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Ю.Ю. За ха ры на, 
кан ды дат мас тац тваз наў ства, да цэнт, за гад чык ка фед ры тэ о рыі  

і ме то ды кі вык ла дан ня мас тац тва БДПУ

ГАРМАНІЗАЦЫЯАРХІТЭКТУРНЫХФОРМІПРЫРОДНАГА
АСЯРОДДЗЯЎСУЧАСНЫМДОЙЛІДСТВЕ

Ар хі тэк ту ра з’яў ля ец ца ад ной з ма тэ-
ры яль ных форм ува саб лен ня мас тац-

кіх за дум у ася род дзі пра жы ван ня ча ла ве ка 
і ак тыў ным срод кам яго эс тэ ты за цыі. Спрад-
ве ку ў по шу ках ар хі тэк тур на-мас тац кіх воб ра-
заў, што ад па вя да юць уз роў ню на ву ко ва-тэх-
ніч на га раз віц ця і эс тэ тыч ным за пы там гра мад-
ства, дой лі ды ім кну лі ся пе раймаць пры род-
ныя фор мы. Як адзна чае Г.В. Ге гель, фор ма мі 
ар хі тэк ту ры заў сё ды выс ту па юць «ут ва рэн ні 
знеш няй пры ро ды, звя за ныя пра віль на і сі мет-
рыч на» [1, с. 16]. 

Мэ та ар ты ку ла – выз на чэн не спе цы фі кі 
гар ма ні за цыі ар хі тэк тур на га і пры род на га ася-
род дзя, што ат ры ма ла ўва саб лен не ў су час ных 
ар хі тэк тур ных кам па зі цы ях і ан сам блях.

Вы бар ар хі тэк тур най фор мы, у якой 
заўж ды вы ра жа лі ся са цы я куль тур ныя пра б-
ле мы гра мад ства, у мно гім прад выз на чаў ся  
ўкла дам жыц ця, звы ча я мі, тра ды цы я мі, но ра-
ва мі, a так са ма спе цы фі кай пры род на га лан д-
шаф ту і клі ма тыч ны мі ўмо ва мі ад па вед на га 
рэ гі ё на. Але не за леж на ад мес ца і ча су ўзвя-
дзен ня аб’ек таў (дой лід ства), ар хі тэк ту ра 
заў сё ды трак та ва ла ся як мас тац тва гар ма ні-
за цыі ма тэ ры яль ных форм і пры род на га ася-
род дзя.

Та кую дум ку пац вяр джае мас тац тваз наў ца 
Т. Габ русь. Раз гля да ю чы сут насць ар хі тэк ту ры 
як «уні вер саль на га спо са бу крэ а тыў на га за сва-
ен ня ча ла вец твам сус вет най пра сто ры», на ву-
ко вец адзна чае, што «ар хі тэк тур ная твор часць… 
з’яў ля ец ца на дзвы чай скла да ным са цы я куль-
тур ным фе но ме нам, абу моў ле ным ча сам і мес-
цам свай го іс на ван ня… пры род на-ге аг ра фіч ны мі 
і са цы яль на-па лі тыч ны мі ўмо ва мі пэў най гіс та-
рыч най пра сто ры» [2, с. 3]. 

У да дзе ным кан тэк сце гар мо нія – па няц це, 
якое вы ра жае за ка на мер насць пры га жос ці, 
улас ці вай пры ро дзе і ар хі тэк ту ры. Яна прад-
угле джвае зліц цё эле мен таў ар хі тэк ту ры ў адзі-
нае цэ лае. Гэ ту дум ку ў сва іх раз ва жан нях аб 
пры га жос ці, эс тэ ты цы ар хі тэк ту ры пад крэс лі-
вае І. Ма ро заў. На яго пог ляд, «...гар мо нія – 
ад на з форм пры го жа га на ас но ве ўзгод не нас ці 

час так у цэ лас нас ці, ураў на ва жа нас ці іх нап ру-
жа нас ці» [3, с. 46]. У пац вяр джэн не гэ тай дум-
кі куль ту ро лаг су пас таў ляе ін тэр прэ та цыі ка тэ-
го рыі «гар мо нія» ў эс тэ ты цы і ў тэ о рыі ар хі тэк-
ту ры і зак лю чае, што ў ар хі тэк ту ры сут насць 
гар мо ніі вы ра жа ец ца ў трак тоў цы ан сам бля 
і кан цэп таў ар хі тэк тур най і го ра да бу даў ні чай 
кам па зі цыі, якія ар га ні зу юць па ча так мас тац-
кай фор мы [3, с. 46]. Не па рыў ная ўза е ма су-
вязь кам па зі цыі і ан сам бля з пра сто рай і фор-
май пры ўмо ве гар ма ні за цыі апош ніх выз на чае 
іх агуль насць і вы лу чае як ат ры бу ты (кан цэп ты) 
мас тац ка га воб ра за ар хі тэк ту ры.

Кам па зі цыя і ан сам бль уяў ля юць са бой эле-
мен ты шма туз роў не вай струк ту ры мас тац ка га 
воб ра за ар хі тэк ту ры. Яе ас но вай з’яўляецца  
кан цэп ту аль ная тры я да «пра сто ра – фор-
ма – кан струк цыя», якая за дае і ад люс троў-
вае ас ноў ныя мас тац ка-эс тэ тыч ныя і фун кцы-
я наль на-тэх ніч ныя па ра мет ры ар хі тэк тур на га 
аб’ек та. Пра сто ра ёсць дэ на тат – га лоў ны сут-
нас ны кам па нент мас тац ка га воб ра за ар хі тэк-
ту ры. Пра сто ра выя якас ці ар хі тэк ту ры вы лу ча-
юць яе ся род ін шых ві даў мас тац тва, зак лад-
ва юць пе ра ду мо вы ад мет нас ці воб ра за і прад-
выз на ча юць ася род дзе вы кан тэкст. 

Ар хі тэк тур ная пра сто ра выс ту пае ак тыў-
ным срод кам пе раўтва рэн ня ася род дзя пра жы-
ван ня ча ла ве ка, па коль кі з’яў ля ец ца пер ша па-
чат кам мас тац ка га воб ра за. Праз яе ар га ні за-
цыю за да ец ца і вы яў ля ец ца сво е а саб лі васць 
го ра да, яго ўрба ніс тыч ныя і мас тац ка-эс тэ тыч-
ныя якас ці, якія рас кры ва юц ца ва ўза е ма ад но-
сі нах унут ра най і знеш няй, ад кры тай і зак ры тай, 
сім ва ліч най, свет ла вой, рэ аль най і ілю зор най 
пра сто ры. Яна выз на ча ец ца ін фрас трук ту рай, 
пры род на-лан дшаф тны мі ўмо ва мі, за бу да ва-
ны мі між ма гіс траль ны мі тэ ры то ры я мі. Уза е ма-
су вязь ат ры бу тыў ных кам па нен таў мас тац ка га 
воб ра за ар хі тэк ту ры рас кры ва ец ца праз ус пры-
ман не ўлас ці вас цей пра сто ры. Яе пер цэп ту аль-
ныя ха рак та рыс ты кі дэ тэр мі ну юц ца фор май, 
якая выс ту пае ма тэ ры яль на вы яў ле ным нось-
бі там гіс то ры ка-куль тур ных сэн саў, сім ва лі за ва-
ных у воб ра зе. 
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У ад но сі нах да ар хі тэк тур най пра сто ры 
фор ма ёсць ка на тат, што ві зу а лі зуе яе ўлас ці-
вас ці. Яна фік суе аб ры сы, ме жы ар хі тэк тур най 
пра сто ры, даз ва ля ю чы цал кам пра чыт ваць яе 
з роз ных ра кур саў ус пры ман ня. Эк зіс тэн цы яль-
насць фор мы выз на чае кан струк цыя, якая з’яў-
ля ец ца ін стру мен там ма дэ лі ра ван ня мас тац-
ка га воб ра за ар хі тэк ту ры. Кан струк цыя, вы сту-
па ю чы ас ноў ным срод кам фор маў тва рэн ня 
ар хі тэк ту ры і ўва саб лен ня ў рэ ча іс насць мас-
тац кай за ду мы, адзі на ча со ва з’яў ля ец ца мас-
тац кім асэн са ван нем струк ту ры воб ра за (ар хі-
тэк то ні ка). Кан струк цыя выз на чае тэк та ніч ныя, 
кам па зі цый ныя, рыт міч ныя асаб лі вас ці, маш-
таб, пра пор цыі ар хі тэк тур на га аб’ек та. Апер-
цэп ту аль ныя ж якас ці мас тац ка га воб ра за ар хі-
тэк ту ры рас кры ва юц ца праз ацэн ку кам па зі цыі 
(ан сам бля).

Гар ма ні за цыя ар хі тэк тур на-мас тац кіх форм 
у кан тэк сце ася род дзя ажыц цяў ля ец ца праз 
кам па зі цыю і ан сам бль. Як слуш на сцвяр джае 
Т. Габ русь, «ён (ан сам бль – Ю.З.) уяў ляе пры-
ват ны вы па дак гар мо ніі, якая ў сваю чар гу 
прад угле джвае су раз мер насць, су пад па рад ка-
ва насць час так цэ ла му і іх агуль ную су маш таб-
насць ча ла ве ку і на ва коль на му лан дшаф ту» [4, 
с. 40].

Па няц ці «кам па зі цыя» і «ан сам бль» у ар хі-
тэк ту ры, ха ця ў асоб ных вы пад ках і вы ка рыс-
тоў ва юц ца як сі на ні міч ныя, з’яў ля юц ца бліз кі мі, 
але не то ес ны мі. Кам па зі цыя (лац. compositio – 
склад ван не, звяз ван не) у ар хі тэк ту ры – ёсць 
сро дак ар га ні за цыі пра сто ры і фор мы на 
ас но ве гар ма ніч на га спа лу чэн ня час так у адзі-
нае цэ лае, які прад угле джвае іх упа рад ка ван не. 
Ан сам бль (фр. ensemble – су куп насць, строй-
нае цэ лае) гар ма ніч нае адзін ства пра сто ра вай 
ар га ні за цыі, уз год не насць, зба лан са ва насць 
час так і эле мен таў, якія пад па рад ка ва ны адзі-
най мас тац кай ідэі, мас тац кай за ду ме. 

Се ман тыч ная па доб насць па няц цяў «кам-
па зі цыя» і «ан сам бль» тлу ма чыц ца не пас рэд-
най су вяз зю з пра сто рай як не ад’ем ным струк-
тур ным эле мен там мас тац ка га воб ра за ар хі тэк-
ту ры, якая да ся га ец ца ў ім кнен ні да адзін ства, 
цэ лас нас ці. Гэ та су куп нае адзін ства час так 
у пра сто ра вай ар га ні за цыі ар хі тэк ту ры вы ра жа-
ец ца ў гар мо ніі форм (греч. harmonia – су вязь, 
строй насць, су раз мер насць). Па-за кам па зі-
цы яй і (або) ан сам блем мас тац кі воб раз ар хі-
тэк ту ры страч вае сваю сут насць. Гар мо нія ёсць 
не аб ход ная ўмо ва ма дэ лі ра ван ня мас тац ка га 
воб ра за ар хі тэк ту ры. 

Ад нак у пра сто ры бе ла рус кіх га ра доў су час-
ныя ар хі тэк тур ныя ан сам блі не зай ма юць тры-
ва лых па зі цый. Ур ба ніс тыч ны па ды ход да за бу-
до вы на се ле ных месц выз на ча ны ін дус тры-
яль ным ме та дам бу даў ніц тва, ды на міч ны мі 
тэм па мі пе раўтва рэн ня куль тур на га ася род-

дзя з ары ен та цы яй на яго «тэх на ла гі за цыю». 
Гэта абумовіла тэн дэн цыі раз віц ця ар хі тэк-
ту ры, якія ад па вя да юць пат ра ба ван ням су час-
на га гра мад ства. Ком плек сная за бу до ва сва-
бод ных тэ ры то рый, што мае на мэ це па ве лі-
чэн не аб’ёму жыл лё ва га фон ду, за ма ца ва ла ся 
як ус той лі вы нап ра мак ма дэр ні за цыі га ра доў, 
па сёл каў, аг ра га рад коў. Яе рэ а лі за цыя ажыц-
цяў ля ец ца, га лоў ным чы нам, шля хам фар мі-
ра ван ня жы лых ра ё наў, мік ра ра ё наў, жы лых 
па сёл каў, квар та лаў жы лой за бу до вы, ан сам б-
ляў уз доўж ма гіс траль ных ву ліц, на кі ра ва ным 
на вы ра шэн не маш таб ных го ра да бу даў ні чых 
за дач. Якас ны ўзро вень жыл лё ва га бу даў ніц тва 
на су час ным эта пе выз на чае не асоб ны дом, 
a ўся жыл лё вая гру па. Агуль най струк ту рай 
жы ло га ўтва рэн ня выз на ча ец ца аб’ём на-пра-
сто ра вае вы ра шэн не бу дын каў як кам па нен таў 
цэ лас най сіс тэ мы. Па ра лель на з гэ тым у сфар-
мі ра ва ным ар хі тэк тур ным ася род дзі ўзво дзяц ца 
адзін ка выя ар хі тэк тур ныя аб’ек ты роз на га функ-
цы я наль на га пры зна чэн ня, у якіх ува со бі лі ся 
раз нас тай ныя кам па зі цый ныя пры ёмы, што 
рас кры ва юць сме лыя мас тац кія ідэі дой лі даў. 

У кан тэк сце пе раўтва рэн ня ўрба ніс тыч най 
пра сто ры ар хі тэк тур ныя ан сам блі стра ці лі сваё 
гіс та рыч нае зна чэн не, сас ту піў шы мес ца но вым 
фор мам га ра ма ні за цыі аб’ек таў дой лід ства – 
ар хі тэк тур ным ком плек сам, што спа лу чы лі мас-
тац ка-эс тэ тыч ныя якас ці го ра да бу даў ні чых 
і ар хі тэк тур ных ан сам бляў (шмат фун кцыя  наль-
ныя ком плек сы па вул. Ня мі га, на ад рэз ку ад 
пра спек та Пе ра мож цаў да вул. Га рад скі Вал, 
арх. Г. Ду ле віч, пач. буд. 2008; па вул. Пры тыц-
ка га, арх. А. Цэй тлін, А. Афа нась еў, С. Во ран-
цаў, А. Пі кус, П. Ро зан цаў, пра ект 2010; па вул. 
Фі лі мо на ва, арх. Б. Школь ні каў, пра ект 2011, 
усе – у Мін ску).

У ад па вед нас ці з су час ны мі ўяў лен ня мі 
со цы у му аб мес цы і ася род дзі пра жы ван ня, 
ар га ні за ва ным ра цы я наль на і эка на міч на, 
здоль ным ства рыць умо вы для вы ра шэн ня 
са цы яль на-бы та вых і стра тэ гіч ных за дач дзяр-
жа вы, го рад трак ту ец ца не як пры ват ная пра-
сто ра па ну ю чых сла ёў на сель ніц тва, што сім-
ва ліч на ўва саб ляе куль тур ныя на быт кі эпо хі (як, 
нап рык лад, са бор ны ар хі тэк тур ны ан сам бль 
у Пі зе, ХІ–XIV стст., па ла ца ва-пар ка вы ан сам бль 
у Няс ві жы, XVI–XVIII стст.), a як су куп насць дыс-
крэт ных эле мен таў ур ба ніс тыч най пра сто ры, 
што ата я сам лі ва юц ца з пэў най сфе рай жыц-
ця дзей нас ці гра мад ства: ду хоў най, куль тур на- 
ві до ві шчнай, спар тыў най, жы лой. У асоб ных 
вы пад ках гэ та пры во дзіць да па ру шэн ня пры н-
цы пу ан сам бле вас ці, ад сут нас ці гар ма ніч най 
уз год не нас ці гіс та рыч на сфар мі ра ва на га ася-
род дзя і но вых ар хі тэк тур ных аб’ек таў. Су час-
ныя маш таб ныя ар хі тэк тур ныя аб’ек ты ні бы 
зня нац ку «ўры ва юц ца» ў іс ну ю чую га рад скую 
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пра сто ру, дэ ман стру ю чы сваю пе ра ва гу перад 
гіс то ры яй. Так, нап рык лад, наг ру ва шчван не 
роз на вы шын ных ар хі тэк тур ных аб’ёмаў ад 
7 да 25 па вер хаў у па бу до ве жы ло га ком плек су 
«Ля Тро іц ка га» па вул. Ста ра жоў скай у Мін ску 
(ін вес тар – кам па нія «Трайпл», арх. А. Лад кін, 
2012), што ства ра юць ілю зію «не пад ступ най 
га ры», якая да мі нуе над су маш таб най ча ла ве ку 
за бу до вай Тро іц ка га прад мес ця, прыўно сіць 
у ася род дзе зу сім не гар ма ніч ны, a ха а тыч ны 
па ча так. Вы раз ны па аб’ём на-пра сто ра вым 
вы ра шэн ні жы лы ком плекс бя рэ верх над ася-
род дзем, ад маў ля ю чы су вязь ча соў праз сім-
ва лі за цыю пер шын ства тэх на ла гіч на га па чат ку 
над эс тэ тыч ным, тым са мым пры ні жа ю чы гіс то-
ры ка-куль тур ныя каш тоў нас ці мі ну лых эпох.

Ва ўда лых пры кла дах су час ных ар хі тэк тур-
ных ан сам бляў Бе ла ру сі дак лад на пра соч ва-
ец ца ідэя гар ма ні за цыі аб’ек таў ад на го функ-
цы я наль на га пры зна чэн ня. Адзна чым, што 
су час ны ар хі тэк тур ны ан сам бль уяў ляе гар ма-
ні за ва ную гру пу аб’ек таў, адзі ную па ўты лі тар-
най на кі ра ва нас ці, кан струк цый на-тэх на ла гі чым 
вы ра шэн ні, фар маль ных пры кме тах эле мен таў, 
срод ках мас тац кай вы раз нас ці, што вы ра жа юць 
іх уза е ма су ад не се насць у пра сто ры. Ас ноў-
ныя пры ёмы да сяг нен ня гар ма ніч на га адзін ства 
аб’ек таў у су час ных ар хі тэк тур ных ан самб лях – 
гэ та вы ка рыс тан не агуль ных мас тац ка-сты ля-
вых ма ты ваў, якія зна хо дзяць вы ра жэн не ў ар хі-
тэк тур ных фор мах па бу доў, вы лу чэн не да мі-
ну ю ча га аб’ек та, што выс ту пае ас но вай ін тэр-
прэ та цыі яго мас тац ка-воб раз ных пры кмет 
(кам па зі цый ных, кан струк цый ных, фар маль-
ных).

Ад ным з пры кла даў су час ных ар хі тэк тур-
ных ан сам бляў з’яў ля ец ца хра ма вы ком плекс 
па мя ці ах вяр Чар но быльс кай ка тас тро фы па 
вул. Пры тыц ка га ў Мін ску (арх. М. Дзят ко, 1990-я),  
які аб’яд наў роз ныя па аб’ём на-пра сто ра вых 
кам па зі цы ях па бу до вы цар квы ў імя Пра па-
доб най Еф ра сін ні, княж ны По лац кай, царк вы 
ў го нар аб ра за «Ма ці Бо жая Усіх Туж лі вых 
Ра дасць», кап лі цы Свя то га Гаў ры і ла Бе лас тоц-
ка га, бра мы-зва ні цы, іка на піс ных май стэр няў 
і ня дзель най шко лы. Гар ма ні за цыя ар хі тэк тур-
ных форм ан сам бля ажыццяўляецца дзя ку ю чы 
ўва саб лен ню ў мас тац кіх воб ра зах па бу доў рус-
ка-ві зан тый скіх тра ды цый, гіс та рыч на ўлас-
ці вых пра вас лаў на му куль та ва му дой лід ству 
Бе ла ру сі. Пла ні ро вач ная струк ту ра хра маў кры-
жо ва-ку паль на га ты пу дак лад на вы яў ляе хрыс-
ці ян скую сім во лі ку. Фор мы паў круг ла га за ка-
мар на га пе ра крыц ця з уз ня тай ся рэд няй ар кай, 
цы лін дрыч на га ба ра ба на, нак ры та га сфе рыч-
ным ку па лам, паў цыр куль ныя аб ры сы пра ёмаў, 
цэн тра ім клі вая кам па зі цыя аб’ёмаў ін тэр прэ ту-
юц ца ва ўсіх па бу до вах ан сам бля, чым да ся га-
ец ца іх мас тац ка-воб раз нае адзін ства.

Ін шае вы ра шэн не за да чы гар ма ні за цыі ар хі-
тэк тур ных аб’ёмаў прэ зен туе ан сам бль спар-
тыў ных збу да ван няў, які фар мі ру ец ца на ўчаст ку, 
аб ме жа ва ным пра спек там Пе ра мож цаў – вул. 
Ці мі ра зе ва – На ра чан скай у ста лі цы рэс пуб лі кі. 
Ар хі тэк тур ны ан сам бль звяз вае адзі най мас-
тац ка-воб раз най лі ні яй збу да ван ні ве лад ро ма,  
кань ка беж на га ста ды ё на, «Мінск-Арэ ны», 
цэнт ра алім пій скай пад рых тоў кі па мас тац-
кай гім нас ты цы (дру гая па ло ва 2000 – па ча так 
2010-х гг.). Гар ма ніч нае адзін ства ар хі тэк тур ных 
аб’ек таў спар тыў на га про фі лю ста ла маг чы мым 
дзя ку ю чы выз на чэн ню су маш таб нас ці аб’ек таў, 
вы ка рыс тан ню агуль ных пры нцы паў кан струк-
цый на га вы ра шэн ня і аз даб лен ня фа са даў 
з ужы ван нем аб лі цоў кі сцен сталь ны мі па нэ-
ля мі і віт раж на га шклен ня. Да мі нан тай ар хі-
тэк тур на га ан сам бля ста ла ўзвядзенне «Мінск-
Арэ ны» (арх. А. Ніч ка саў, В. Куц ко, У. Бу да еў, 
А. Ша ба лін, А. Ні ці еў скі, В. Ні кі цін, 2006–2009), 
якое пад па рад ка ва ла са бе ў мас тац ка-эс тэ тыч-
ным сэн се ін шыя па бу до вы.

У ас но ву мас тац ка га воб ра за аб’ек та бы ла 
пак ла дзе на сты лі за ва ная фор ма шай бы, якая 
сім ва лі зуе зі мо выя ві ды спор ту. Са ма ідэя вы ка-
рыс тан ня фор мы кру га ў ства рэн ні аб’ём на- 
пра сто ра вай кам па зі цыі «Мінск-Арэ на» не бы ла 
но вай. Вар та адзна чыць, што ў спар тыў ных збу-
да ван нях кан ца 1990–2000-х гг. кру га вы ма тыў 
меў мес ца ў вы лу чэн ні цэн траль ных аб’ёмаў 
(Па лац спор ту ў Ві цеб ску, арх. І. Боўт, А. Шаф-
ра но віч, 1999; фіз куль тур на-аз да раў лен чы 
ком плекс у Жло бі не, кір. пра екта – В. Бяс па-
лаў, арх. В. Та лач ко, В. Явор ская, Я. Та лач ко, 
Л. Краў чэ ня, І. Мі раш ні чэн ка, Н. Кар ма на ва, 
2007), ча сам ужы ваў ся як ас ноў ная фор ма збу-
да ван ня (ком плекс «Баб руйск-Арэ на», арх. 
М. Грод ні каў, А. Ніч ка саў, Ю. Дар ге віч, 2008). 
Але ідэ аль ная фор ма кру га як ас но ва ар хі тэк-
тур на-мас тац ка га вы ра шэн ня спар тыў на га збу-
да ван ня бы ла ўва соб ле на тут упер шы ню. Сім-
ва лі за цыя воб ра за ха кей най шай бы ат ры ма ла 
вы ра жэн не не толь кі срод ка мі фор мы, але і за 
кошт сіс тэ мы аз даб лен ня фа са да, выт ры ма-
най у бла кіт на-се раб рыс тых то нах, з рыт міч най 
пе ра біў кай цал кам заш клё ных учас ткаў і вуз кіх 
сту жач ных ак он. Кам бі на ван не раз нас тай ных 
тэх на ло гій, што ўклю ча юць кан струк цыі з ма на-
літ на га бе то ну, ван та вую сіс тэ му да ху, ме та ла-
кан струк цыі ў вы ка нан ні дэ та лей, даз во лі лі ўва-
со біць у жыц цё мас тац кую за ду му.

Зграб ныя, плаў ныя лі ніі ста лі ас но вай вы ра-
жэн ня воб ра за-сім ва ла гім нас тыч най стуж кі 
ў пра екце цэн тра алім пій скай пад рых тоў кі па 
мас тац кай гім нас ты цы. Эс тэ ты ка воб ра за збу-
да ван ня фар мі ра ва ла ся з улі кам мес ца раз мя-
шчэн ня па пры нцы пе пад па рад ка ван ня іс ну ю-
чым го ра да бу даў ні чым і пры род на-лан дшаф т-
ным умо вам. Уз ве дзе ны на суп раць лег лым ба ку 
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пра спек та Пе ра мож цаў шмат фун кцы я наль ны 
ком плекс «Мінск-Арэ на» і мяр ку е мае бу даў ніц-
тва вод на-спар тыў на га ком плек су на су меж-
най тэ ры то рыі за да лі аб’ек ту мас тац ка-эс тэ тыч-
ныя па ра мет ры. Пры род на-лан дшаф тныя ўмо-
вы раз ме шча на га ў пры бя рэж най зо не Кам са-
мольс ка га во зе ра па ла ца мас тац кай гім нас ты кі 
ў мно гім прад выз на чы лі ўзнёс лыя, па э тыч ныя 
якас ці мас тац ка га воб ра за збу да ван ня. Зві ліс-
тая фор ма «стуж кі», што пе ра хо дзіць з фа са да 
эліп січ на га ў пла не ас ноў на га аб’ёму ў на вес, 
ад на ча со ва ін тэр прэ ту ец ца і як спар тыў ны сна-
рад, і як мар ская хва ля, што ад люс троў вае 
тэ ма ты ку вод най пра сто ры мяс цо вас ці [5]. Сім-
ва лі за цыя воб ра заў спар тыў ных збу да ван няў 
даз во лі ла гар ма ні за ваць аб’ек ты, аб’яд ноў ва-
ю чы іх у за вер ша ны ар хі тэк тур ны ан сам бль.

У ад роз нен не ад ар хі тэк тур ных ан сам бляў, 
су час ныя ар хі тэк тур ныя кам па зі цыі дэ ман стру-
юць знач на боль шую раз нас тай насць пры ёмаў 
гар ма ні за цыі форм. У фар мі ра ван ні ар хі тэк тур-
ных кам па зі цый най боль шае зна чэн не адыг ры-
ва юць аб’ём на-пра сто ра выя вы ра шэн ні. 

Ро лю мас тац кай да мі нан ты ар хі тэк тур на-
лан дшаф тнай пра сто ры ўзя лі на ся бе па бу-
до вы куль тур на-ві до ві шчна га пры зна чэн ня. Ма ну-
мен таль ныя аб’ёмы про стых ге а мет рыч ных 
форм гра мад скіх бу дын каў – пра ма ву голь ных ці 
шмат гран ных у пла не – ста лі но вы мі ак цэн та мі 
ў го ра да бу даў ні чым ася род дзі. Ад нак кож ны 
з та кіх бу дын каў дзя ку ю чы ар хі тэк тур на-мас тац-
ка му вы ра шэн ню і пра пра цоў цы дэ та лей ат ры-
маў роз ную трак тоў ку ў кан тэк сту аль ным ася-
род дзі го ра да. Мас тац ка-воб раз нае вы ра шэн не 
бу дын ка Па ла ца Рэс пуб лі кі, уз ве дзе на га на Кас т-
рыч ніц кай пло шчы ў Мін ску (аў тар скі ка лек тыў: 
М. Пі ра гоў, В. Да ні лаў, Л. Зда не віч, Л. Мас ка ле-
віч, В. Но ві каў, М. Тур люк, В. Усі маў, А. Ша ба лін 
з удзе лам І. Бі зю ка, К. Фі лі по ві ча, 1986–2001) 
[6], дзя ку ю чы мет рыч на му ра ду пі лон, што раз-
мя шча юц ца па пе ры мет ры збу да ван ня, пад-
тры ма ла кла січ ныя пры нцы пы па бу да ва ных на 
пло шчы цяпер гіс та рыч ных помнікаў. Ма ну мен-
таль ны аб’ём бу дын ка раз ме жа ваў пра сто ру гіс-
та рыч на га цэн тра Мін ска і су час най за бу до вы. 
Але маш таб і пра пор цыі збу да ван ня ў су ад но-
сі нах да гіс та рыч на сфар мі ра ва на га ася род дзя 
з’яў ля юц ца ды са нан сны мі, ад сут ні чае су пад па-
рад ка ва насць ар хі тэк тур ных аб’ёмаў, што па ру-
шае гар ма ніч ную цэ лас насць аб’ек таў у за бу-
до ве пло шчы. Бу ды нак аб лас но га дра ма тыч-
на га тэ ат ра ў Грод не (арх. Г. Ма чульс кі, 1983) 
у фор ме шмат гран най пры змы, уз ве дзе ны на 
ўзвы ша най бе ра га вой тэ ры то рыі ў ра ё не гіс та-
рыч най за бу до вы, ат ры маў ней траль нае, са ма-
с той нае зна чэн не ў пра сто ры го ра да. Тэ атр 
дра мы і ка ме дыі ў Баб руй ску (арх. В. Кра ма-
рэн ка, М. Пі ра гоў, В. Па поў, В. Шчар бі на, 1978), 
па бу да ва ны на пе ра кры жа ван ні вул. Са цы я-

ліс тыч най і К. Ліб кнех та, не га тыў на паў плы ваў 
на фар мі ра ван не ўзноў ле най сак раль най пра-
сто ры з па бу до вай Свя та-Мі кольс кай цар квы.

Гар ма ні за цыя ар хі тэк тур ных форм у су час-
ным жыл лё вым дой лід стве да ся га ец ца дзя ку-
ю чы вы ка рыс тан ню шы ро ка га спек тра кам па-
зі цый ных пры ёмаў. Удас ка на лен ні мас тац ка- 
эс тэ тыч на га вы ра шэн ня жы лых бу дын каў знай-
шлі ад люс тра ван не ва ўсклад нен ні форм і аб’ём на- 
пра сто ра вых кам па зі цый жы лых да моў, якія 
на бы лі ды на міч насць. 

З 1990-х гг. у жыл лё вай ар хі тэк ту ры на зі ра-
ец ца тэн дэн цыя да фар мі ра ван ня паў зам кну-
тых П-па доб ных кам па зі цый з унут ра ным дво-
ры кам (жы лыя да мы на пе ра кры жа ван ні вул. 
М. Баг да но ві ча і Няк ра са ва, арх. Э. Ле ві на, 
1990-я, Л. Бя ды і Няк ра са ва, арх. Л. Мас ка ле-
віч, А. Сві шчаў, 1999–2002, абод ва – у Мін ску). 
Ім кнен не выз ва ліц ца ад пры нцы паў ар хі тэк-
ту ры не а ра цы я на ліз му суп ра ва джа ла ся по шу-
кам роз ных шля хоў – зва ро там да гіс та рыч ных 
тра ды цый, ус клад нен нем аб’ём на-пра сто ра-
вых кам па зі цый, плас тыч нас цю фа са даў, якія 
вы зна ча лі ўні каль насць воб раз ных вы ра шэн няў 
па бу доў. Удас ка наль ва юц ца кам па зі цый ныя 
пры ёмы, ап ра ба ва ныя ў па пя рэд нім дзе ся ці-
год дзі: кас кад ная гру поў ка аб’ёмаў, на рас тан не 
аб’ёмаў да цэн тра, выг ну тая кан фі гу ра цыя 
да моў (жы лы дом па вул. Ста ра жоў скай у Мін-
ску, арх. А. Лад кін, ка нец 1990-х; жы лы дом па 
вул. За валь най у Пін ску, гал. арх. А. Вя чор ка, 
ка нец 1990 – па ча так 2000-х; пра ект жы ло га 
до ма з убу да ва ны мі па мяш кан ня мі па вул. Мас-
коў скай, твор чая май стэр ня арх. А. Ан дра ю ка, 
1997; 105-ква тэр ны жы лы дом-ком плекс «Фрэ-
гат» па вул. Хал ту ры на, арх. У. Чай коў скі, па ча-
так 2000-х; абод ва – у Брэс це). Са цы яль ны фак-
тар, які дык туе ары ен та цыю на ства рэн не кам-
фор тных умоў жыц ця, прад выз на чыў з’яў лен не 
і рас паў сю джан не но ва га нап рам ку ў дой лід-
стве – бу даў ніц тва жы лых ком плек саў, што 
прад угле джва юць ар га ні за цыю ада соб ле най 
пра сто ры шля хам фар мі ра ван ня паў зам кну-
тай кам па зі цый най струк ту ры (пра екты жы лых 
ком плек саў «Ві валь дзі», гал. арх. І. Ба ра ноў-
скі, арх. А. Пер сец кі, Д. Вол каў, Т. Кра соў ская, 
2009; у мік ра ра ё не «Ля бя жы», арх. А. Цэй тлін, 
А. Афа нась еў, Н. Віс ло віч, Д. Мі чыч, П. Ель я шэ-
віч, А. Пі кус, П. Ро зан цаў, В. Ро зан ца ва, 2011). 

Пры кар ды наль ных ад роз нен нях кан тэк-
сту аль най трак тоў кі кан цэп таў «кам па зі цыя» 
і «ан сам бль» агуль насць іх сут нас ці заў сё ды 
выз на чае ас ноў ны сэн саў тва раль ны фак тар – 
ім кнен не да гар мо ніі. Для да ся ген ня гар ма ніч-
на га адзінства форм (эле мен таў) у ар хі тэк ту ры 
вы ка рыс тоў ва юц ца агуль ныя пры нцы пы і пры-
ёмы, якія ўва саб ля юц ца як у кам па зі цы ях, так 
і ў ан сам блях і рэ а лі зу юц ца з да па мо гай роз ных 
срод каў вы раз нас ці, што абу моў ле на іх кан-
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тэк сту аль ным змес там. Ад ным з іх з’яў ля ец ца 
пры нцып «пе ра ця каль най пра сто ры», вя до мы 
ў ар хі тэк ту ры пер шай па ло вы ХХ ст. Пры ём 
за паў нен ня ме та ліч най кар кас най аба лон кі 
бу дын каў шкля ны мі па нэ ля мі, які спа чат ку ўжы-
ваў ся ў пра мыс ло вай ар хі тэк ту ры (за вод Фа гус 
у Аль фельд-на-Лей не, Гер ма нія, арх. В. Гро-
пі ус, А. Ме ер, 1911–1916), шы ро ка вы ка рыс-
тоў ваў ся ў пре кта ван ні і бу даў ніц тве гра мад-
скіх (ка ледж у Ім пін гто не, Ан глія, арх. М. Фрайт, 
В. Гро пі ус, 1936; кап лі ца Ілі ной ска га тэх на ла-
гіч на га ін сты ту та ў Чы ка га, арх. Л. Міс ван дэр 
Роэ, 1952) і жы лых (не бас кро бы на Лейк-Стор-
Драйв у Чы ка га, арх. Л. Міс ван дэр Роэ, 1951) 
бу дын каў, даз во ліў гар ма ніч на звя заць ар хі-
тэк ту ру і пры род на-лан дшаф тнае ася род дзе. 
Су цэль нае шклен не фа са даў, ад маў лен не ад 
унут ра ных апор, што заг ру ва шчва юць ін тэр’ер, 
да лі маг чы масць пад крэс ліць кам па зі цый нае 
адзін ства ўнут ра най і знеш няй пра сто ры. Кан-
цэп цыя «пе ра ця каль най пра сто ры» ат ры ма ла 
пад трым ку ў ар хі тэк ту ры апош няй чвэр ці ХХ – 
па чат ку ХХІ ст. пры ства рэн ні не толь кі асоб ных 
кам па зі цый (Ля до вы па лац у Ба ра на ві чах, арх. 
А. Шаф ра но віч, 2009), але і ан сам бляў (за бу-
до ва вул. Сур га на ва на ад рэз ку, аб ме жа ва-
ным вул. Л. Бя ды і М. Баг да но ві ча ў Мін ску, арх. 
І. Ві наг ра даў, 2000-я). 

Гар мо нія па між арі тэк ту рай і пры ро дай да ся-
га ец ца так са ма на ас но ве пры нцы пу штуч на га 
азе ля нен ня ар хі тэк тур ных аб’ек таў. Упер шы ню 
пра па на ва ны ў якас ці ад на го з пры нцы паў  
мас тац ка-эс тэ тыч най кан цэп цыі ар хі тэк ту ры 
фран цуз скім дой лі дам Ле Кар бюз’е ў 1925 г. 
тэ зіс «дом з плос кім да хам» прад угле джваў 
ар га ні за цыю на ім азя ле не най тэ ра сы з мэ тай 
ук лю чэн ня пры род ных эле мен таў у жы лую зо ну 
і ўста ля ван ня тым са мым ар га ніч най су вя зі ар хі-
тэк ту ры з на ту раль ным ася род дзем (ві ла Са вой 
у Пу а сі, Фран цыі, арх. Ле Кар бюз’е, П. Жа нэ рэ, 
1928–1930). Паз ней ідэя азе ля нен ня ар хі тэк-
тур най пра сто ры ат ры ма ла раз віц цё па роз ных 
нап рам ках: азе ля нен не бал ко наў, тэ рас, да хаў, 
вы ка рыс тан не вер ты каль ных на вяс ных рас-
лін ных эе лем нтаў, якія тры ва ла ўвай шлі ў сіс-
тэ му ма дэ лі ра ван ня мас тац кіх воб ра заў су час-
най ар хі тэк ту ры (Ве жа Пі ра э ус у Афі нах, арх. 
В. Пар шы на, А. Ва раб’ёў, пра ект 2010), і ства-
рэн не ан сам бляў за бу до вы ма гіс траль ных ву ліц 
(азе ля нен не жы лых да моў і гра мад скіх бу дын-
каў на пра спек це Ды я га наль у Бар се ло не, дру-
гая па ло ва ХХ – па ча так ХХІ ст.).

Пра грэ сіў нае раз віц цё тэх на ло гій, што ўжы-
ва юц ца ў пра кты цы пра екта ван ня і бу даў ніц-
тва, ад кры ла маг чы масць рэ а лі за цыі скла да-
ных па мас тац кай за ду ме пра ектаў, якія сін-
тэ зу юць вя до мыя ка ля ста год дзя пры нцы пы  
ар хі тэк тур най кам па зі цыі. Так, у ан сам блі біб лія -
тэ кі Вар шаў ска га ўні вер сі тэ та (арх. М. Бу дзін-

скі, З. Ва доў скі, 1993) адна ча со ва ўва со бі лі ся 
два вы шэй наз ва ныя пры нцы пы. Ідэя ства рэн ня 
эка ла гіч най ар хі тэк ту ры як «пра ця гу» пры лег-
ла га пар ку ў га рад ской пра сто ры ат ры ма ла 
ад люст ра ван не ў вы ка рыс тан ні лёг кіх ме та ла-
кан струк цый, што ўтва ра юць кар кас ар хі тэк-
тур ных аб’ёмаў, вя лі кіх шкля ных плос кас цей 
фа са даў і пак рыц цяў з іх азе ля нен нем га зо на мі  
і кус тар ні ка мі, якія «ха ва юць» сут насць ар хі тэк-
тур най кан струк цыі, a так са ма наяўнасці рас-
лін ных ма ты ваў у ар хі тэк тур ных кан струк цы ях 
[7, с. 15].

Ім кнен ні дой лі даў да спас ці жэн ня гар мо-
ніі па між час тка мі бу дын каў і пры род ным на ва-
кол лем прад выз на чы лі сцвяр джэн не ў дру гой 
па ло ве ХХ ст. пры нцы пу плас тыч нас ці ар хі тэк-
тур ных форм. Пра па на ва ная аме ры кан скім 
ар хі тэк та рам Ф. Лой дам Рай там у 1930-х гг. кан-
цэп цыя «ар га ніч най ар хі тэк ту ры» бы ла пе ра-
асэн са ва на ў 1960-х гг. Э. Са а ры е нам (тэр мі-
нал аэ ра пор та Дж.Ф. Ке нэ дзі ў Нью-Ёр ку, 1956–
1962), Л. Баль дэ са ры (выс та вач ны па віль ён 
у Мі ла не, 1952), А.Э. Рэй дзі (жы лы ком плекс 
Пэд ра гулью ў Рыа-дэ-Жа нэй ра, 1950–1952) 
і на доў га сцвер дзі ла ся ў якас ці ме та ду ства-
рэн ня ар хі тэк тур ных кам па зі цый (выс та вач ны 
ком плекс «Бе лЭК СПА» ў Мін ску, арх. Л. Мас-
ка ле віч, Г. Лас ка вая, Г. Фе да сен ка, В. Ко пы лаў, 
1988) і ан сам бляў (ком плекс Nine House ў Дэй-
ты ка не, Швей ца рыя, арх. Н. Хоў зэ, П. Вальм, 
1993).

Эва лю цыя пры нцы паў гар ма ні за цыі ар хі-
тэк ту ры і пры ро ды суп ра ва джа ла ся на пра ця гу 
шмат вя ко вай гіс то рыі ар хі тэк ту ры по шу ка мі 
агуль ных срод каў ма тэ ры яль на га ці ілю зор на га 
ма дэ лі ра ван ня фор мы. На раў не з кан струк-
цый ны мі і фар маль ны мі пры нцы па мі і пры-
ёма мі пра сто ра вай ар га ні за цыі ў якас ці срод-
каў фар мі ра ван ня мас тац кіх воб ра заў ар хі тэк-
ту ры вы лу чы лі ся свят ло і ко лер. Як у пры ро-
дзе, так і ў ар хі тэк ту ры свят ло і ко лер ма юць 
фор маў тва раль нае зна чэн не. Яны даз ва ля юць 
вір ту аль на ма дэ лі ра ваць ці рас тва раць фор-
му, струк ту ра ваць пра сто ру, ак цэн та ваць той 
ці ін шы эле мент у сіс тэ ме цэ ла га. Пры нцы пы 
свет ла вой і ко ле ра вай ды на мі кі, якія ак тыў на 
вы ка рыс тоў ва лі ся ў пра ектах ся рэ дзі ны ХХ ст. 
(Ле Кар бюз’е, Л. Кан і інш.), даз во лі лі не 
толь кі зра біць раз нас тай най га рад скую пра-
сто ру, але і да сяг нуць гар ма ніч на га адзін ства 
форм у су час ных ар хі тэк тур ных кам па зі цы ях 
(храм Свят ла ў Аса цы, Япо нія, арх. Т. Ан до, 
1989; му зей Гу ген хей ма ў Біль бао, Іс па нія, арх. 
Ф.О. Ге ры, 1991–1997) і ан сам блях (дэ ка ра тыў-
нае ас вят лен не пра спек та Не за леж нас ці ў Мін-
ску, 2000-я), зас на ва на га на ўлас ці вых пры ро-
дзе ко ле ра вай па ліх ро міі і свет ла вой ва ры я тыў-
нас ці. Удас ка на лен не ад пра ца ва ных дзе ся ці-
год дзя мі кам па зі цый ных пры ёмаў пры вя ло да 
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вы лу чэн ня ў па чат ку ХХІ ст. но ва га пры нцы пу 
фар мі ра ван ня мас тац кіх воб ра заў ар хі тэк ту ры, 
зас на ва на га на ко ле рас вет ла вой ды на мі цы, 
што сін тэ зуе роз ныя ўлас ці вас ці (ад люс тра-
ван не, пра лам лен не, рас сей ван не) на ту раль-
на га і штуч на га свят ла (па віль ён Вя лі каб ры та-
ніі («Seed Cathedral» або «Са бор На сен ня») на 
Сус вет най выс таў цы EXPO-2010 у Шан хаі, арх. 
бю ро «Heatherwick», 2010 [8, с. 56]). 

Вы ка рыс тан не ап ра ба ва ных кам па зі цый-
ных пры ёмаў гар ма ні за цыі ася род дзя, трак-
тоў ка ар хі тэк тур най пра сто ры, мас тац ка-сты-
ля вая, фар маль ная, кан струк цый ная ва ры я-
тыў насць выз на ча юць кан вер ген цыю ў раз віц ці 
сус вет на га дой лід ства. Ма дэ лі ра ван не су час-
най ар хі тэк тур най пра сто ры ажыццяўляецца  
з вы ка рыс тан нем шы ро ка га спек тра кам па зі-
цый ных і ан сам бле вых крытэрыяў гар ма ні за-
цыі ар хі тэк тур ных форм і пры род на га ася род-
дзя, ся род якіх пры яры тэт ны мі з’яў ля юц ца прын-
цы пы ўні вер саль най цэ лас нас ці ася род дзя: 
тран спар тныя ка му ні ка цыі; гіс та рыч ныя пом-
ні кі і су час ныя ар хі тэк тур ныя аб’ек ты; пры род-
на-лан дшаф тныя зо ны; тво ры ма ну мен таль-
на-дэ ка ра тыў на га мас тац тва; кас кад ная гру-
поў ка роз на вы шын ных ар хі тэк тур ных аб’ёмаў  
са ства рэн нем па на рам ных пер спек тыў ва ўмо-
вах пос тін дус тры яль на га го ра да; «пе ра ця каль-
насць пра сто ры»; штуч нае азе ля нен не ар хі тэк-
тур ных аб’ек таў; плас тыч нас ць ар хі тэк тур ных 
форм; ко ле рас вет ла вая ды на мі ка ар хі тэк ту ры.
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Summary

The article is devoted to defining the specifics of 
the architectural and natural environment harmoniza-
tion, be embodied in the contemporary architectural 
compositions and ensembles. The priority principles of 
the harmonization of architectural forms and the envi-
ronment are: the universal integrity of the environment, 
cascade grouping of different height volumes with the 
creation of panoramic vistas, the principles of «spill-over 
space», artificial landscaping of architectural objects, 
plasticity of architectural forms, color and light dynamic 
of architecture.

Пас ту піў у рэ дак цыю 10.10.2013 г.

УДК 008:821.161.3 Я. Ча чот

І.М. Шум ская,
кан ды дат куль ту ра ло гіі, дак та ран т БДУКМ

МАТЫВЫРАМАНТЫЧНАГАСВЕТАЎСПРЫМАННЯ
ЎТВОРЧАСЦІЯНАЧАЧОТА

У пан тэ о не бе ла рус кай на цы я наль-
най куль ту ры імя Яна Ча чо та (1796–

1847) зай мае асаб лі вае мес ца. Па эт, пуб лі-
цыст, фальк ла рыст, пап леч нік Ада ма Міц ке-
ві ча, член ле ген дар на га Та ва рыс тва фі ла ма таў, 
ён быў ад ным з пер шых, хто сва ёй твор час цю, 
ар га ніч на звя за най з фольк ло рам, па ка заў на 
не да рэч насць мі фа пра «бед насць і не мі ла гуч-
насць» бе ла рус кай мо вы. Яго пра га да ас вет-
ніц тва, вы са ка род насць, ад стой ван не ідэй 
не за леж нас ці род на га краю, спра вяд лі вас ці 
і роў нас ці пра воў для ўсіх лю дзей мо гуць слу-
жыць год ным пры кла дам для су час ні каў. Вар-
та адзна чыць, што дум кі, вы ка за ныя Я. Ча чо-
там у тво рах, на пі са ных ім амаль два ста год дзі 
та му, зас та юц ца ак ту аль ны мі і ў на шы дні.

У кан цэп цыі з’яў лен ня і ста наў лен ня эпо-
хі Ра ман тыз му, якая ат ры ма ла шы ро кае рас-
паў сю джван не ў ай чын най на ву цы ў са вец кі 
пе ры яд, тры ва ла за ма ца ва ла ся дум ка пра тое, 
што ра ман тызм на ра дзіў ся ў ча сы Вя лі кай фран-
цуз скай рэ ва лю цыі і пас ту по ва аха піў амаль усе 
еў ра пей скія рэ гі ё ны. Гэ ту кан цэп цыю мож на 
ас прэч ваць, бо ві да воч ныя ры сы ра ман тыч най 
па ра дыг мы пры піль ным ана лі зе мож на ўгле-
дзець і ў Ан тыч нас ці, і ў Ся рэд ня веч чы, і на ват  
у змен лі вай су час нас ці. Але фар маль на па га-
джа ю чы ся з раз гля дам Ра ман тыз му як пэў най 
мас тац кай эпо хі, бу дзем лі чыць, што яе «старт» 
на бе ла рус кіх зем лях ад быў ся на эта пе здзяй-
снен ня выз ва лен ча га паў стан ня пад кі раў ніц-
твам Та дэ ву ша Кас цюш кі амаль 220 га доў та му. 
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