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А.П. Ду бі ні на,
стар шы вык лад чык гу ма ні тар ных дыс цып лін  

Бе ла рус ка-Ра сій ска га ўні вер сі тэ та, г. Ма гі лёў

СТЫЛЯВЫЯНАПРАМКІКУЛЬТУРЫЭПОХІ
ПОСТМАДЭРНУ

Уво дзі ны. Дас лед чы кі куль ту ры, ха рак-
та ры зу ю чы пе ры яд, адзна ча ны іс на ван-

нем но ва га сты лю – ма дэр ну, на зы ва юць яго 
ча сам «эпо хай ка ля 1900-га го да». Увя дзен не 
ў на ву ко вы ўжы так та ко га гіс то ры ка-куль тур на га 
па няц ця як «эпо ха», са мо па са бе кра са моў-
нае. Яно кан ста туе іс тот ны факт: няг ле дзя чы на 
сваю не даў га веч насць (ас ноў ная эва лю цыя сты-
лю за ня ла са бой дзе сяць-пят нац цаць га доў), 
ма дэрн здо леў не толь кі ўка ра ніц ца ў сфе ру 
мас тац тва, але і на даць яму ад мыс ло вую афар-
боў ку. Тво ры ма дэр ну ўры ва лі ся ў на ва коль нае 
ася род дзе, ак тыў на ўплы ва ючы на яго.

Ад на з пра блем, аб мяр коў ва е мых ў су час-
най тэ о рыі куль ту ры, – су ад но сі ны па няц цяў 
ма дэрн і пос тма дэрн. Іс ну юць край нія ва ры-
ян ты: ад ба чан ня пос тма дэр ніз му як прад укту 
эва лю цыі і паг лыб лен ня ма дэр ніз му (Э. Гі дэнс) 
[3] да ін тэр прэ та цыі яго ў якас ці ад мо вы ад 
не рэ а лі за ва ных ін тэн цый ма дэр ну (Ю. Ха бер-
мас) [12]; ад да мі ну ю чай тэн дэн цыі суп раць пас-
таў лен ня пос тма дэр ніз му ма дэр ніз му (Г. Кюнг) 
[8] да ра зу мен ня пос тма дэр ніз му ў якас ці рэ ін-
тэр прэ та цыі ма дэр ніз му (А.Б. Зе ліг мен) [11]. 
Вя ду чы тэ а рэ тык пос тма дэр ну Ж.Ф. Лія тар 
лі чыць, што «пе ра ход гра мад ства ў эпо ху, наз-
ва ную пос тін дус тры яль най, а куль ту ры – у 
эпо ху пос тма дэр ну, па чаў ся ме на ві та з кан-
ца 1950-х гг., якія паз на ча лі ў Еў ро пе ка нец 
яе ад наў лен ня [6.] Ж. Лі я тар тлу ма чыць, што 
«пост ма дэр нізм не з’яў ля ец ца ан ты тэ зай 
ма дэр ну, ён уяў ляе са бой час тку ма дэр ну, гэта 
значыць тое, што ім плі цыт на змя шча ец ца ў ім» 
[10, с. 320]. Дум кі на ву коў ца па дзя ля юць мно гія 
за ход нія фі ло са фы, якія раз гля да юць пос тма-
дэрн як фа зу ма дэр ніс цка га све ту кан ца ХХ ст.

Ма дэрн пры ўсёй сва ёй раз нас тай нас ці 
ад воль ных форм, у ад роз нен не ад пос тма-
дэр ну, за хоў вае ўсю ды сваю сты ліс тыч наю 
якасць: рыт міч ную эк спрэ сію, нап ру жа насць, 
эма цы я наль ную на сы ча насць. Не ка то рыя дас-
лед чы кі куль ту ры мяр ку юць, што ма дэрн не 
быў адзі ным сты лем, а ўяў ляў са бой злу чэн не 
мнос тва роз ных сты ляў і кі рун каў, якія іс на ва лі 
і пас пя хо ва су сед ні ча лі ў за ход не еў ра пей скай і 
рус кай куль ту ры ў пе ры яд пры бліз на з 1886 па 
1914 г. Та кія дум кі апе лю юць, га лоў ным чы нам, 
да та го, што ідэ а лы і пам кнен ні ма дэр ну не 
змаг лі рэ а лі за вац ца ў скла да ны пе ры яд XIX – 
па чат ку ХХ ст., та му яны знай шлі толь кі сваё 

ад люс тра ван не ў шмат лі кіх на цы я наль ных мас-
тац кіх плы нях, не аб’яд на ных агуль най ідэ яй. 
Ад нак уз ні кае і ін шы пункт гле джан ня на лёс 
ма дэр ну, пры чым яго пад трым лі вае боль шасць 
дас лед чы каў су час най куль ту ры. Ма дэрн раз-
гля да ец ца ме на ві та як стыль, як вя лі кі ідэй на-
мас тац кі рух, які ўзнік і раз ві ваў ся ад на ча со ва ў 
роз ных кра і нах. Двац ца тае ста год дзе са мо пры-
вя ло ся бе да гэ та га сты лю, які сво е а саб лі вым 
спо са бам ін тэр прэ та ваў і за хоў ваў псі ха ла гіч-
ныя, ма раль ныя і са цы яль ныя ўзру шэн ні све ту 
і ча ла ве ка ў ім. Ад нак двац ца ты век скон чыў ся,  
а ра зам з яго зы хо дам на ме ці лі ся но выя пы тан ні 
і пра бле мы выз на чэн ня сты лю куль ту ры. 

Ас ноў ная час тка. Пос тма дэр нізм узні кае як 
но вая мас тац кая і куль тур ная ідэ а ло гія дру гой 
па ло вы ХХ ст., якая зак лі кае да ка рэк цыі ідэ а-
ло гіі ма дэр ніз му ў но вых гіс та рыч ных умо вах. 
Ус ве дам лен не не аб ход нас ці гэ та га прыйшло 
пас ля Дру гой сус вет най вай ны з ра зу мен нем 
та го, што ма дэрн як стыль з яго са цы яль ны мі, 
эс тэ тыч ны мі ўста ноў ка мі вы чар паў ся бе. Шы ро-
кая куль тур ная пра сто ра пос тма дэр ніз му ня се 
ў са бе рас ча ра ван не ў ідэ а лах і каш тоў нас-
цях Ад ра джэн ня і Ас вет ніц тва з іх ве рай у пра-
грэс і па на ван не ро зу му, бяз меж насць ча ла ве-
чых маг чы мас цей. Пос тма дэр нізм і яго роз ныя 
на цы я наль ныя ва ры ян ты ад роз ні вае «стом-
ле насць», эс ха та ла гіч ны нас трой, эс тэ тыч ныя 
му та цыі, ды фу зіі вя лі кіх сты ляў, эк лек тыч нае 
змеш ван не мас тац кіх моў. Ма дэр ніс цкай ўста-
ноўцы на на віз ну тут суп рацьс та іць ім кнен не 
ўклю чыць у су час нае мас тац тва во пыт сус вет-
най мас тац кай куль ту ры шля хам яе іра ніч на га 
цы та ван ня. Аме ры кан скі фі ло саф, куль ту ро-
лаг Ф. Джэй мі сан, раз ва жа ю чы пра стыль куль-
ту ры пас ля «ма дэр ну», вы лу чае кан цэп цыю 
«пас ці ша». Да дзе ная кан цэп цыя ад люс троў вае 
па зі цыю дас лед чы ка ў ад но сі нах да пос тма дэр-
ніс цкай куль ту ры і сты лю гэ тай куль ту ры («зга-
санне афекту»). Зга сан не афек ту, па Ф. Джэй мі-
са ну, аз на чае «ка нец знач на боль ша га – ка нец 
сты лю ў сэн се ўні каль на га і аса біс та га, ка нец 
рас паз на валь на га ін ды ві ду аль на га і ўзнік нен не 
ме ха ніч най рэп ра дук цыі» [5].

Сво е а саб лі вую тэ о рыю сты лю пра па нуе 
фран цуз скі фі ло саф, эсэ іст, се мі ё лаг Ра лан 
Барт. Куль ту ра ў навукоўца бу дуе сваю струк-
ту ру і раз гор тва ец ца ў бяс кон цым шэ ра гу зна-
каў. Стыль у Р. Бар та ёсць «фак тыч ная суб стан-
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цыя, якая ўвесь час паг ра жае пе ра тва рыц ца ў 
фор му; адзін стыль у су час най куль ту ры вар-
ты ін ша га, і іх за ме на ні чо га не дае: аф ры кан скі 
Эс хіл не менш фаль шы вы, чым Эс хіл бур жу а зіі» 
[1, с.151–152]. Ары гі наль нае ўяў лен не аб сты-
лі як аб сут нас ці куль ту ры прапануе фран цуз скі 
фі ло саф Ж. Дэ лёз: «Стыль – з’я ва пра цяг лая 
і ўстой лі вая, зда бы тая ў ма тэ ры я ле, адэк ват-
ным сут нас ці. Та кая сут насць не толь кі аса біс-
тая, ін ды ві ду аль ная, яна здоль ная ін ды ві ду а лі-
за ваць. Стыль, паз баў ле ны маг чы мас ці паў та-
рац ца і ідэн ты фі ка вац ца, не за мен ны і ніш то не 
мо жа за мя ніць яго» [4, с. 75]. Пог ля ды фі ло са-
фаў пос тма дэр ніс цка га нап рам ку на куль ту ру 
свай го ча су і ста но ві шча сты лю ў ёй вель мі раз-
нас тай ныя і ары гі наль ныя. Па зі цыі вы шэй зга-
да ных аў та раў уяў ля юць стыль куль ту ры эпо хі 
пас ля «ма дэр ну» з’я вай неп ра цяг лай і няў стой-
лі вай, якая не знай шла яшчэ адэк ват ныя фор-
мы свай го вы яў лен ня, та кім чы нам, па куль ра на 
ка заць аб адзі ным сты лі гэ та га ча су. 

Для та го каб зра зу мець ста но ві шча сты лю 
ў эпо ху пос тма дэр ніз му, вар та звяр нуц ца да 
спе цы фі кі пос тма дэр ніс цкай эс тэ ты кі. Эс тэ ты ка 
пос тма дэр ніз му звя за на з нек ла січ най трак тоў-
кай кла січ ных тра ды цый. Пос тма дэр ніс цкая 
эс тэ ты ка, дыс тан цу ю чы ся ад кла січ най, усё ж 
ус ту пае з ёй у кан такт, але ім кнец ца ўцяг нуць 
яе ў сваю ар бі ту на но вай тэ а рэ тыч най ас но ве. 
Тут вы лу ча ец ца шэ раг но вых пры нцы по вых 
па ла жэн няў, ма ды фі ку юц ца ас ноў ныя эс тэ-
тыч ныя ка тэ го рыі. Пры го жае ў яго пос тма дэр-
ніс цкім ра зу мен ні зак лю ча ец ца ў эка ла гіч нас ці 
і ал га рыт міч нас ці пры га жос ці, ары ен та цыі на 
пры га жосць асі мет рыі. Уз вы ша нае за мя ня ец ца 
дзіў ным, тра гіч нае – па ра дак саль ным. Іра нізм 
ста но віц ца га лоў ным пры нцы пам пос тма дэр-
ніс цка га мас тац тва, а свя до мы эк лек тызм сіл-
куе над мер насць мас тац кіх срод каў і пры ёмаў. 
Пос тма дэр ніс цкія эк спе ры мен ты сты му ля ва лі 
сці ран не гра няў па між тра ды цый ны мі ві да мі і 
жан ра мі мас тац тва і пры вя лі да іх ды зай ні за-
цыі. Мас тац кая твор часць пе ра ары ен та ва ла ся 
на кан стру я ван не ме та дам ап лі ка цыі.

У сфе ры мас тац кай куль ту ры пос тма дэр-
нізм звя за ны з ра ды каль най пе ра ацэн кай каш-
тоў нас цей ма дэр ніз му і ав ангар дыз му. Ута-
піч ныя пам кнен ні ра ней ша га ав нгар да змя ні-
лі ся са мак ры тыч ным стаў лен нем мас тац тва 
да са мо га ся бе, вай на з тра ды цы яй змя ні ла ся 
су іс на ван нем з ёй, пры нцы по вым сты ліс тыч-
ным плю ра ліз мам. Пос тма дэр нізм, не пры ма-
ю чы ра цы я на лізм ін тэр на цы я наль ных пра яў 
ма дэр ну, звяр нуў ся да наг ляд ных уро каў з гіс-
то рыі мас тац тва, да не паў тор ных асаб лі вас цей 
на ва коль на га све ту, спа лу ча ю чы ўсё гэ та з най-
ноў шы мі да сяг нен ня мі бу даў ні чай тэх на ло гіі. 
Быў аб ве шча ны ло зунг «ад кры та га мас тац тва», 
якое сва бод на ўза е ма дзей ні чае з усі мі ста ры мі і 

но вы мі сты ля мі. У да дзе най сі ту а цыі ра ней шае 
суп рацьс та ян не тра ды цый і аван гар ду стра ці ла 
свой   сэнс. Асоб ныя па чат кі пос тма дэр ніз му не 
раз узні ка лі ў ася род дзі ра ней ша га аван гар да, 
але пер шай этап най ста тыс тыч най мя жой з’я-
віў ся пос тма дэр нізм ў ар хі тэк ту ры, а так са ма 
поп-арт. За тым у ві дэа-ар це і фо та рэ а ліз ме 
бы лі зня тыя ўсе рэш ткі ра ней шых эс тэ тыч ных 
та бу, усе раз ме жа ван ні па між «вы со кім» і «ніз-
кім», звык ла вы дат ным і пач вар ным. Тра ды цый-
ныя ві ды жы ва пі су, гра фі кі, скульп ту ры ўвай-
шлі ў шчыль ныя зно сі ны з но вы мі тэх ніч ны мі 
срод ка мі твор час ці, якія вы я ві ла ся ў поп-ар це 
і кі не ма тыз ме. Гэ ты сін тэз да сяг нуў най вы шэй-
шай скла да нас ці ў вір ту аль ных іконках, ство ра-
ных з да па мо гай камп’юта раў апош ня га па ка-
лен ня. Ак ра мя та го, пос тма дэр нізм аб на віў уза-
е ма су вязь вы яў лен чых мас тац тваў з тэ ат рам, 
ад крыў шы но выя маг чы мас ці ды я ло га ві до ві-
шчных і сла вес ных форм мас тац кай куль ту ры. 

У да чы нен ні да сты ляў мі ну ла га ўста ля ва-
ла ся пры нцы по ва по ліс ты ліс тыч ная або гіс та-
рыч на-шмат мер ная па зі цыя: ар ха іч ная ста ра-
жыт насць і су пер су час насць су іс ну юць тут няз-
му ша на. Нап рык лад, хай-тэк ў ар хі тэк ту ры і 
ды зай не су сед ні чае з дэ ман стра тыў на «пер-
ша быт ным» жы ва пі сам «но вых дзі кіх». Мас-
тац тва раз бу ры ла ўсе ме жы, мас тац твам сён-
ня мож на бы ло б сме ла наз ваць усё, што 
ад бы ва ец ца. Ад нак су час ныя нап рам кі ідуць 
з но вым пог ля дам на аб’ект мас тац тва, пры 
гэ тым час та вы пус ка ю чы з ві ду мэ ту і зна-
чэн не. Та му шмат лі кія кі рун кі су час най мас-
тац кай куль ту ры рэд ка за хоў ва юц ца ў чыс тым 
выг ля дзе. Па гэ тай жа пры чы не вель мі скла-
да на ад нес ці твор часць су час на га мас та ка да 
яко га-не бу дзь кі рун ку і сты лю. Мож на толь кі 
ка заць пра тое, што той ці ін шы мас так ат ры-
маў ім пульс для твор час ці.

Пос тма дэр нізм ба чыць сваю за да чу ў змяк-
чэн ні ма дэр ніс цка га ры га рыз му шля хам да пу-
шчэн ня ў мас тац тва эк лек ты кі, гіс та рыч ных 
цы тат і эле мен таў ма са вай куль ту ры. Кан-
крэт нае на паў нен не тэр мі на «пос тма дэр нізм» 
патрабуе ўдакладнення. Ён ад на ча со ва паў-
стаў у дыс ку сі ях па тэ о рыі ар хі тэк ту ры, у лі та ра-
тур най кры ты цы і мас тац тваз наў стве. Бум ужы-
ван ня тэр мі на (у тым лі ку і ў СССР) прыйшоў ся 
на 80-я гг. мі ну ла га ста год дзя. Звы чай на пос тма-
дэр ніз мам на зы ва юць толь кі мас тац тва паз на-
ча на га дзе ся ці год дзя. Гэ та быў пік ар хі тэк ту ры 
пос тма дэр ніз му і не каль кіх жы ва піс ных плы-
няў: італь ян ска га тран са ван гар да, ня мец ка га 
не а эк спрэ сі я ніз му, нью-ёр кскай «но вай хва лі». 
Ана лагічна ім – гэта сац-арт рус кай ды яс па ры 
ў Нью-Ёр ку (1980-х гг., В. Ко мар, А. Ме ла мід  
і інш.) і ў Санкт-Пе цяр бур гу.

У 1980-я гг. ў Еў ро пе і ЗША на бы лі ве лі зар-
ную па пу ляр насць фі ла соф скія пра цы, якія пад-
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во дзяць тэ а рэ тыч ную ба зу пос тма дэр ніз му. 
У пры ват нас ці, пра цы Ж. Бад ры я ра [11] пра 
сі му ля цыі і сі му ля та ры (рэп ра дук цыі без ары-
гі на ла) і пра цы Ж.Ф. Лі я та ра [10], што вы каз-
ва юць не да вер лю бой ідэ а ло гіі, якая прэ тэн-
дуе на аб са лют насць (хрыс ці ян скай, ас вет ніц-
кай, ма дэр ніс цкай). Ад нак гэ тыя ідэі ім гнен на 
ста лі зда быт кам мас і са мі пе ра тва ры лі ся ў 
свай го кштал ту аб са лют ную ідэ а ло гію. Та кім 
чы нам, да кан ца вась мі дзя ся тых га доў тэр-
мін «пос тма дэр нізм» быў скам пра ме та ва ны, 
боль шасць тэ а рэ ты каў мас тац тва пе ра ста ла 
яго ўжы ваць. Прэ тэн ду ю чы на стыль, пос тма-
дэр нізм, за мест та го, каб ста віць пы тан ні аб 
спад чы не ма дэр ніз му, пра па ноў ваў за над та 
лёг кія ад ка зы, якія зво дзі лі ся да на бо ру пэў-
ных форм. Няг ле дзя чы на не да вер, вы ка за ны 
тэр мі ну «пос тма дэр нізм», пы тан ні, звя за ныя з 
лё сам ма дэр ніз му, ні я кім чы нам нель га лі чыць 
вы ра ша ны мі.

Так, у па чат ку XXI ст., на дум ку аў та ра да дзе-
на га ар ты ку ла, лепш ка заць не аб сты лі і не аб 
кі рун ку пос тма дэр ніз му, але пра пос тма дэр ні- 
с цкаю пра бле ма ты ку, над якой пра цяг ва юць пра-
ца ваць сён ня тэ а рэ ты кі куль ту ры. Та кім чы нам, 
пос тма дэр нізм стаў лі чыц ца ад ной са ста дый 
ма дэр ніз му, рас паў сю джван нем кры тыч на га 
ха рак та ру ма дэр ніз му на сам ма дэр нізм, а так-
сама яго ра ды каль най фа зай. Мас тац кі пос тма-
дэр нізм дэ ман струе нам та ле ран тнасць, сін крэ-
тызм, маг чы масць су іс на ван ня суп раць лег лас-
цей [2, с. 84].

Зак лю чэн не. Сён ня мы мо жам выз на-
чыць пос тма дэр нізм, з ад на го бо ку, як мас-
тац кую плынь у лі та ра ту ры і ін шых ві дах мас-
тац тва, з ін ша га – гэ та тэ а рэ тыч ная рэф лек сія 
на ма дэрн, так зва ная пос тма дэр ніс цкая кры-
ты ка, і, на рэш це, ра зам з пос тструк ту ра ліз-
мам і дэ кан струк ты віз мам час тка ўплы во ва га 
адзі на га ком плек су ўяў лен няў све та пог ляд-
на га па рад ку, які раз ві ваў ся ў бок ўсве дам лен ня 
ся бе як фі ла со фіі пос тма дэр ніз му. Стыль, у 
ад роз нен не ад пос тма дэр ніс цкіх плы няў, мяр-
куе ста лую фор му мас тац ка га са ма выз на чэн ня 
эпо хі, на цыі, рэ гі ё на. З’яў ля ю чы ся ад ной з най-
важ ней шых ка тэ го рый куль ту ры, стыль ёсць 
вы ні ко вая су ма ды на міч ных кан крэт на-гіс та-
рыч ных пра яў куль ту ры. Пос тма дэр нізм дэ ман-
струе спан тан ныя на ра джэн ні роз ных нап рам-
каў, кам бі на цыі «фай лаў», гіс та рыч ных ар хі ваў. 

У вы ні ку дас ле да ван ня мы прыйшлі да нас-
туп ных выс ноў:

 y стыль «ма дэрн» з’явіў ся апош нім вя лі кім 
сты лем ХХ ст., па коль кі ва ло даў ідэй на-мас-
тац кім адзін ствам і цэ лас нас цю;

 y ма дэрн уяў ляў са бой ста лую фор му мас-
тац ка га са ма выз на чэн ня эпо хі, зна хо дзя чы 
свае вы яў лен не ў роз ных на цы я наль ных 
ва ры ян тах;

 y пос тма дэр нізм уз ні кае як но вая мас тац кая і 
куль тур ная ідэ а ло гія, якая зак лі кае да ка рэк-
цыі ма дэр ніс цкіх з’яў у но вых гіс та рыч ных 
умо вах;

 y пос тма дэр нізм сён ня мо жа раз гля дац ца не 
як са мас той ны стыль куль ту ры, а як ра ды ка-
лі за цыя ма дэр ніз му, па коль кі ад люс троў вае 
пра цэс раз віц ця куль ту ры пэў на га ча су, не 
здоль най яшчэ аба гуль ніць свае мас тац кія, 
гіс та рыч ныя і са цы яль ныя да сяг нен ні.
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Summary

In today’s culture, despite many judgments, the 
style of «modern» is defined as the last great style of the 
20th century. Postmodernism appears after the second 
world war, along with the understanding that the «mod-
ern» as a style with its social and aesthetic directions 
exhausted. Postmodernism eclectic mix of artistic lan-
guages – all these things are not conducive to a sin-
gle form of cultural self-determination. Postmodernism 
is now considered one of the stages of modernism, the 
spread of the critical nature of modernism to modern-
ism itself, and, therefore, its radicalization. Inconsist-
ency and instability of post-modernism, the lack of a sin-
gle dominant art still cannot talk about post-modernism 
as a style of culture.
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