў сваёй паўтаральнасці
функцыянальныя працэдуры, якія паддаюцца
класіфікацыі на падставе агульных прыкмет»
[14, c. 260].
Мы прапануем наступную класіфікацыю
асноўных працэсаў культурнай дынамікі. У
якасці крытэрыяў дыферэнцыяцыі намі вылу
чаны: стадыяльнасць, характар узаемадзеян
няў і якасная характарыстыка развіцця. Да пра
цэсаў, якія адлюстроўваюць стадыяльнасць
развіцця культуры і якім уласцівы тэмпаральны
характар змяненняў, можна аднесці культураге
нез, культурную эвалюцыю, культурны заняпад
і інш. Працэсамі, якія адлюстроўваюць харак
тар узаем
 адзеяння ўнутры адной або паміж
некалькімі культурамі, з’яўляюцца: акультура
цыя, культурная акумуляцыя, культурная дыфу
зія, культурная інтэграцыя, культурная трансмі
сія, культурны сімбіёз, культурны сінтэз, культур
ная экспансія і інш. Такія працэсы, як культурная
дэградацыя, культурны выбух, культурны застой,
культурны крызіс, культурны прагрэс, культурны
рэгрэс і г. д. даюць уяўленне аб якаснай характа
рыстыцы ўнутры- і міжкультурных змяненняў.
У сусветнай навуковай думцы назапашаны
вялікі аб’ём ідэй і канцэпцый інтэрпрэтавання
дынамікі культуры. Спецыфічнасць і разнастай
насць культурных працэсаў, а таксама індывіду
альна-аўтарскае бачанне праблемы развіцця
культурна-гістарычнага працэсу абумовілі ўзнік
ненне шэрагу тэорый дынамікі культуры. Сучас
ная культуралогія ўтрымлівае шырокі дыяпа
зон даследаванняў, прадметам якіх з’яўляецца
навуковая рэфлексія праблемы тэор
 ый дына
мікі культуры. Пазначым найбольш важныя з іх.
Канцэптуальная разнастайнасць падыхо
даў да вывучэння працэсаў першай групы, якія
адлюстроўваюць стадыяльнасць развіцця куль
туры, можа быць умоўна падзелена на некалькі
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стадыі: дзікунства, варварства, цывілізацыю.
У адпаведнасці з канцэптуальнымі палажэннямі
Г. Спенсера развіццё грамадства пачыналася з
павелічэння аб’ёму і колькасці элементаў куль
туры. З ранняга перыяду існавання чалавецтва
ажыццяўлялася паступовая адаптацыя чалаве
чай прыроды да вынікаў сацыякультурных пра
цэсаў [12]. Дж. Фрэзер стварыў арыгінальную
канцэпцыю эвалюцыйных стадый у разумовым
удасканаленні чалавецтва. На думку даслед
чыка, чалавецтва ў гэтым кірунку прайшло тры
стадыі: магію, рэлігію, навуку. Вера ў асабістыя
магічныя здольнасці змянілася спачатку верай у
магутнасць звышнатуральных сіл (духаў, багоў),
а затым – у вяршэнства навукі і закону [15].
Сінергетычная парадыгма дынамікі куль
туры заснавана на дасягненнях у галіне сінер
гетыкі як навукі аб складаных дынамічных сістэ
мах, законах іх развіцця, росту і самаарганіза
цыі. Распрацоўка гэтага кірунку звязана з пра
цамі даследчыкаў І. Валерстайна, М. Кагана,
А. Князевай, С. Курдзюмава, М. Мажэйкі,
А. Назарэцяна, І. Прыгожына, І. Стэнгерс і інш.
У адпаведнасці з сінергетычнай трактоўкай,
культура як сістэма асаблівага тыпу характа
рызуецца шматварыянтнасцю, нелінейнасцю,
незваротнасцю. Развіццё культуры адбыва
ецца праз няўстойлівасць. У стане нераўнавагі
ў кропках біфуркацыі (разгалінавання) адбыва
ецца выбар якасна новага рэжыму сістэмы –
атрактара. Культура ў працэсе развіцця павя
лічвае энтрапію (парушэнне збалансаванасці
сістэмы) у іншых сістэмах і выклікае перыя
дычныя крызісы. Крызіс як перыяд актывізацыі
ўнутраных патэнцый садзейнічае стварэнню
новых канфігурацый.
Праблема адаптацыі метадалогіі сінерге
тычнага даследавання да антрапасацыякуль
турных сістэм была ўзнята М. Каганам. Даслед
чык вылучыў пяць асноўных аспектаў, якія
маюць прынцыповае значэнне ў працэсе выву
чэння гісторыі культуры:
yy усведамленне людзьмі матываў пры выбары
аптымальнай траекторыі руху з шэрагу маг
чымых у стане хаос у;
yy дапаўненне сінергетычнай трактоўкі «закана
мернасць – выпадковасць» адносінамі «неаб
ходнасць – свабода» з улікам меры свабоды
чалавека на канкрэтным этапе гісторыі;
yy улік суадносін індывідуальнага і сацыяль
нага часу (дыферэнцыяцыя ў біяграфічным
і гістарычным маштабах);
yy разгляд гісторыі культуры як гісторыі раз
віцця духоўных сіл чалавецтва (працэсаў
фізіялагічна недэтэрмінаванага сацыякуль
турнага ўзроўню дзейнасці);
yy трактоўка гісторыі культуры як самаразвіцця
складанаарганізаванай сістэмы ў дынаміч
ным прыродным і сацыяльным асяроддзі [4,
с. 59–69].
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У выніку дзейнасці пэўнай групы творцаў узні
каюць ідэі (маса паведамленняў), якія трапля
юць у «мікраасяроддзе». Сродкі масавай каму
нікацыі выкарыстоўваюць гэтыя ідэі ў працэсе
стварэння сваіх матэрыялаў. Пры такім пасрэд
ніцтве ідэі трапляюць у «поле шырокай пуб
лікі» або «макраас яроддзе». Творцы, якія з’яў
ляюцца членамі соцыуму і ўваходзяць у поле
масавай камунікацыі, прадуцыруюць новыя
ідэі на аснове старых у межах існуючай сіс
тэмы культуры. Такім чынам, цыкл паўтараецца
з кожным узнікненнем новых ідэй [7].
Ідэя цыклічнасці грамадска-гістарычнага
развіцця ў XX ст. знайшла адлюстраванне ў эка
намічных даследаваннях. У 20-х гг. М. Канд
рацьеў распрацаваў тэорыю цыклаў сусвет
най кан’юнктуры, якая раскрывала дынаміч
ныя заканамернасці гістарычнага працэсу [17,
с. 308–309]. Даследчыкі Г. Менш, К. Фрымен,
Дж. Шмуклер, Е. Шумпетэр і інш. актыўна пры
мянялі цыклічны метад вывучэння сацыяльнай
гісторыі, які быў пакладзены ў аснову прагнозаў
дынамікі сусветнага развіцця [17, с. 617].
Распрацоўка лінейных тэорый дынамікі
культуры стала альтэрнатывай цыклічным тэо
рыям. Так, на думку К. Маркса, прычына дына
мікі заключалася ў развіцці прадукцыйных сіл і
вытворчых адносін. Філосаф вылучаў у гісторыі
чалавецтва пяць якасных этапаў: першабытна
абшчынны, рабаўладальніцкі, феадальны, капі
талістычны, камуністычны. Лінейная тэор
 ыя
дынамікі культуры была створана К. Ясперсам.
У адрозненне ад поглядаў К. Маркса, у дадзе
най тэорыі прычынай дынамікі выступалі не
матэрыяльныя, а духоўныя фактары. К. Ясперс
падзяляў гісторыка-культурны працэс на дагіс
тарычную эпоху, эпоху старажытных культур,
восевую і навукова-тэхнічную эпохі. Пачатак
агульнай гісторыі чалавецтва К. Ясперс адносіў
да часоў паміж 800 і 200 гадамі да н. э. Менавіта
«восевая эпоха», на думку даследчыка, з’яві
лася часам узнікнення сусветных рэлігій і філа
софіі, калі на змену язычніцтву і міфалагічнай
свядомасці прыйшло цвярозае мысленне [18].
Прыхільнікі эвалюцыйнага кірунку развіццё
культуры разглядалі як бесперапынны прагрэс.
З пазіцыі эвалюцыянізму ў культуры паста
янна адбываліся працэсы накаплення змянен
няў, якія паступова прыводзілі да ўскладнення
ўзроўню арганізацыі, пераходу ад простых да
больш складаных форм. Адным з першых эва
люцыяністаў лічыцца Э. Тэйлар, які сцвярджаў,
што ўсе сусветныя культуры праходзяць пры
кладна такія ж стадыі эвалюцыі, як культуры
цывілізаваных краін: ад прымітыўных да высо
каарганізаваных сістэм. Канцэпцыю эвалюцый
нага развіцця культуры падтрымлівалі Л. Мор
ган, Г. Спенсер, Дж. Фрэзер і інш. Так, Л. Морган
разглядаў развіццё першабытнага грамадства
як паступовы прагрэс і вылучаў наступныя яго
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рых тэрмінаў або іх атаясамленне. Па-другое,
відавочна праблема тэарэтычнага структура
вання сукупнасці працэсаў культурнай дынамікі.
У назапашаным масіве даследаванняў, прысве
чаных розным аспектам культурнай дынамікі,
адсутнічае сістэматызацыя разнастайнасці яе
праяўленняў. Важна адзначыць таксама нераў
намернасць даследавання розных працэсаў.
Як паказаў аналіз асноўных канцэптуальных
падыходаў да праблемы дынамікі культуры, на
розных гістарычных этапах даследаванні пра
водзіліся з пазіцый пануючых агульнанавуковых
тэорый. Так, у XIX ст. актыўна распрацоўваліся
тэорыі цыклічнасці і лінейнасці развіцця, што
было абумоўлена развіццём дакладных навук.
З’яўленне тэорыі Ч. Дарвіна паслужыла сты
мулам для распрацоўкі эвалюцыйнага кірунку
ў даследаваннях па гісторыі культуры. З узнік
неннем у 60-я гг. XX ст. сінергетыкі як навукі
аб сістэмах, якія самаразвіваюцца, метадало
гія даследаванняў тэорыі і гісторыі культуры
ўзбагацілася інструментарыем прыродазнаў
чых навук. Такім чынам, складанасць і шмат
варыянтнасць працэсаў зменлівасці культуры
актуал
 ізавала міждысцыплінарнасць падыходу
да іх вывучэння. У выніку праблема дынамікі
культуры атрымала навуковую інтэрпрэтацыю
ў межах такіх дысцыплін, як антрапалогія, гісто
рыя, культуралогія, мастацтвазнаўства, сацыя
логія і філасофія.
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Даследаванне групы працэсаў, якія адлюст
роўваюць характар унутры- і міжкультурных
узаем
 адзеянняў, у значнай ступені адбывалася
ў межах антрапалогіі і сацыялогіі. Разнастай
ныя тыпы культурных змяненняў даследаваліся
прадстаўнікамі амерыканскай школы антра
палогіі Ф. Боас ам і А. Крэберам, вынікам пра
цы якіх стала распрацоўка шэрагу падыходаў
да вывучэння культурнага працэсу, увядзенне
такіх паняццяў як «абсяг распаўсюджання куль
туры», «акультурацыя», «паралелізм» і інш. [2].
Даследчыкамі Л. Фрабеніусам і Ф. Грэбнерам
была распрацавана тэор
 ыя культурных колаў, у
адпаведнасці з якой злучэнне шэрагу прыкмет
у пэўным геаграфічным раёне ўтварае асоб
ныя культурныя правінцыі (колы). Пры пераносе
культуры такога кола ў іншыя геаграфічныя ўмо
вы адбываецца ўтварэнне новых культур [2]. У
тэор
 ыі дзеяння, створанай заснавальнікам шко
лы структурнага функцыяналізму Т. Парсансам,
культурныя змяненні прадстаўлены як вынік
працэсаў абмену інфармацыяй і энергіяй паміж
сацыяльнымі сістэмамі. Крыніцамі такіх куль
турных змяненняў з’яўляюцца недахоп або пра
змерная колькасць інфармацыі ці энергіі ў пра
цэсе абмену паміж сістэмамі дзеяння [8].
Праблема якаснай характарыстыкі дына
мічных працэсаў неаднаразова закраналася
ў даследаваннях па гісторыі і тэор
 ыі культуры,
створаных на працягу XVIII–XX стст. Так, рэф
лексія праблемы культурнага крызісу прысутні
чае ў творчасці Х. Артэга-і-Гасэта (крызіс маса
вай культуры), М. Бярдзяева (крызіс культуры
інтэлігенцыі), А. Вебера (крызіс еўрапейскай
культуры), К. Манхейма (крызіс як сацыяльная
дыспрапарцыянальнасць), П. Сарокіна (крызіс
пачуццёвай культуры), А. Тойнбі (крызіс цывілі
зацыі заходняга хрысціянства), Й. Хёйзінгі (раз
лажэнне культуры), О. Шпенглера (цывіліза
цыя як фаза разлажэння культурна-гістарыч
ных сістэм) і інш. Французскія сацыёлагі О. Конт
і Ж. Кандарсэ распрацавалі тэорыю прагрэсу.
А. Фліер
 у належаць даследаванні культурнага
прагрэсу, культурнай дыферэнцыяцыі, культур
нага крызісу і г. д. Культурны выбух і паступовае
развіццё як неад’емныя працэсы дынамікі куль
туры разглядаў Ю. Лотман і інш.
Такім чынам, у сучаснай культуралогіі назі
раецца адносная агульнасць падыходаў да
вызначэння культурнай дынамікі як феномена,
які акцэнтуе ўвагу на працэсуальным харак
тары змяненняў, іх накіраванасці і канкрэтнагістарычным змесце. Разам з тым, сучаснаму
ўзроўню тэарэтычных распрацовак у галіне
вывучэння культурнай дынамікі ўласцівы шэраг
недахопаў. Па-першае, існуе праблема адсут
насці канвенцыянальнасці ў азначэнні некато
рых паняццяў культурнай дынамікі як раздзела
тэорыі культуры. У асобных выпадках назіра
ецца мнагазначнасць у выкарыстанні некато
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МІНІПОЛІС ЯК ФОРМА АРГАНІЗАЦЫІ САЦЫЯКУЛЬТУРНАГА 
АСЯРОДДЗЯ БЕЛАРУСКІХ ГАРАДОЎ
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эмпы ўрбанізацыі асяроддзя жыцця
дзейнасці чалавека каардынуюць раз
віццё буйных гарадоў свету, уносячы карэктывы
ў разуменне гарадской прасторы, што фарміра
валася стагоддзямі. Трактоўка горада як агаро
джанага месца, што вылучылася ў старажытныя
часы, адышла ў мінулае, страціла значэнне спа
чатку на карысць адкрытай для развіцця гарад
ской прасторы, а затым – гарадскім сістэмам з
падпарадкаванай шматузроўневай структурай
(агламерацыям). Узаем
 азвязаная сістэма горада
і прыгарадных зон мела ў аснове вылучэнне цэн
тральнага ядра і перыферыйных раёнаў, кожны з
якіх захоўваў тую ж структуру. Пад уплывам часу
адбываліся змены ўнутранай арганізацыі гара
доў. Сістэма мікрараёнаў і жылых раён
 аў, сфар
міраваная ў мінулым стагоддзі, саступіла месца
новым формам сацыякультурнага асяроддзя –
мініполісам, што паўтарылі прынцыпы арганіза
цыі прасторы буйных гарадоў. Аднак гістарычная
пераемнасць захавала сваю значнасць у трак
тоўцы гарадской прасторы.
Мэта артыкула – вызначэнне архітэктур
на-мастацкай спецыфікі мініполіса як поліфунк
цыянальнай формы горадабудаўнічай арганіза
цыі прасторы ў сацыякультурным кантэксце.
Адным з прынцыпаў горадабудаўнічай арга
нізацыі прасторы з’явілася інтэграцыя жылых
і грамадскіх зон, у выніку якой трывала сцвер
дзілася тэндэнцыя да стварэння шматфункцы
янальных комплексаў. У межах горадабудаўні
чай палітыкі забудовы сталіцы Рэспублікі Бела
русь, арыентаванай на прасторавае развіццё
горада з фарміраваннем новых архітэктурных

ансамблей цэнтральнай яго часткі, а таксама
ўздоўж галоўных магістралей, запраектаваны
шматфункцыянальны жылы і грамадскі ком
плекс па вул. Маякоўскага (ТМ-7, арх. А. Цэй
тлін, Н. Вісловіч, А. Пікус, П. Розанцаў, праект
2009). Праектная прапанова па горадабудаўні
чым развіцці тэрыторыі, абмежаванай вул. Мая
коўскага – Аранжарэйная – Лугавая – завул.
Палявы ў Мінску, грунтуецца на асяроддзевым
падыходзе да архітэктуры. Сфарміраваная да
цяперашняга часу архітэктурна-ландшафтная
прастора адзначанага гарадскога ўчастка з інды
відуальнай забудовай малапавярховымі жылымі
дамамі не атрымала выразнага мастацка-воб
разнага вырашэння і не адказвае патрабавян
ням сучаснага буйнога горада. Наперакор кам
пазіцыйным прынцыпам упарадкавання архітэк
турнага асяроддзя разнапланавыя па стылявых
вобразах індывідуальныя жылыя дамы «раства
раюцца» ў прыродным наваколлі і губляюцца на
фоне жылога масіву, узведзенага на супраць
леглым баку вул. Маякоўскага, з якім яны дыса
ніруюць як па маштабе, так і па эстэтыцы.
У дыялектычных суадносінах забудова па
абодва бакі вул. Маякоўскага ўяўляе дыскрэт
ныя фрагменты гарадскога пейзажу, што на
ўзроўні архітэктуры пазбаўлены кампазіцыйнай
дыялагічнасці і «спрачаюцца» паміж сабой як
бінарныя полюсныя пачаткі ў форме элементаў
культуры цяперашняга і мінулага, гарадскога і
сельскага, урбаністычнага і дэзурбаністычнага.
Пры гэтым тэрыторыя ўздоўж набярэжных
р. Свіслач, якая прымыкае да шматфункцыяналь
нага комплексу па вул. Маякоўскага, мае багаты

