
матэрыяльнай i духоунай культуры (народныя рамёствы, абрады, necHi, музыка, танцы); школы 
народнай творчасц1 (у форме клубных фарм1раванняу, як правша, на сяле). 

I яшчэ адзм немалаважны момант у вырашэны праблемы узаемадзеяння народных традыцый 
i сучаснага грамадства. Сусветная псторыя паказала, што для захавання нацыянальнай культуры 
неабходна захаванне яе незалежнасц|, умоу самастойнага юнавання. Дастаткова ведаць вытою куль-
туры некальюх KpaiH, для таго каб разумець, што у кожнага народа розныя не тольи здабытю, але i 
вытокк Беларусь — кража, якая знаходзщца у фазе станаулення. А у таюм стане змяшэнне з трады-
цыям1Ышых KpaiH, уключэнне у ix культурны «соцыум» непазбежна парушыць духоуную гармоню 
грамадства, прывядзе да страты актуальных для канкрэтнай культуры каштоунасцей, забыцця тра-
дыцый i рытуалау. 

Выхаванне павап да таленту свайго народа, гонару за культурную спадчыну, любов1 да роднай 
зямп1, забеспячэнне духоунай сувязй сучасжкау ca ceaiMi продкам1 — адна з важнейшых задач сучас-
нага беларускага грамадства. 
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FOLK TRADITIONS AND CONTEMPORARY SOCIETY: ISSUES OF INTERACTION 

Educating respect lor the talent of your own nation, pride for its cultural heritage, love for one's homeland, 
providing a spiritual tie of our contemporaries with their ancestors is one of the basic tasks of today's Betarusian 
society. 

МАСТАЦК1 ВОБРАЗ АРХ1ТЭКТУРЫ ПОСТМАДЭРН13МУ: ТЭАРЭТЫЧНЫ АСПЕКТ 

Захарына Ю. Ю., 
кандыдзт мастацтвазнауства, дацэнт, в. а. заг. каф. музыы i харэаграфп Беларускага дзяржаунага педагапчнага 

ужверсггэта iM. М. Танка 

З'яуленне постмадэржзму вызначылася складаным i супярэчл1вым сацыяльна-эканам1чным i 
культурна-щэалапчным кантэкстам канца 70-х гг. XX ст. Буйныя i шырока вядомыя заходжя apxi-
тэктары (Т. Эйзенман, Ч. Мур, М. Грэйвз, А. 1садзак1, Дж. Бродбент i т ш . ) 3pa6mi спробы новага 
перагляду уяуленняу пра функцыю, што склалюя у межах сучаснага руху, i nasani распрацоуваць 
новыя метады праектавання. На ix погляд, сцвярджэнж «форма щзе за функцыяй» i «apxiT3K-
тура — ёсць мова» павшны разглядацца як супярэчл1выя [1, с. 35]. 

Архггэктура 1970-х гг. характарызавалася пошукам! знешняй разнастайнасцк Асноунай праб-
лемай у творчасф дойлщау Захаду з ' явтася задача вяртання мастацкага вобразу, мастацкай 
выразнасци Стылютычная праграма постмадэршзму збл1жала яго з эклектыкай XIX ст., якая, 
пануючы у перыяд распаду клаоцызму, абатралася у ceaiM разв1цц1 на яго структурна-кампаз1-
цыйныяпрынцыпы. 

3 мастацюм вобразам арх1тэктуры постмадэршзму звязаны паняцц1 мнагазначнасф, разна-
стайнасц1, асацыятыунасф, 1ран1чнасц(, двухсэнсавасф, с1мвал1чнасц(, пстарызму, пластычнасф, 
жывашснасц1, арнаментальнасцк Аднак пстарызм постмадэрнюцкай архтактуры далёю ад ricra-
рычнасф класщызму i нават эклектыю XIX ст. Хаця для постмадэртзму, па меркаванню Ч. Джэнкса, 
стау характерным i эклектычны наюрунак — т. зв. «радыкальны зклектызм», яю спапучае формы i 
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fl3Tani розных стыляу. Ч. Джэнкс вылучае розныя адценн1 постмадэрнюцкага гютарызму, уключа-
ючы прамую рэтраспекцыю, узмацненне рэпянальных тэндэнцый, метафарычнасць арх1тэктуры, 
мнагазначнасць прасторавых вырашэнняу, праграмны эклектызм [2, с. 7 — 9]. 1ншыя даследчыю 
(напрыклад, Р. Стэрн, Т. Арцёмьева) да асабл1васцяу постмадэрн1зму адносяць «кантэкстуалЬм», 
як падпарадкаванне будынка фактарам навакольнага асяроддзя; « а л к и я ж з м » як уключэнне у 
кампазщыю пстарычных асацыяцый; «арнаментал!зм» як вяртанне архггэктуры пстарычных эле-
ментау, не маючых функцыянальнай нагрузю [3]. 

Тым не менш, постмадэржзм мае давол1 дакладную характарыстыку. Згаджаючыся з 
М. Цыбульсюм, у п о с т м а д э р н ю ц ш мастацтве можна вылучыць спалучэнне двух пачаткау — 
рэалгстычнага i авангарднага [4, с. 19]. Першы звязаны з працягам нацыянальных традыцый, яюя 
абазначылюя у мастацтве у часы панавання мадэрна. Друп вылучае у якасц1 галоунага творчага 
лрынцылу плюрал1зм, «гульню» стыляу, мастацтва «цытавання», рэтраспектыв1зм. 

Пад уплывам тэндэнцый постмадэржзму у арх1тэктуры апошняй чвэрц1 XX ст. адбываецца 
адмауленне ад элпарызму i бярэцца арыентацыя на эмацыянальныя патрэбы i густы сучасжкау. 
Пры гэтым актыуна выкарыстоуваюцца формы i камлазщыйныя прыёмы мшулага. Паступова apxi-
тэктура змяняецца у адпаведнасц'| з мэтам: i метадам1 «масавай культуры». 

Постмадэржзм 1мкнецца пераадолець элггарнасць «новай архлэктуры» не шляхам спраш-
чэння, а за кошт пашырэння мовы архпэктуры у розных наюрунках, i перш за усё, у бок засваення 
мясцовых асабл1васцяу, нацыянальных традыцый. Постмадэржсцкая прастора — пстарычна спе-
цыф1чная, якая узыходзщь караням1 да традыцый. Аднак нярэдка традыцыйнае пераутвараецца 
у традыцыянал1зм, ям уключае i эклектычныя элементы. У вынжу нараджаецца адна з пстарычна 
магчымых стылютычных форм адлюстравання эстэтычных адноЫн да сваёй anoxi, названая А. I. 
Каплунам «бесстылёвасцю» [5, с. 149]. 

Шырокае распаусюджанне у 1980-я гг. атрымала выкарыстанне пстарычна склаушыхся apxi-
тэктурна-мастацюх форм, яюя набыл1 новую Ытэрлрэтацыю. У аснову пошукау пераемнасц1 леп-
шых дасягненняу мЫулага быу пакладзены прынцып, сутнасць якога у тым, што прадметам перай-
мання у спадчыну павЫны стаць унутраныя ютотныя рысы арх1тэктуры, сугучныя сучаснасц!. 
Атрымал! пераасэнсаванне i традыцьм народнага дойлщства, ят нярэдка CTani выкарыстоувацца 
у творах прафеайнай архтоктуры. 

Зноу атрымаушыя распаусюджанне у канцы XX — пачатку XXI ст. формы i прынцыпы пстарыч-
ных стыляу знайшл1 адлюстраванне i у арх1тэктуры. Найбольш устойл1вым1 з'яв1люя рысы maci -
цызму, яюя nanani запазычвацца дойлщам! як у асобных элементах, так i у цэлым пры прастора-
вай аргажзацьи пабудоу. Пераемнасць як характэрная рыса сучаснай anoxi знайшла укараненне 
не толью у беларускай арх1тэктуры, але i у Ышых кражах свету — 1талП, Югаславм, Аустры!, Англй, 
1рланды1,1ндьи i Ыш., што сцвярджае думку аб сусветным маштабе рэтраспектыунай з'явы. Пры 
гэтым праблема стылеутварэння, рэтраспектыв1зму у сучаснай архп-эктуры атрымл1вае розную 
ацэнку. Крытычны падыход да увасаблення пстарычных стыляу у практыку будаунщтва 6a3ipy-
ецца на сцвярджэнж ifl3i пануючага стылютычнага кансерватызму, н!зкага узроуню мастацкай 
культуры увогуле [6]. Насупраць, паз1тыуны сэнс, яю укладваецца даследчыкам1 у паняцце «сучас-
най рэтраспекцьи», сцвярджае думку узжкнення новага пад уплывам пераасэнсавання пстарыч-
ных традыцый [7]. 

Большасць тэарэтычных поглядау на сучасную арх1тэктуру лаказвае на неабходнасць пераасэ-
нсавання пстарычных традыцый. Але сёння сам падыход да вывучэння гюторьм арх1тэктуры гара-
доу i пасёлкау, як сцвярджаюць французсюя даследаванж, у большасф з'яуляецца няправтьным, 
таму што носщь характер канстатацьи перыядау росквпу асобных мастацщ стыляу у асобных 
дзяржавах (Сярэднявечча — у В1зантьи, барока — у 1тали i г. д.). Каб вывучаць г а р а д с ш формы 
у ix пстарычным i эстэтычным аспектах, неабходна анал1заваць ix змены з часоу узншнення да 
сучаснасц1 з у л к а м сацыяльна-лал'ггычных, эканам1чных i культурна-бытавых умоу жыцця насель-
жцтва у дадзеным горадзе ц1 мясцовасц1 [8; 9; 10]. Пры гэтым трэба ул1чваць i разнастайныя вары-
янты i Bepcii анал1зу. 
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У сучасным рытме захавання i разбурэння традыцый icHye сувязь пам1ж ix узнауленнем i 
трываласцю. Захаванне традыцый можа быць трансфармавана ф пераутворана у Ымвалы куль-
туры. Таму узн1кае неабходнасць захавання i рэстаурацьн месц i аб'ектау, яюя характарызуюць 
псторыю чалавецтва. Неабходнасць такога падыходу вызначае захаванне культурнай памяф 
народа. Неабходна ул1чваць i тое, што культурныя каштоунасц1, народжаныя Ыдустрыяльнай 
прадукцыяй канца XIX — пач. XX ст., ствараюць частку сучаснай культуры. 

Шматбаковая сувязь помжкау архкэктуры з сучасным будаунщтвам, як сцвярджае Ю. 
Чантурыя, перарастае сёння з практычнага пытання у тэарэтычную праблему пераемнасф пам1ж 
традыцыям1 i навацыямк Але для ацэню псторыка-культурнай спадчыны гарадоу i вызначэння 
шляхоу яе штэграцьи з сучаснай забудовай пры рэканструкцьм узжкае шэраг задач. Асноуным1 
пытанням! захавання пстарычных рыс дойлщства сёння з 'яуляюцца выяуленне характэрных i 
традыцыйных рыс у плажроуцы I забудове старых гарадоу; клас1ф1кацыя старых гарадоу па 
каштоунасф захаванай арх1тэктурна-мастацкай i горадабудаужчай спадчыны; характарыстыка 
пстарычна склаушыхся гарадоу, выяуленне ix сучасных межау, анал1з арх1тэктурнага ланд-
шафта, выяуленне кампазщыйных заканамернасцей ансамбляу, ix месца i значэння у сучас-
най структуры горада [11, с. 15]. Такой жа думю прытрымл1ваюцца ф р а н ц у з е ™ i 1тальянск1я 
тэарэтыю архпэктуры, яюя сцвярджаюць, што пры вырашэнж праблемы аховы i рэканструк-
цьм пстарычных цэнтрау гарадоу неабходна ул1чваць М1ждысцыплшарнасць, якая тпумачыць 
сферу вымеранасф гарадсюх задач. Але у гэтым сэнсе найбольшая значнасць заключаецца у 
сумеснай рабоце дойлщау, эколагау, мастацтвазнауцау, псторыкау, археолагау i Ышых слецы-
ялютау [12; 13]. 

Змены патрабаванняу грамадства, яго матэрыяльных i тэхжчных магчымасцей вядуць да 
пастаяннага удасканалення, абнаулення, а часам — да з'яулення новых тыпау будынкау i збу-
даванняу. Новыя стауленж да сучасных патрабаванняу жыллёвай забудовы паступова прывял1 
да узбуйнення маштабу пабудоу. Для сучаснага жыллёвага дойлщства характэрным з'явшася 
узрастанне патрабаванняу да эстэтыю забудовы, да функцыянальна-плажровачных выра-
шэнняу дамоу. Шырэй пачал1 выкарыстоувацца тэхжчныя абсталяванж, узмацжлася Ыдуст-
рыяльная база будаужцтва. У сувяз! з гэтым у практыцы праектавання i узвядзення пабудоу 
nanani ужывацца жылыя дамы новай плажровачнай структуры. Пэуную архггэктурную выраз-
насць стварыу рытм розных па вышыж, канф1гурацьм i працягласщ жылых дамоу. Паляпшэнне 
знешняга абл1чча жылых дамоу адбывалася за кошт узбуйнення рытму вокнау, зменау канструк-
цьм уваходау, прысыпю вонкавых панэляу мармурнай i гражтнай крышанкай разнастайных рас-
фарбовак, аблщоук1 керам1чнай пл1ткай, аздаблення дэкаратыунай мазажай, колеравай афар-
боую пабудоу. 

У сувяз1 са стылютычным'| зменам1 у 70-х гг. XX ст. пачынаюць распрацоувацца эксперымен-
тальныя шдывщуальныя праекты будынкау, пераважна жылых, дзе i увасОабляюцца пошую новых 
мастацюх форм. Гапоуная увага у ix пачынае надавацца прастораваму вырашэнню. Большая 
свабода арх1тэктурнай творчасц1 узмацжла значэнне арх1тэктуры ужо на ступеж праектавання. 
Узмацжлася увага да архпэктурнай формы, з ' явтюя спробы прапаганды новай архггэктурнай 
Mapani, даследаванж асобных архтактурных элементау. 

Павышэнне мастацка-эстэтычнай якасц1 жыллёвага дойлщства здзяйснялася, перш за усё, 
за кошт адмаулення ад тыпавога праектавання, што паспрыяпа 1ндывщуал1зацьп арх1тэктурных 
вырашэнняу i, у сваю чаргу, задавальненню горадабудаужчых патрэб. Немалаважным фактарам 
стварэння яскравых, арыпнальных аб'ектау стала пашырэнне варыянтных магчымасцей фарм1ра-
вання жыллёвай забудовы, на што у мнопм пауплывала арган1зацыя творчых конкурсау, якая 
д а з в о л т а распрацоуваць i здзяйсняць шдывщуальныя праекты. Гэтую думку падкрэсш'вае В. 
Крамарэнка, адзначаючы, што менавта «конкурсная аснова дапамагае арх^эктарам рэал1зоуваць 
свае творчыя задумы» [14, с. 11]. 

Шырокая наменклатура будаужчых матэрыялау таксама д а з в о л т а павял1чыць магчымасф 
стварэння ужкальных, своеасабп1вых аб'ектау. У Benapyci побач з узвядзеннем буйнапанэль-
ных дамоу актыуна вядзецца у 80-я гг. работа па павел1чэнню аб'ёмау стварэння жылых дамоу 
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у канструкцыях з манал1тнага бетону. Арх1тэктары заяртаюцца i да традыцыйнага будаужчага 
матэрыяла — цэглы. 

Праблема фарм1равання мастацкага вобраза арх1тэктуры закранула усе сферы дойлщства, 
яна востра была пастаулена у арх1тэктуры грамадсюх будынкау. Хаця у галше вырашэння мас-
тацка-стылютычных задач арх1тэктары дасягнул1 пэуных вынйкау, усё ж таю праблема заставалася 
адкрытай. У падцверджанне гэтаму можна працытаваць Г. 1лынскага, яю даказвае, што «адна-
стайнасць у архтоктуры масавага будаунщтва настолью вялтая, што яна ужо становщца «пра-
фес1йна небяспечнай» [15, с. 15]. Сцвярджае гэтую думку i А. 1конжкау, яю л1чыць, што арх!тэктура 
80-х гг. XX ст. аперыруе крайнасцям!, Kani манатоннай забудове абыдзеннай тканшы прадметна-
прасторавага асяроддзя супрацьпастауляюцца збудаванж, у форме яюх пераважаюць кантрасты 
i нечаканыя супастауленж [16, с. 68]. Менавта таму асноуным наюрункам павышэння эфектыу-
насф праектных вырашэнняу грамадск!х будынкау стау шлях да стварэння шдывщуальных, цжа-
вых вобразных задум. 

Пры стварэнж аб'ектау грамадскага прызначэння архгоктары 1мкнулюя надзялщь ix выраз-
насцю. Арх1тэктурнае абл1чча фарм1равапася з улжам пэунай арыентацьн фасадау, на яюх пры 
дапамозе мастацюх сродкау адлюстроувалюя магчымасц1 канструкцыйных i будаужчых тэхналопй. 
Усхваленне металу i шкла у дойлщстве разумелася у мнопх выпадках як абяцанне новай прыга-
жосц1, новых эстэтычных багаццяу, народжаных Ыдустрыяльнай тэхжкай. У дойлщстве 1990-х — 
пачатку 2000-х гг. адзначылася тэндэнцыя да дасягнення адзЫства тэхн^ю i мастацтва. 

Дзеля узбагачэння мастацка-эстэтычнага вырашэння фасадау актыуна nanani прыцягвацца 
разнастайныя кампазщыйныя прыёмы стварэння гармашчных прапорцый, маштаб, кантрастныя 
спалучэнж i магчымасф рытму з паутарэннем акцэнтных фасадных элементау, варыянтнасць у 
пластычнай ix трактоуцы. 3 ул1кам выяулення функцыянальных асабл1васцей будынкау nanani 
акцэнтаваць увагу i на канструкцыйнай структуры аб'ектау, напрыклад, часам сценам надавалюя 
рэльефныя абрысы. Усё тэта было абумоулена пошукам1 разнастайнасц1, выразнасц1 мастац-
кага вобраза. 

3 узжкненнем i распаусюджаннем щэй постмадэржзму абнауляюцца мастацка-вобразныя 
пошую, узмацняецца увага да праблемы сЫтэзу мастацтвау. У выжку абмежаванасф у паста-
ноуцы эстэтычных задач у часы панавання канструктыв1зму i функцыянал1зму савецкага дойлщс-
тва был! згублены традыцыйныя выразныя сродю. Неабходнасць узмацнення эстэтычнага боку 
пабудоу прывяла да таго, што першапачаткова увасабленне атрымау сжтэз архлэктуры i ману-
ментальнай скульптуры, затым — архлэктуры i манументальна-дэкаратыунага жывашсу. Аднак 
сучасныя патрабаванж тэхжю i эстэтыю вызначыл1 неабходнасць ужывання новых мастацюх срод-
кау, адным з яюх стала дэкаратыунае святло. 

Сучасная арх1тэктура Benapyci у межах постсавецкай прасторы icHye як працяг i адначасова 
адмауленне яе традыцый. У выжку зняцця «щэалапчнага вета» на стыль, пануючы у савецюя 
часы, галоуным адрозненнем беларускай архпэктуры 1980-х— пачатку 2000-х гг., зведаушай 
уплыу постмадэржзму, стала iMKHeHHe працаваць «у стылях». Стылютычная неакрэсленасць 
нясе на сабе адбтак грамадскай ментальнасф, сфарм1раванай савецкай культурай i традыцый-
най. Пры гэтым у крытыцы з ' явтася розная ацэнка склаушайся атуацьи. Некаторыя даследчыю 
парауноувал1 мастацю вобраз арх1тэктурных пабудоу постмадэржзму з эклектыкай XIX ст., засна-
ванай на кашраванж кансерватыуных щэй; Ышыя тлумачыл1 зварот да пстарычных традыцый як 
базу для стварэння новага пры захаванж лепшага. Паступова перавагу атрымала думка аб тым, 
што пераасэнсаванне пстарычных традыцый спрыяе захаванню нацыянальных рыс дойлщства. 
Найбольш трывала нацыянальныя традыцьп дойлщства захавалюя у сельскай мясцовасф, таму 
у сучасную эпоху сярод тэарэтычных пытанняу асобнае месца заняло вывучэнне асабл1васцей 
арх1тэктуры пасёлкау. Праблема вывучэння i захавання пстарычных традыцый в ы ш к а л а узмац-
ненне фкавасц! да помжкау дойлщства. 

Сярод пытанняу арх1тэктурнай думю асобнае месца заняла праблема прасторавай аргажза-
цьи гарадоу, якая вырашалася ва узаемасувяз1 з Ышым1 аспектам!. Галоуным1 пытанням1 горада-
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будаужцтва cTani ландшафтна-тэрытарыяльныя, транспартныя, аргашзацыя грамадсюх цэнтрау, 
маштаб забудовы. 

Праблема станаулення мастацкага вобраза у арх!тэктуры жылых i грамадсюх будынкау вызна-
чыла шзраг с п е ц ь ф ч н ы х задач для яе вырашэння: пошук i сцвярджэнне новых формаутвараль-
ных сродкау у арх1тэктуры, сярод я ш належнае месца заняла гульня аб'ёмау, плоскасцей, фактур 
матэрыялау аздаблення, колерау; вызначэнне суадноан традыцыйных пстарычных форм, лрын-
цыпау, прыёмау арх1тэктурна-мастацкай дзейнасф i навацый; увасабленне у архгактуры сацы-
яльных патрэб постждустрыяльнага грамадства, якое выявтася у сцвярджэнж рэтраспектыунай 
тэндэнцы!, заснаванай на прынцыпе спалучэння традыцыйных форм у новых сувязях. 
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Zakharyna Y. Y. 
THE ARTISTIC IMAGE OF THE ARCHITECTURE OF POSTMODERN: THEORETICALS QUESTIONS 

In this article on the base of series of conceptions theoreticals are analysed the problem of the image of artistic. 
The object of revealation is factors of formation the image of artistic in the architecture of postmodern. The 
gradual reinforcement of the address to the historical traditions of the architecture promote of consolidate the 
success of the national peculiarities of the architecture. It is prove the domination two principles in the building 
of postmodern epoch — va nguarde and realistic. 

АКУСТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ: 
К ПРОБЛЕМЕ НОТАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ СОЧИНЕНИЙ 

Борисюк Е. А., 
аспирантка кафедры теории Белорусской государственной академии музыки 

В современной музыкальной науке проблема акустического текста пока не получила доста-
точного изучения и обоснования. Само это понятие встречается в научной литературе как естест-
венное, вполне понятное в смысловом отношении выражение. Нам представляется возможным рас-
сматривать данное понятие с двух точек зрения. 

В узком значении акустический текст — это аудиозапись (фонограмма) музыкального произве-
дения, материальный «носитель» звучания. В качестве синонима в этом случае можно привести тер-
мин Д. Ухова «звуковая нотация», что и «есть, в сущности, звукозапись» [1, с.111]. Именно аудио-
запись музыкального произведения наиболее полно и точно отражает авторскую идею и замысел, 
«снимая» проблему вариантных интерпретаций «по нотному тексту», которые могли бы быть пред-
ложены исполнителем. 

В широком значении акустический текст представляет собой собственно музыкальное зву-
чание, существующее в процессе исполнения сочинения, его слышания и восприятия адекватно 
замыслу и содержанию. 

Вопрос об акустическом тексте правомерен и актуален, прежде всего, в отношении тех 
форм музыкальной действительности, которые, в силу традиций жанра или стиля, не предпо-
лагают нотную запись или любой иной вид визуально-графической фиксации музыкального зву-
чания. Это относится к фольклорному творчеству, искусству джазовой импровизации, а также в 
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