
1 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 2 

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

У адпаведнасці са стандартамі вышэйшай адукацыі вучэбная дысцыпліна 

“Сусветная мастацкая культура” ўваходзіць у цыкл спецыяльных дысцыплін і 

выкладаецца для студэнтаў, што атрымліваюць адукацыю па спецыяльнасці 1-

03 01 08 “Музычнае мастацтва і сусветная мастацкая культура”. У аснову 

структурыравання вучэбнага матэрыялу пакладзены гістарычны, відава-

жанравы, стылявы і мастацка-вобразны падыходы, якія вызначаюць логіку 

выкладання дысцыпліны. З мэтай грунтоўнага вывучэння студэнтамі 

асаблівасцей развіцця мастацкай культуры ў краінах Еўропы, Амерыкі, Азіі, 

Афрыкі, Аўстраліі прапануецца паслядоўнае засваенне тэарэтычных асноў 

мастацкай культуры (асноўных тэрмінаў і паняццяў, катэгорый мастацтва, 

спецыфікі відаў і жанраў мастацтва, вобразных сродкаў, стыляў і кірункаў), 

з’яўлення і развіцця мастацкіх вобразаў архітэктуры, выяўленчага і 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ад першабытных часоў да сучаснасці ў 

гістарычнай эвалюцыі. 

Мэтай вучэбна-метадычнага комплекса па “Сусветнай мастацкай 

культуры” з’яўляецца павышэнне ўзроўню ведаў, уменняў і навыкаў у галіне 

тэорыі і гісторыі мастацтва ў сістэме прафесійнай падрыхтоўкі выкладчыкаў 

“Мастацтва (айчыннай і сусветнай мастацкай культуры”). Вучэбна-метадычны 

комплекс дае магчымасць самастойнага вывучэння асобных тэм вучэбнай 

дысцыпліны у адпаведнасці з вызначанымі ў вучэбнай (тыпавой) праграме 

патрабаваннямі да ўзроўню засваення матэрыялу; паглыбленага вывучэння і 

паўтарэння асобных раздзелаў; удасканалення ўзроўню ведаў аб мастацкіх 

стылях і кірунках, мастацкіх вобразах, творчасці вядомых мастакоў і шэдэўрах 

мастацтва, карысных пры падрыхтоўцы да калѐквіўмаў, тэстаў, кантрольных 

работ, залікаў і экзаменаў. 

З мэтай павышэння якасці адукацыі пры вывучэнні дысцыпліны 

“Сусветная мастацкая культура” студэнтам спецыяльнасці 1-03 01 08 

“Музычнае мастацтва і сусветная мастацкая культура” рэкамендуецца: 

1. для замацавання ведаў – па выніках вывучэння кожнай тэмы адказаць 

на пытанні і выканаць заданні да адпаведнай тэмы, прыведзеныя ў вучэбна-

метадычным дапаможніку; прагледзіць ілюстрацыі да адпаведнай тэмы, што 

прапануюцца да калѐквіўмаў; 

2. для набыцця новых ведаў – рыхтаваць паведамленні (даклады) па 

прапанаваных тэмах (прыведзены ў раздзеле кантролю ведаў), азнаѐміцца з 

творчасцю мастакоў, архітэктараў, майстроў прыкладной творчасці, 

спецыфікай мастацкай культуры адпаведнага тэме перыяду па прапанаванай 

літаратуры (спіс прыведзены у дапаможным раздзеле), на прыкладзе твораў, 

што экспануюцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь, музеі 

сучаснага мастацтва (Мінск), на часовых выставах, у галерэях мастацтва 

Беларусі; 
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3. для выпрацоўкі ўменняў і навыкаў аналізу мастацкіх твораў – 

прааналізаваць адзін з твораў мастацтва (на выбар студэнта) па адпаведнай 

тэме, схематычна выявіць яго. 

Вучэбна-метадычны комплекс уключае тэарэтычны раздзел, у якім 

прыведзены кароткі курс лекцый па вучэбнай дысцыпліне; практычны раздзел, 

які ўключае план семінарскіх заняткаў, прыкладную тэматыку дакладаў 

(паведамленняў) на семінарскія заняткі, пытанні і заданні па вывучэнні 

вучэбнага матэрыялу, раздзел кантролю ведаў, у якім падаюцца крытэрыі 

ацэньвання студэнтаў па дысцыпліне, кантрольныя пытанні (тэсты), адказы на 

кантрольныя пытанні (тэсты), прыкладная тэматыка курсавых работ, 

прыкладныя пытанні за залікаў, прыкладныя пытанні да экзаменаў; дапаможны 

раздзел, у якім прадстаўлены вучэбныя планы навучання студэнтаў па 

спецыяльнасці 1-03 01 08 “Музычнае мастацтва і сусветная мастацкая 

культура”, тыпавая вучэбная праграма і рабочы варыянт вучэбнай праграмы па 

“Сусветнай мастацкай культуры”, гласарый, спіс рэкамендуемай літаратуры, 

спіс ілюстрацый для падрыхтоўкі да калѐквіўмаў. Дадаецца тлумачальная 

запіска у якой даюцца парады і рэкамендацыі па арганізацыі работы з вучэбна-

метадычным комплексам.                   

Матэрыял тэатрэтычнага раздзелу дае магчымасць самастойнага 

вывучэння дысцыпліны “Сусветная мастацкая культура” ад вытокаў да пачатку 

ХХІ ст. Для лепшага засваення вучэбнага матэрыялу студэнтам прапануецца 

вывучыць тэму, адказаць на пытанні і выканаць заданні да яе, а па выніках 

вывучэння раздзелаў – адказаць на кантрольныя пытанні ў форме тэстаў 

самаправеркі ведаў, адказы якія прыведзены ў раздзеле кантролю ведаў. Да 

семінарскіх заняткаў рэкамендуецца рыхтавацца па матэрыялах кароткага курса 

лекцый, а таксама з выкарыстаннем крыніц, пададзеных у дапаможным 

раздзеле. 

Практычны раздзел служыць асновай для самастойнай падрыхтоўкі да 

семінарскіх заняткаў. 

Раздзел кантролю ведаў дапаможа пры выбары тэм і афармленні 

навукова-даследчых работ, пры падрыхтоўцы да залікаў і экзаменаў. 

Дапаможны раздзел носіць інфармацыйна-метадычны характар. У ім 

прадстаўлены спецыяльныя тэрміны і паняцці, крыніцы (у тым ліку, рэсурсы 

аддаленага доступу), якія рэкамендуецца ведаць пры вывучэнні дысцыпліны. 
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І. ТЭАРЭТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 

КАРОТКІ КУРС ЛЕКЦЫЙ ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ 

 

ТЭАРЭТЫЧНЫЯ АСНОВЫ МАСТАЦКАЙ КУЛЬТУРЫ 

ТЭМА 1. ГІСТОРЫЯ І ТЭОРЫЯ МАСТАЦКАЙ КУЛЬТУРЫ 

§ Мастацтва і яго функцыі ў грамадстве 

Мастацкая культура ўяўляе асобны вялікі пласт чалавечай дзейнасці ў 

цэлым. У ѐй праламляюцца і адлюстроўваюцца сацыяльныя працэсы 

грамадства, выражаюцца эстэтычныя нормы, густы розных гістарычных эпох. 

Мастацкая культура сінтэзуе каштоўнасці, створаныя ў розных відах мастацтва. 

Мастацтва – агульнае паняцце, якое аб’ядноўвае ўсе віды мастацкай творчасці, 

але і ў той жа час аддзяляе іх ад іншых відаў чалавечай дзейнасці. 

Мастацтва – гэта духоўна-творчае адлюстраванне і пераўтварэнне 

рэчаіснасці ў вобразах, сімвалах і сюжэтах з дапамогай мастацкіх сродкаў, 

уласцівых пэўнаму віду творчасці. У вузкім сэнсе пад “мастацтвам” разумеюць 

выяўленчае мастацтва. Тэрмін “мастацтва” таксама ўжываецца ў значэнні 

майстэрства (кулінарнае, дыпламатычнае мастацтва).  

Мастацтва выконвае спецыфічныя функцыі ў грамадстве: функцыя 

гомінізацыі (чалавекатворчая), мабілізуючая, пазнаваўчая, выхаваўчая, 

аксіялагічная (фарміраванне каштоўнасных адносінаў да рэчаіснасці), 

нарматыўна-рэгулятыўная, геданістычная (выпрацоўка пачуцця асалоды) і інш. 

§ Віды мастацтва і іх характарыстыка 

На сучасным этапе мастацтва класіфікуюць на віды па розных 

крытэрыях. Па прасторава-часавым крытэрыі мастацтва падзяляюць на 

наступныя віды: прасторавыя мастацтвы (архітэктура, выяўленчае, 

дэкаратыўна-прыкладное мастацтва), часавыя (музыка, літаратура) і 

прасторава-часавыя (тэатр, кіно, танец). Але найбольш пашыранай 

класіфікацыяй мастацтва з’яўляецца прынятая на аснове вылучэнне відаў 

творчасці. Згодна гэтай класіфікацыі мастацтва падзяляецца на наступныя 

віды: архітэктура, выяўленчае мастацтва (жывапіс, графіка, скульптура), 

дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, літаратура, тэатр, кіно, танец, музыка. 

Жывапіс – від выяўленчага мастацтва, творы якога ствараюцца пры 

дапамозе фарбаў, якія наносяцца на якую-небудзь паверхню. Ідэйная задума 

твораў жывапісу канкрэтызуецца ў тэме і сюжэце і ўвасабляецца пры дапамозе 

кампазіцыі, малюнка і каларыту. Пры стварэнні твораў жывапісу 

выкарыстоўваецца манахромны жывапіс (адным коляравым тонам ці адценнямі 

аднаго тона); сістэма ўзаемазвязаных колеравых таноў (каляровая гама); 

незмяняемы лакальны колер і змены колеры (паўтаны, пераходы, адценні), якія 

паказваюць адрозненні ў асвятленні прадметаў і іх палажэнне ў прасторы; 

рэфлексы, якія паказваюць узаемадзеянне па-рознаму афарбаваных прадметаў. 

Агульны жывапісны тон дазваляе выявіць прадметы ў адзінстве з навакольным 
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асяроддзем. Валѐры ствараюць тонкія градацыі колеру (таны); на непасрэдным 

вывучэнні натуры заснавана ўзнаўленне натуральнага асвятлення і паветранага 

асяроддзя (пленэр). Выразнасць жывапісу азначаецца і характарам мазка, і 

апрацоўкай паверхні фарбамі (фактура). Перадача аб’ѐма і прасторы звязана з 

лінейнай і паветранай перспектывай, светлаценевай мадэліроўкай, 

выкарыстаннем танальных градацый і прасторавых якасцей цѐплых і халодных 

колераў. Жывапіс можа быць аднаслойным (аля прыма) і шматслойным, які мае 

падмалѐвак і лесіроўкі (тонкія празрыстыя і паўпразрыстыя фарбы, нанесеныя 

паверх высахшага шчыльнага слоя). Адрозніваюць манументальна-

дэкаратыўны жывапіс (сценавыя роспісы, плафоны, пано); станковы жывапіс 

(карціна); дэкарацыйны жывапіс (тэатральныя і кінадэкарацыі); дэкаратыўны 

роспіс прадметаў ужытку; іканапіс; мініяцюру (ілюстраванне рукапісаў, 

партрэт); дыяраму і панараму. Асноўныя тэхнікі жывапісу: алейны; вадзянымі 

фарбамі па тынкоўцы: па сырой – фрэска, па сухой – тэмпера, сухі спосаб – а 

секка; клеевы; энкаўстыка (з дабаўленнем воска); эмалевы; селікатнымі і 

сінтэтычнымі фарбамі; мазаіка; вітраж і інш.  

Графіка (ад грэч. grapho – пішу) – від выяўленчага мастацтва, які ўключае 

малюнак і друкаваныя мастацкія выявы (гравюра), заснаваныя на мастацтве 

малюнка, але якія валодаюць уласнымі выяўленчымі сродкамі і магчымасцямі 

выразнасці. На мяжы жывапісу і графікі стаяць акварэль, гуаш і пастэль. 

Графіка падзяляецца на станковую (малюнак, які не мае прыкладнога 

прызначэння, эстамп (друкаваны адбітак), лубок (малюнкі з тэкстам)), кніжную 

і газетна-часопісную (ілюстрацыі, афармленне і канструяванне друкаваных 

выданняў), прыкладную (прамысловая графіка, паштовыя маркі, паштоўкі, 

экслібрысы (кніжныя знакі, што ўказваюць на прыналежнасць яе ўладальніку)) 

і плакат. Асноўнымі сродкамі выразнасці графікі з’яўляюцца: контурная лінія, 

штрых, фон аркуша. Асноўныя тэхнікі: графітная, каляровая ці “італьянскі 

аловак”, пастэль, васкавыя мялкі, фламастары і іншыя малюючыя матэрыялы. 

Адным з відаў графікі з’яўляецца гравюра (ад фр. gravure) – від графікі, у якім 

выява з’яўляецца друкаваным адбіткам рэльефнага малюнку, што нанесены на 

дошку гравѐрам, ці самі адбіткі. Адрозніваюць гравюру: выпуклую, калі фарба 

пакрывае паверхню выпуклага малюнка (звычайна гэта гравюра на мяккіх 

матэрыялах: на дрэве – ксілаграфія ці на ліноліўме – лінагравюра, гравюра на 

картоне, фанеры) і паглыбленую, калі фарба запаўняе паглыбленні (у 

асноўным, гэта гравюра на цвѐрдых матэрыялах: на камяні – літаграфія, на 

метале – мяккі лак, афорт, пункцірная манера, разцовая гравюра, сухая ігла і 

інш.). Разам са станковай гравюрай (эстампамі) распаўсюджана кніжная 

гравюра (ілюстрацыі, застаўкі і г. д.). Адносна новымі тэхнікамі друкаванай 

графікі з’яўляюцца: монатыпія (лац. mono – адзін, typos – адбітак) – перанос 

выявы з негравіраванай плоскасці на паперу або тканіну з дапамогай прэса; 

флоратыпія (лац. floro – расліна, typos – адбітак) – адбітак раслін на палатне; 

акватыпія (лац. aqua – вада, typos – адбітак) – адбітак здымаецца з афарбаванай 

паверхні вады. 

Скульптура (лац. sculptura, ад sculpo – выразаю, высякаю) – ваянне, 

пластыка – від выяўленчага мастацтва, творы якога маюць аб’ѐмную, 
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трохмерную форму і выконваюцца з цвѐрдых ці пластычных матэрыялаў. 

Скульптура выяўляе галоўным чынам чалавека, радзей жывѐл. Сродкі 

мастацкай выразнасці скульптуры: будова аб’ѐмнай формы, пластычная 

мадэліроўка (лепка), распрацоўка сілуэта, фактура, у некаторых выпадках 

колер. Адрозніваюць скульптуру: круглую, якая разглядаецца з розных бакоў 

(статуя, скульптурная група, статуэтка, бюст); і рэльеф – выява, размешчаная на 

плоскасці фона (барэльеф, гарэльеф, контррэльеф, плоскі (нізкі) рэльеф). 

Манументальная скульптура (помнікі, манументы) звязана з архітэктурным 

асяроддзем, адрозніваецца высокай ступенню абагульнення і буйнымі 

памерамі. Манументальна-дэкаратыўная скульптура ўключае ўсе віды 

аздаблення архітэктурных збудаванняў і комплексаў (атланты, карыяціды, 

фрызы, франтонная, паркавая скульптура). Станковая скульптура не залежыць 

ад асяроддзя, мае памеры, блізкія да натуры ці меншыя за яе. Асноўнымі 

матэрыяламі, што выкарыстоўваюцца ў пластыцы, з’яўляюцца: метал, камень, 

гліна, дрэва, гіпс. Метады апрацоўкі (тэхнікі) скульптуры: лепка, высяканне, 

выразанне, ліццѐ, коўка, чаканка і інш. 

Архітэктура (ад лац. architectura, грэч. architektōn – будаўнік, ад грэч. 

arxitektōr – плотнік) – дойлідства – будынкі, збудаванні, іх комплексы і 

прасторавыя прыродныя ўтварэнні, якія ствараюць матэрыяльна арганізаванае 

асяроддзе, неабходнае людзям для іх жыццядзейнасці, а таксама мастацтва 

праектаваць і ўзводзіць будынкі, збудаванні і іх комплексы ў адпаведнасці з 

прызначэннем, сучаснымі тэхнічнымі магчымасцямі, эстэтычнымі поглядамі 

грамадства. Вылучаюць тры віды архітэктуры:  

1. архітэктура аб’ѐмных збудаванняў, якая ўключае культавыя і 

крапасныя пабудовы, жыллѐвыя і грамадскія будынкі (адміністрацыйныя, 

дзіцячыя ўстановы, вучэбныя, культурна-асветныя, гандлѐвыя, лячэбныя, 

спартыўныя, камунальныя і інш.), прамысловыя збудаванні (заводы, фабрыкі, 

электрастанцыі і інш.);  

2. ландшафтная архітэктура і архітэктура малых форм, звязаная з 

арганізацыяй садова-паркавай прасторы і добраўпарадкаваннем тэрыторый. 

Архітэктура малых форм – невялікія збудаванні, якія выкарыстоўваюцца для 

арганізацыі адкрытай прасторы і дадаюць архітэктурна-горадабудаўнічую ці 

садова-паркавую кампазіцыю. Архітэктура малых форм мае функцыянальна-

дэкаратыўнае значэнне (фантаны, лесвіцы) ці мемарыяльнае (надмагіллі, 

стэлы), служыць элементамі добраўпарадкавання асяроддзя (ліхтары, кіѐскі), 

носьбітамі інфармацыі (рэкламныя шчыты, шыльды і інш.);  

3. горадабудаўніцтва, якое ўключае праектаванне, будаўніцтва, 

эксплуатацыю, даследаванні і рэканструкцыю населеных пунктаў.  

Сродкі выразнасці архітэктуры: кампазіцыя, тэктоніка, маштаб, 

прапорцыі, рытм, пластыка аб’ѐмаў, фактура і колер матэрыялаў, сінтэз 

мастацтваў.  

Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва – галіна дэкаратыўнага мастацтва: 

стварэнне мастацкіх вырабаў, якія маюць практычнае прызначэнне ў 

грамадскім і прыватным быце, а таксама мастацкая апрацоўка ўтылітарных 

прадметаў (мэбля, тканіна, начынне, прылады працы, сродкі перасоўвання, 
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адзенне, упрыгожванні, цацкі і г. д.). Пры апрацоўцы металаў, дрэва, керамікі, 

шкла і іншых матэрыялаў у дэкаратыўна-прыкладным мастацтве 

выкарыстоўваюцца такія тэхнікі як ліццѐ, коўка, чаканка, гравіраванне, разьба, 

роспіс, інкрустацыя, вышыўка, набойка і інш. Узнікшы ў глыбокай 

старажытнасці, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва стала адным з асноўных 

адгалінаванняў народнай творчасці, яго гісторыя звязана з мастацкім 

рамяством, мастацкімі промысламі, з дзейнасцю прафесійных мастакоў і 

народных майстроў, а з пачатку ХХ ст. і з мастацкім канструяваннем. 

§ Жанры мастацтва і іх характарыстыка 

Жанр (ад фр. genre) – унутранае падзяленне ва ўсіх відах мастацтва, што 

склалася гістарычна, тып мастацкага твору ў адзінстве спецыфічных 

уласцівасцяў яго формы і зместу. У выяўленчым мастацтве жанр складаецца на 

аснове прадмета выявы (партрэт, нацюрморт, пейзаж і г. д.) ці характару выявы 

(карыкатура, шарж). Асноўнымі жанрамі выяўленчага мастацтва з’яўляюцца: 

1. партрэт (ад фр. portrait) – выява ці апісанне чалавека ці групы людзей, 

жанр, у якім узнаўляецца аблічча якой-небудзь чалавечай індывідуальнасці; 

2. нацюрморт (ад фр. nature morte – літаральна нежывая прырода) – жанр 

выяўленчага мастацтва, прысвечаны выяўленню неадушаўлѐных прадметаў 

(кветкі, дзіч, плады, начынне, атрыбуты дзейнасці); 

3. пейзаж (ад фр. paysage) – жанр жывапісу і графікі, у якім асноўны 

прадмет выяўлення – прырода. Разнавіднасцю пейзажа з’яўляецца марына – 

жанр, прысвечаны выяўленню воднай стыхіі; 

4. анімалістычны (лац. animal – жывѐла) – жанр выяўленчага мастацтва, у 

якім адлюстроўваецца вобразы жывѐльнага свету; 

5. гістарычны – жанр, прысвечаны гістарычным падзеям мінулага і 

сучаснага, сацыяльна значным з’явам у гісторыі народаў; 

6. батальны – жанр, прысвечаны вайне і ваеннаму жыццю; 

7. бытавы – жанр, прысвечаны падзеям і сцэнам паўсядзѐннага жыцця; 

8. міфалагічны – жанр, прысвечаны адлюстраванню міфалагічных 

сюжэтаў і вобразаў; 

9. рэлігійны – жанр, у якім узнаўляюцца рэлігійныя сюжэты і вобразы.   

§ Асноўныя тэрміны і паняцці 

Мастацкі вобраз – эстэтычная характарыстыка мастацтва, характэрны для 

мастацтва спосаб і вынік пераўтварэння разнастайных з’яў рэчаіснасці з 

дапамогай спецыфічных сродкаў выразнасці, увасоблены ў творы. Мастацкі 

вобраз мадэліруе, паўтарае і пераўтварае асобныя жыццѐвыя з’явы, выяўляе 

істотнае, праяўляе закладзеныя ў ім эстэтычныя магчымасці і адлюстроўвае 

культурны змест эпохі. Выступаючы спосабам і формай асваення рэчаіснасці ў 

мастацтве, якія характарызуюцца непадзельным адзінствам пачуццѐвых і 

сэнсавых момантаў, мастацкі вобраз патрабуе свайго поўнага і завершанага 

ўвасаблення ў творах. У выніку мастацкі вобраз аказваецца неаддзельным у 

структурных адносінах ад ідэалаў, мастацкай задумы, унутранай і знешняй 

формы, што фарміруюць мастацка-стылявую выразнасць. 

У разнастайных відах і жанрах мастацтва працэс фарміравання 

мастацкага вобраза мае свае асаблівасці, вызначаныя сукупнасцю спецыфічных 
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фактараў і сродкаў мастацкай выразнасці. Прытрымліваючыся існуючых 

эстэтычных ідэалаў культурна-гістарычнай эпохі ці па-наватарску ламаючы яе 

каноны, мастацкі вобраз адлюстроўвае эпахальныя стылявыя тэндэнцыі і 

набывае агульныя рысы, уласцівыя розным відам мастацкай творчасці. 

Мастацкая форма – увасабленне мастацкай ідэі шляхам выражэння 

прадугледжанай аўтарам мастацкай прадметнасці мастацкімі сродкамі.  

Мастацкая выразнасць – характарыстыка мастацкай формы; дасягаецца 

пры выкарыстанні і ўзаемадзеянні спецыфічных сродкаў, уласцівых пэўнаму 

віду мастацтва, і замацоўваецца індывідуальна ў кожным канкрэтным творы.  

Мастацкая задума – вызначэнне наперад будучага мастацкага твора, яго 

з’яўленне ў свядомасці аўтара. 

Мастацкая ідэя –  асноўная думка мастацкага твора, якая выяўляецца ўсѐй 

мастацкай структурай твора, адзінствам і ўзаемадзеяннем элементаў зместу і 

формы і з’яўляецца адным з асноўных кампанентаў, што фарміруюць мастацкі 

вобраз. 

Традыцыя (ад лац. traditio – перадача) – элементы мастацкай творчасці, 

якія захоўваюцца ў пэўных грамадствах, класах і сацыяльных групах на працягу 

доўгага часу. Канон – сістэма стылявых і іканаграфічных норм, пануючая ў 

мастацтве якога-небудзь перыяду ці кірунку, а таксама творы, што служаць 

нарматыўным узорам. 

Кампазіцыя (ад лац. compositio – складанне, звязванне) – будова 

мастацкага твора, абумоўленая яго зместам, характарам і прызначэннем, якая ў 

многім вызначае яго ўспрыманне. 

Стыль – агульнасць вобразнай сістэмы, сродкаў мастацкай выразнасці, 

творчых прыѐмаў, абумоўленая адзінствам ідэйнага зместу. Вылучаюць стыль 

асобнага твору ці жанру (стыль рускага раману сярэдзіны ХІХ ст.), 

індывідуальны стыль аўтара (творчая манера), стыль эпох ці буйных мастацкіх 

кірункаў (готыка, рэнесанс, барока і г. д.). 

Перыядызацыя мастацкай культуры разглядаецца на падставе вылучэння 

мастацкіх стыляў. У гэтым сэнсе вылучаюць: 

1. Мастацтва “цѐмных стагоддзяў”. У мастацтве пануюць геаметрычныя 

матывы. Мастацтва носіць калектыўны характар.  

2. Раманскі стыль (Х–ХІІ стст.). Архітэктура мае абарончы характар. У 

ѐй пануюць цяжкія, масіўныя формы. У выяўленчым мастацтве адзначаецца 

імкненне да выяўлення фантастычных істот. У жывапісе адзначаецца 

схематызм, панаванне лакальных колераў.  

3. Готыка (ХІІ–ХV стст.). У архітэктуры адзначаецца імкненне да 

ўзнѐсласці форм. Асноўным матывам у выяўленчым мастацтве з’яўляецца 

раслінны завіток.  

4. Рэнесанс (другая палова ХІІІ–ХVІ стст.). У мастацтве назіраецца 

зварот да Антычнасці, адраджэнне яе мастацкіх традыцый. Мастацтва носіць 

гуманістычны характар.  

5. Барока (ХVІІ–ХVІІІ стст.). У архітэктуры, выяўленчым і дэкаратыўна-

прыкладным мастацтве пануюць крывалінейныя формы, чым дасягаецца 

экспрэсіўнасць твораў мастацтва.  
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6. Класіцызм (ХVІІ–ХІХ стст.). У мастацтве складваецца строгая іерархія 

жанраў. Мастакі звяртаюцца да твораў антычнага мастацтва і ўхваляюць іх у 

якасці ўзораў.  

7. Рамантызм (канец ХVІІІ – першая палова ХІХ ст.). Мастакі 

адмаўляюцца ад пануючай раней нарматыўнасці, звртаюцца да вобразаў і 

сюжэтаў міфалогіі, рэвалюцыйных падзей гісторыі і сучаснасці, да фальклору. 

У мастацтве паэтызуецца рэальны і фантастычны свет. 

8. Рэалізм (сярэдзіна ХІХ–ХХ ст.). Мастакі імкнуцца адлюстраваць 

рэчаіснасць праўдзіва, аб’ектыўна. Сюжэтамі мастацкіх твораў з’яўляюцца 

эпізоды паўсядзѐнага жыцця. 

9. Мадэрн (канец ХІХ – пачатак ХХ ст.). У мастацкай культуры 

сцвярджаецца прыярытэт асабістага перад грамадскім. Мастацкая рэальнасць 

валодае мінімальнымі сувязямі з рэчаіснасцю. Ідзе актыўны пошук новых форм 

выяўлення на аснове сінтэза розных відаў мастацтва. 

10.  Постмадэрн (1970-я гг. – пачатак ХХІ ст.). У мастацтве адзначаецца 

дзве тэндэнцыі: рэалістычная і авангардная. Адметнай асаблівасцю з’яўляецца 

рэтраспектывізм. 

§ Аналіз мастацкага твора 

Пры першасным успрыманні твора мастацтва рэцыпіент атрымлівае 

агульнае ўражанне на ўзроўні эмоцый, дае папярэднюю ацэнку яго мастацка-

эстэтычным якасцям. Аналіз мастацкага твора дазваляе глыбей пранікнуць у 

яго сутнасць, раскрыць яго мастацкую ідэю, увасобленую ў вобразах праз 

мастацкую форму. Аналіз мастацкага твора (жывапісу, графікі, скульптуры, 

архітэктуры, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва) здзяйняецца на падставе 

раскрыцця шэрагу аспектаў. Сярод іх: 

1. Вызначэнне аўтарства, назвы твора. 

2. Вызначэнне жанру, віду твора (у жывапісе – партрэт, пейзаж, 

нацюрморт і г. д., у скульптуры – скульптурная група, рэльеф і г. д., у графіцы – 

гравюра, плакат і г. д., у архітэктуры – храм, адміністрацыйны будынак і г. д., у 

дэкаратыўна-прыкладным мастацтве – гліняная цацка, выраб з саломы і г. д.). 

3. Вызначэнне тэматыкі твора, сюжэту, характарыстыка ідэйнага зместу, 

вобразнай будовы. 

4. Характарыстыка кампазіцынага вырашэння. 

5. Вызначэнне мастацкіх тэхнік. 

6. Характарыстыка выразных сродкаў (каларыту, фактуры і г. д.). 

§ Мастацтвазнаўства як навуковая дысцыпліна 

Мастацтвазнаўства – адносна маладая навука, якая вывучае мастацкую 

культуру грамадства ў цэлым і асобных відаў мастацтва. Мастацтвазнаўства 

з’яўляецца адным з напрамкаў комплекса грамадскіх навук. У 

мастацтвазнаўстве адлюстроўваюцца дасягненні ў галіне грамадскіх навук, 

звязаныя з тэарэтычнымі аспектамі мастацкай культуры, гісторыяй развіцця 

мастацтва ў розных грамадствах, народах, нацыях, мастацкай крытыкай 

спецыфікі і тэндэнцый развіцця сучаснага мастацтва. Менавіта на падставе 

навуковых здабыткаў у галіне мастацтвазнаўства вылучаюцца асаблівасці 
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мастацкай культуры эпох і народаў у розныя гістарычныя перыяды і ў 

сучаснасці.  

Змест вучэбнай дысцыпліны “Сусветная мастацкая культура” непасрэдна 

вызначаны на аснове навуковых дадзеных, атрыманых у галіне 

мастацтвазнаўства. У яго аснову пакладзены навуковыя дасягненні і адкрыцці 

буйнейных сусветных школ мастацтвазнаўства: французскай, германскай, 

італьянскай, англійскай, рускай, амерыканскай, беларускай і іншых, 

адлюстраваныя ў апублікаваных крыніцах. Спіс рэкамендуемай літаратуры па 

вывучэнні тэорыі і гісторыі развіцця мастацтва прыведзены ў канцы вучэбна-

метадычнага дапаможніка. 
 

ТЭМА 2. МАСТАЦТВА ПЕРШАБЫТНАГА ГРАМАДСТВА 

Паняцце “мастацтва” развівалася гістарычна. У Старажытнай Грэцыі 

мастацтва (“techné”) разумелася як майстэрства, уменне, спрытнасць, рамяство, 

г. зн. завершанасць твора, яго выражанасць. Techné як адзін з кампанентаў 

мастацтва выступала не толькі ў ролі духоўнай дзейнасці чалавека, але 

ўключала і матэрыяльную складаючую, увасабленне творчых пошукаў 

чалавека. У сучасным разуменні старажытнагрэчаская трактоўка techné падобна 

па свім семантычным значэнні да паняцця “майстэрства”, умелага выканання 

якога-небудзь рода дзейнасці.  

Асобным кампанентам techné ў Старажытнай Грэцыі былі “мусічныя 

мастацтвы”. Да мусічных мастацтваў (ад грэч. musa – чалавек, які думае) 

адносіліся 9 відаў, якімі згодна міфалогіі кіравалі дачкі Зеўса і Мнемасіны:  

1. Эрата – муза паэзіі пра каханне;  

2. Эўцерпа – муза лірычнай паэзіі;  

3. Каліопа – муза эпічнай паэзіі і навукі;  

4. Кліо – муза гісторыі;  

5. Мельпамена – муза трагедыі;  

6. Палігімнія – муза паэзіі гімнаў;  

7. Тэрпсіхора – муза танцаў і харавых спеваў;  

8. Талія – муза камедыі;  

9. Уранія – муза астраноміі.  

У перыяд сярэднявечча было вылучана “сем вольных мастацтваў”, якія 

налічвалі найбольш значныя для таго часу навуковыя напрамкі – граматыку, 

геаметрыю, арыфметыку, астраномію, рыторыку, дыялектыку, музыку; сярод 

мастацтваў у сучасным разуменні была вылучана толькі музыка. Сучаснае 

ўяўленне пра мастацтва бярэ свой пачатак з часоў Адраджэння, калі мастацкая 

культура пачынае класіфікавацца па відах. У Новы час мастацтва развіваецца ў 

межах пануючых стыляў і кірункаў (барока, класіцызм, ракако і г. д.), якія 

маюць сваю праграму, правілы, нормы, прынцыпы. З сярэдзіны ХІХ ст. вялікую 

ролю ў развіцці мастацтва адыгрываюць дасягненні навукі і тэхнікі (фатаграфія, 

кіно, кампьютэрная графіка). Сучаснае мастацтва ўключае шмат відаў, родаў і 

жанраў.  

§ Тэорыі паходжання мастацтва 
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Існуе мноства тэорый паходжання мастацтва, у якіх даказваецца 

першанства вылучэння таго ці іншага віда мастацкай творчасці. Сярод іх асобна 

вылучаюцца: 

1. Тэорыя з’яўлення арнаменту.  

Агульнавядомы факт, што камень служыў першабытнаму чалавеку 

матэрыялам для вынаходніцтва зброі і прылад працы. Першапачаткова 

каменныя сякеры не мелі рукаятак. З часоў свайго з’яўлення рукаятка злучалася 

з сякерай пры дапамозе больш ці менш трывалых звязак. Пазней людзі 

навучыліся злучаць сякеру з рукаяткай без звязак, на месцы якіх з’явілася 

адлюстраванне апошніх (перакрыжаваныя ці паралельныя лініі выконвалі 

функцыю ўпрыгажэння). З цягам часу ўзніклі “геаметрычныя” ўпрыгажэнні, 

якія ўтваралі своеасаблівы арнамент. 

Вялікую ролю ў распаўсюджанні арнаменту адыграла ганчарнае 

мастацтва, якому папярэднічала пляценне. Шмат матываў для арнаменту дало і 

ткацтва. З таго моманту, калі людзі навучыліся апрацоўваць металы, побач з 

прамымі лініямі пачалі ўжывацца і крывыя. Узоры арнаментыкі паступова 

развіваліся, ускладняліся і удасканальваліся. Паступова ў адносінах да 

прадметаў у першабытнага чалавека побач з вырашэннем утылітарна-

практычных задач вылучыўся і эстэтычны аспект. 

2. Тэорыя эстэтызацыі асяроддзя жыццядзейнасці чалавека. 

Першабытны чалавек у пошуках месца, якое ахоўвала бы яго ад дзікіх 

жывѐл і сутыкненняў з ворагамі, прыстасоўваў пячоры і гроты ў скалах пад 

жыллѐ. Сцены пячор упрыгожваліся малюнкамі, на якіх выяўляліся жывѐлы, 

што шанаваліся першабытным чалавекам, адлюстроўваліся сцэны палявання. 

Імкненне ўпрыгожыць сваѐ жыллѐ мела ў аснове эстэтычны характар. 

3. Тэорыя “макарон”. 

Найбольш раннімі пячорнымі выявамі, захаванымі да нашага часу, 

з’яўляюцца адбіткі рук чалавека і шэрагі пераплеценых паміж сабой 

хвалепадобных ліній, якія нагадваюць макароны. Такія графічныя ўзоры 

абстрактнага характару ствараліся шляхам праскрабання малюнка пальцамі рук 

па сырой гліне і не мелі ўтылітарнага прызначэння. Яны не адыгрывалі ролю 

іканаграфічных знакаў, не неслі інфармацыйнай нагрузкі, а выконвалі функцыю 

ўпрыгажэння, арнаментацыі. 

§ Перыядызацыя мастацкай культуры першабытных часоў 

У сваім развіцці мастацтва першабытнага грамадства прайшло шэраг 

паслядоўных этапаў, якія адпавядаюць перыядам гісторыі чалавецтва гэтага 

часу: 

І. Каменны век: 

1. Палеаліт (ад грэч. palaiós – старажытны і litos – камень) – старажытны 

каменны век [2 млн. – Х тыс. да н. э.]: 

1.1. Арыньяк-Салютрэйскі перыяд [ХХХV–ХХ тыс. да н. э.]; 

1.2. Мадлен [ХХ–Х тыс. да н. э.]; 

2. Мезаліт (ад грэч. mésos – сярэдні і litos – камень) – сярэдні каменны век 

[Х–VІ тыс. да н. э.]; 
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3. Неаліт (ад грэч. néos – новы і litos – камень) – новы каменны век [VІ–ІІ 

тыс. да н. э.]. 

ІІ. Бронзавы век [ІІ–І тыс. да н. э.]. 

ІІІ. Жалезны век [І тыс. да н. э. – І-я стст. н. э.]. 

Культура першабытнага грамадства мела сінкрэтычны характар. 

Сінкрэтызм – гэта непадзельнасць матэрыяльнай і духоўнай культуры, 

паўсядзѐнага жыцця і мастацкай творчасці. Першабытны чалавек не 

размяжоўваў віды дзейнасці. У сінкрэтызме са штодзѐннымі рытуаламі 

развіваліся розныя віды мастацкай культуры. 

§ Асаблівасці развіцця першабытнага мастацтва 

Першыя спробы ў мастацкай культуры датуюцца ХХХV тыс. да н. э. З 

перыяду палеаліту да нашых дзѐн захаваліся каменныя пліты з рэльефным 

малюнкам, а таксама маляваныя выявы жывѐл, якія прадстаўлены наскальным 

жывапісам. Па выніках разнастайных археалагічныя раскопак вядома, што 

людзі гэтых часоў уладкоўвалі жыллѐ. Першымі месцамі жылля неандэртальцаў 

былі пячоры і гроты ў скалах. З цягам эвалюцыі першабытны чалавек, 

вымушаны перасоўвацца з месца на месца ў пошуках ежы, пачаў бадаваць 

жыллѐ на адкрытай прасторы – зямлянкі, якія ўяўлялі невялікія паглыбленні ў 

зямлі авальнай формы. Падлога зямлянак была ўтрамбаванай, пасярэдзіне 

разводзілі вогнічша. У якасці канструкцыйных элементаў сцен жылля нярэдка 

выкарыстоўвалі галінкі і тонкія ствалы дрэў, а таксама косці і біўні мамантаў. З 

мэтай захавання цяпла сцены зямлянак пакрывалі галінкамі, травой і скурай 

(футрай) жывѐл. Для абароны ад дажджу і ветру ўладкоўвалі ветравы заслон 

або павець з пальмавых лісцеў (у Афрыцы). Так паступова з’явіўся шалаш. 

Разам з жыллѐвай архітэктурай з’яўляецца і мемарыяльная. Вядома, што для 

пахавання сваіх продкаў першабытныя людзі стваралі спецыяльныя ямы-

пахаванні.  

Першыя спробы жывапісу звязаны з выкарыстаннем мінеральных фарбаў, 

пераважна вохры. Самыя вядомыя пячорныя роспісы перыяду палеаліту, 

захаваныя да нашага часу, знаходзяцца ў Іспаніі (пячоры Касцільѐ, Альтаміра, 

Хорнас дэ ла Пенья) і ў Францыі (пячоры Ля Мадлен, Фон дэ Гом, Ляско). 

З’яўляецца круглая скульптура, якую вырабляюць з косці, рагоў жывѐл ці з 

дрэва. Галоўным вобразам у скульптуры з’яўляецца жанчына-маці. Найбольш 

праслаўленая скульптура гэтага часу – “Венера Вілендорфская” (па назве 

мястэчка ў Аўстрыі, дзе была знойдзена), для якой характэрна зглажванне 

канечнасцяў, малавыразная прапрацоўка галавы. У перыяд Мадлен асноўным 

вобразам становяцца жывѐлы, прадстаўленыя ў руху (маманты, алені, бізоны, 

коні). Жывѐлы выяўляюцца вельмі натуралістычна. У перадачы вобразаў 

выкарыстоўваецца прыѐм стылізацыі – абагульненне з мэтай зрабіць матыў 

больш зразумелым для ўспрымальніка, а таксама палегчыць яго выкананне для 

мастака. 

У перыяд мезаліту наскальны жывапіс па-ранейшаму застаецца вядучым 

відам мастацкай творчасці. Але ў параўнанні з папярэднім перыядам ў 

наскальным жывапісе з’яўляецца кампазіцыя. Галоўнае месца ў жывапісе 

займае вобраз чалавека, які выяўляецца схематычна, але дынамічна і 
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адлюстроўвае пэўнае дзеянне. У адлюстраванні сцэн палявання мастакі 

выкарыстоўваюць знакава-сімвалічную мову (пячора Тасілі ў Сахары, Афрыка). 

Найбольш яскравыя помнікі мастацтва гэтага перыяду захаваліся ў пячорах на 

Каўказе і ў Іспаніі.  

Перыяд неаліту пакінуў шматлікія творы дэкаратыўна-прыкладнога 

мастацтва. У гэты час кожная рэч упрыгожвалася арнаментам, які 

адлюстроўваў унутраны свет чалавека. З’яўляюцца стылізаваныя, абстрактныя 

матывы, якія складваюцца ў завершаны арнамент з крыжоў, спіраляў, 

трохкутнікаў. Пачынае развівацца тэхніка разьбы, пры дапамозе якой 

вырабляюць жаночыя статуэткі.  

У часы неаліту дэкаратыўны напрамак развіваецца ў аздабленні адзення, 

зброі, посуду; пашыраюцца тэхнікі разьбы, вышыўкі, аплікацыі. У 

арнаментыцы адлюстроўваюцца салярныя і лунарныя сімвалы. Сімвалам сонца 

былі круг, круг з кропкай, крыж, крыж упісаны ў круг, свастыка. Луну 

адлюстоўвалі ў выглядзе серпападобных насечак.  

Значныя змены адбываюцца ў архітэктуры. У гэты час жыллѐ пачынаюць 

будаваць з каменю. Звычайна гэта круглыя, авальныя або прамавугольныя ў 

плане дамы (захаваліся ў басейне Эгейскага мора), складзеныя з дробнага 

каменю на гліняным растворы або з сырца. 

Эпоха бронзы славіцца мегалітычнай архітэктурай (ад грэч. mégas – 

вялікі і litos – камень). Мегалітычная архітэктура мела культавы характар. 

Асноўнымі тыпамі мегалітычнай архітэктуры з’яўляюцца:  

1. Менгір (ад брэтон. men – камень і hir – доўгі). Менгіры ўяўляюць 

вертыкальна пастаўленыя каменныя пліты даўжынѐй больш 4 м. Менгіры 

ставіліся ў значных з пункту гледжання старажытных вераванняў месцах. 

Часам менгіры пакрываліся гравіраваным арнаментам з адлюстраваннем 

вобразаў жывѐл. 

2. Дальмен (ад брэтон. tol – стол і men – камень). Дальмен уяўляў 

канструкцыю з трох або пяці велізарных камянѐў, адзін з якіх служыў 

перакрыццем, а іншыя ўтваралі апоры. Дальмен з’яўляецца правобразам 

першага храма. 

3. Кромлех (ад брэтон. crom – круг і lech – камень). Кромлех утвараў 

круглае ў плане збудаванне з велізарных камянѐў. Па розных тэорыях кромлех 

уяўляе сабой першую абсерваторыю або культавую пабудову. У найлепшым 

стане да сѐнняшняга часу захаваўся кромлех Стоўнхэндж у Англіі. 

4. Каменныя шары цэнтральнаамерыканскай дзяржавы Коста-Рыка. 

Знойдзены па ўсѐй тэрыяторыі Коста-Рыка. Маюць розныя памеры да 3 м у 

дыяметры. Найбольш вялікія важаць каля 16 т. Пры тым, што яны вырабляліся 

з апсідзіяну і мелі значныя памеры, адхіленні дыяметру складаюць не больш 

8 мм. Прызначэнне шароў невядома. Але існуе тэорыя, згодна якой 

размяшчэнне шароў паўтарала карту зорнага неба або карту сусвету. 

Шырокае распаўсюджанне ў бронзавым веку атрымалі свайныя 

канструкцыі пабудоў. На тэрыторыі Італіі існавала ўласная канструкцыя жылля 

– тэрамары (разнавіднасць свай). Гэта былі драўляныя зрубы, што запаўняліся 
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каменем і глінай. На іх уладкоўвалі памосты, на якіх узводзілі жыллѐ ў 

выглядзе круглых у плане хацін. 

У перыяд Жалезнага веку з’яўляецца і пашыраецца жалезная зброя, якая 

ўпрыгожвалася арнаментам. Вядучым відам мастацкай творчасці з’яўляецца 

дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. З гэтага часу захаваліся жалезныя і 

бронзавыя прылады працы, жалезная зброя, залатыя ўпрыгожванні, аздобленыя 

гравіраваным арнаментам. Асноўным матывам арнаментыкі гэтага часу 

з’яўляецца геаметрычны.  
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ТЭМА 3. МАСТАЦТВА СТАРАЖЫТНАГА УСХОДУ І ПЯРЭДНЯЙ АЗІІ 

СТАРАЖЫТНЫ ЕГІПЕТ 

§ Агульная характарыстыка і перыядызацыя мастацкай культуры 

Адной з самых старажытных цывілізацый з’яўляецца цывілізацыя 

Старажатнага Егіпта, зараджэнне якой адносяць да канца ІV тыс. да н. э. 

Мастацкая культура Старажытнага Егіпта прайшла ў сваім развіцці шэраг 

паслядоўных стадый:  

1. Дадынастычны перыяд (V–ІV тыс. да н. э.). 

2. Ранняе царства (ХХХ–ХХVIII стст. да н. э.). 

3. Старажытнае царства (XXVIII–XXIII стст. да н. э.). 

4. Сярэдняе царства (XXI–XVIII стст. да н. э.). 

5. Новае царства (XVI–XI стст. да н. э.). 

6. Познеегіпецкі перыяд (сяр. XI ст. да н. э. – 332 г. да н. э.). 

7. Эліністычны перыяд (332–30 гг. да н. э.). 

У ІІІ тыс. да н. э. склалася дзяржаўнасць. На першапачатковым этапе 

формай кіравання была тыранія. У гэты час Егіпет не меў моцных сувязей з 

іншымі краінамі свету. На чале дзяржавы стаялі дэспат-фараон і вярхоўныя 

жрацы. Войны, якія вѐў Егіпет з суседнімі народамі, служылі крыніцай для 

папаўнення колькасці рабоў. Кіруючая вярхушка грамадства была зацікаўлена ў 

назменнасці існуючых сацыяльных адносін. Для духоўнай культуры Егіпта 

былі характэрны ўяўленні аб нязменнасці ўсталяванага парадку. Быт і культура 

адрозніваліся кансерватыўнасцю, устойлівымі традыцыямі. У перыяд 

Сярэдняга царства мяняецца форма кіравання і Егіпет паступова пашырае 

сувязі з навакольным светам. На працягу ўсіх перыядаў вельмі моцным 

уплывам на ўсе сферы чалавечага жыцця валодала міфалогія. 

У Старажытным Егіпце існавала развітая пісьменнасць. Высокага 

ўзроўню дасягнула мастацтва. Вядучымі відамі мастацкай культуры на працягу 

ўсіх перыядаў заставаліся архітэктура і скульптура. 

§ Архітэктура 

Вялікае значэнне ў перыяд Ранняга царства атрымаў культ памерлых. 

Першыя пахаванні ўяўлялі яму, над якой насыпалі ўзгорак з камянѐў і галькі. 

Крыху пазней для захавання насыпі і надання ѐй правільнай формы яе пачалі 

абмазваць ілам і абмуроўваць цэглай. Форма і памеры грабніцы залежалі ад 

маѐмаснага становішча ўладальніка. Сустракаліся адна- і шматкамерныя 

пахаванні. Сцены грабніц былі масіўнымі і мелі невялікі нахіл да цэнтру. Такія 

пабудовы атрымалі назву “мастабы” (з араб. – літаральна, каменная лаўка).  

Мастабы працягвалі будаваць і перыяд Старажытнага царства, на іх 

аснове паступова з’явіліся піраміды. Доказам сувязі мастаб з пірамідамі 

з’яўляецца знакамітая піраміда фараона Джосэра (XXVIII ст. да н. э.) – самая 

ранняя з вядомых пірамід. Першапачаткова грабніца фараона Джосэра мела 

форму мастабы. Але ў працэсе будаўніцтва ўзнікла патрэба павелічэння 

наземнай часткі грабніцы па вертыкалі. На першую мастабу паставілі яшчэ тры, 

кожная з якіх была меншай па памерах. У далейшым яе павысілі яшчэ на дзве 

ступені, а для захавання прапорцый павялічылі агульныя памеры піраміды. У 
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выніку піраміда Джосэра (арх. Імхатэп) атрымала вышыню 60 м з аснаваннем 

памерамі 109,2 х 121 м.  

Старажытныя егіпцяне верылі, што ў замагільным свеце душа памерлага 

працягвае жыць, пакуль захоўваецца яго цела. Целы памерлых 

муміфіцыраваліся сродкам бальзаміравання, а для захавання мумій будавалі 

грабніцы. Каб працягнуць жыццѐ фараона пасля яго смерці ў іншым свеце ў 

грабніцу ставілі статую-двайнік памерлага, у якую ў выніку знікнення цела 

павінна была перасяліцца душа. Грабніца лічылася адвечным домам памерлага, 

таму формы грабніц былі падобныя да архітэктуры жылля. Грабніца фараона 

будавалася на працягу ўсяго яго царствавання. Фараон валодаў неабмежаванай 

уладай. Усе рэсурсы краіны і ўсе жыхары былі ў яго прыватным распараджэнні, 

што дазваляла ўзводзіць усыпальніцу грандыѐзнай. Грабніца ўяўляла сабой 

велізарнае, складзенае з каменных блокаў збудаванне ў форме чатырохграннай 

піраміды. У глыбіні піраміды знаходзілася пахавальная камера, дзе стаяў 

саркафаг з муміяй. Каля велізарных пірамід фараонаў размяшчаліся групамі 

піраміды меншых памераў – грабніцы вышэйшай знаці. Пры пірамідзе 

будаваўся памінальны храм, які складаўся з некалькіх невялікіх памяшканняў. 

Масіўныя сцены і слупы гэтых храмаў былі выкладзены з вялікіх, гладка 

абчасаных камянѐў. Тры буйныя піраміды, захаваныя да нашага часу – Хеопса 

(146,6 м), Хефрэна (143,3 м) і Мікерына (62 м) знаходзяцца на заходнім беразе 

Ніла. Непадалѐк ад піраміды Хефрэна ўзвышаецца велізарная фігура сфінкса. 

Яна высячана з вялікай скалы і нагадвае фігуру ляжачага льва. Галава сфінкса 

мае партрэтнае падабенства з фараонам Хефрэнам. У старажытнасці фігура 

сфінкса мела афарбоўку, ад якой зараз мала што захавалася. На галаве фараона 

апрануты клаўт – галаўная хустачка з двума канцамі на плячах, упрыгожанымі 

папярочнымі поласамі. Гэта найбольш грандыѐзная скульптура, захаваная да 

нашага часу. Яе вышыня складае 20 м, даўжыня – 57 м. 

У перыяд Сярэдняга царства праводзіліся ірыгацыйныя работы, раслі 

гарады, развівалася гарадское жыццѐ і культура. Піраміды фараонаў гэтага 

перыяду значна меншыя па памерах. Затое большая ўвага надаецца будаўніцтву 

храмаў. Многія грабніцы гэтага часу ўваходзяць у комплекс храмаў. Цікавым 

па архітэктурнай задуме з’яўляецца замагільны храм фараона Аменемхета ІІІ. У 

сучасны перыяд ад яго захавалася мала, але па апісаннях старажытных грэкаў 

вядома, што ѐн меў велізарныя памеры. Грэкі назвалі храм Лабірынтам (ад 

троннага імя Аменемхета ІІІ – Німаатр, у грэчаскім вымаўленні – Лабір). Па 

апісаннях Герадота вядома, што Лабірынт меў 12 крытых залаў, злучаных 

паміж сабой у адно памяшканне. Шэсць з іх былі звернуты на поўдзень, шэсць 

– на поўнач. Звонку яны былі акружаны масіўнай сцяной. Пры гэтым пакояў у 

Лабірынце існавала 3 тысячы: па 1,5 тысячы з кожнага боку. Некаторыя пакоі 

былі падземнымі, іншыя – наземнымі. Сярод іх былі залы, малельні, калідоры, 

сховішчы і інш. Дах і сцены ўсіх пакояў былі зроблены з каменю. Сцены 

паўсюль пакрыты рэльефамі. Кожная зала мела калоны з белага мармуру. У 

завяршэнні Лабірынта знаходзілася піраміда – усыпальніца фараона. 

 У перыяд Сярэдняга царства зараджаецца форма храма, якая атрымала 

развіццѐ ў перыяд Новага царства. Распаўсюджанне атрымліваюць грабніцы ў 
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выглядзе пячорных залаў, высячаных у скале. Адным з самых знакамітых 

архітэктурных збудаванняў гэтага часу з’яўляецца храм фараона Ментухатэпа І. 

Гэта складаны комплекс збудаванняў, які ўключае скальныя грабніцы, 

храмавыя двары і залы з манументальнымі каланадамі, размешчанымі на трох 

вялікіх тэрасах, што паслядоўна ўзвышаюцца.  

У XVII ст. да н. э. на тэрыторыю Егіпта ўварваліся ваяўнічыя плямѐны 

гіксаў (жыхары гор), якія захапілі ўладу ва ўсіх раѐнах краіны, акрамя сталіцы – 

г. Фіваў. Бойка за тэрыторыю Егіпта цягнулася амаль стагоддзе, і ў XVI ст. да 

н. э. егіпецкі фараон Яхмос выгнаў гіксаў за межы краіны, паклаўшы пачатак 

новаму перыяду ў гісторыі Егіпта. У перыяд Новага царства вядучым тыпам 

архітэктуры становіцца храм. Першыя храмавыя пабудовы яшчэ маюць 

падабенства з архітэктурнымі комплексамі папярэдняга перыяду. Адным з 

буйных храмавых комплексаў Новага царства з’яўляецца храм царыцы 

Хатшэпсут. Па планіровачнай структуры і аздабленні храм Хатшэпсут падобны 

да храма Ментухатэпа І, узведзенага ў перыяд Сярэдняга царства. Храм 

размешчаны ў скалах на трох тэрасах. Аднак, у адрозненне ад храмаў 

Сярэдняга царства храм Хатшэпсут пазбаўлены пахавання. Да храма вядзе 

доўгая дарога, па баках якой праз кожныя 10 м стаяць зробленыя з пясчаніка 

статуі сфінксаў. У выявах сфінксаў вобраз фараона ўвасоблены з усімі 

атрыбутамі цара – з клаўтам (хусткай), падвісной барадой, але ў той жа час з 

тварам жанчыны – царыцы Хатшэпсут. Храм паўсюль упрыгожаны рэльефамі, 

статуямі і роспісамі. Статуі, рэльефы і столя афарбаваны. Падлога некаторых 

залаў дэкарыравана золатам і срэбрам. Да ніжняй тэрасы храма датыкаюцца два 

маленькіх свяцілішчы: адно прысвечана богу-шакалу Анубісу, другое – багіні-

карове Гатор (Хатхор). Свяцілішча багіні Гатор падтрымліваюць калоны з 

капітэлямі ў выглядзе галавы жанчыны з ушамі каровы. 

У перыяд Новага царства фараоны працягваюць будаваць грабніцы. Па 

прычыне магчымага абрабавання грабніц іх будуюць у скалах, асобна ад 

замагільных храмаў. Найбольшую цікавасць у гэты перыяд уяўляе грабніца 

фараона Тутанхамона, адкрытая ў 1922 г. англійскім археолагам Картэрам. 

Грабніца мае Т-падобную форму. Да яе вядзе лесвіца, што завяршаецца 

дзвер’ю, за якой адкрываецца праход. У праходзе маецца дзве дзверы: адна 

вядзе ў кладавую, другая – у пахавальны пакой. У пахавальным пакоі раней 

знаходзіўся алебастравы саркафаг у форме чалавечага цела, у якім памяшчаліся 

7 устаўленыя адна ў адну труны (зараз – у Нацыянальным Каірскім музеі). Тры 

з іх былі зроблены з золата і інкрусціраваны каляровай пастай з каштоўнымі 

камянямі. У апошнім ляжала мумія Тутанхамона. У сумежных з пахавальняй 

пакоях захоўваліся мэбля, калесніцы, мадэлі караблей, адзенне, начынне. 

 З цягам эвалюцыі ў Егіпце складваецца і распаўсюджваецца новы тып 

храма. Ён складаецца з размешчаных адзін за адным двара, залы і свяцілішча. 

Храм абнесены глухой сцяной. Да яго вядзе дарога, па баках якой на працягу 

сотняў метраў стаяць барашкі або сфінксы – фігуры ільвоў з чалавечымі 

галавамі. Галоўны фасад храма ўяўляў сабой два пілона (вежападобнае 

масіўнае збудаванне, якое пашыраецца да нізу), паміж якімі размешчаўся 

ўваход. Часам пілоны былі аб’яднаны ў адзіныя магутныя вароты. Фасад 
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пакрываўся надпісамі і рэльефнымі выявамі. За ўваходнымі пілонамі 

знаходзіўся гіпасцільны двор (перасечаны калонамі). За дваром – зала з 

велізарнымі калонамі, таксама пакрытымі выявамі і надпісамі ў выглядзе 

лотасу, трыснягу, вераску, папірусу і акенцамі на столях. Калоны былі 

масіўнымі, а прамежкі паміж імі вузкімі. За залай размяшчалася цѐмнае 

свяцілішча. Храм уяўляў сабой вобраз нільскіх берагоў. Найбольш буйныя 

храмы гэтага часу захаваліся сѐння ў Луксоры і Карнаку. Іншы знакаміты храм 

гэтага перыяду – храм Рамсеса ІІ (Рамесеўм), які ўяўляе сабой некалькі 

гіпасцільных залаў, свяцілішча і палац фараона з пакоямі, канюшняй, 

сховішчамі. Увесь комплекс мае каланады і ўпрыгожаны манументальнымі 

скульптурамі Рамсеса ІІ велізарных памераў (20 м увышыню). 

У 671 г. да н. э. Егіпет быў заваяваны Асірыяй. Барацьбу з асірыйцамі 

пачалі жыхары заходніх рэгіѐнаў Егіпта, якія пасля перамогі заснавалі новую 

сталіцу – г. Саіс. Буйныя вельможы новай дынастыі ўзводзілі грабніцы, якія па 

форме нагадвалі мастабы Ранняга і Старажытнага царстваў. Аднак кіраўніцтва 

Саіскай дынастыі было нядогім. У 525 г. да н. э. Егіпет быў заваяваны персамі, 

якія кіравалі каля 200 г. да іх перамогі войскам Аляксандра Македонскага ў 

332 г. да н. э. Егіпецкія жрацы падтрымалі вызваленне Аляксандрам краіны і 

аб’явілі яго “Сынам Ра, які любіць Амона”. У дэльце Ніла Аляксандр пабудаваў 

новы горад – Александрыю, які ў ІV ст. да н. э. стаў буйнейшым гандлѐвым і 

культурным цэнтрам грэка-усходняга свету. Вялікае будаўніцтва вялося ў 

Егіпце пасля смерці Македонскага, пры яго пераемніках – царах македонскай 

дынастыі – Пталемеях. Пталемеі будавалі храмы па старажытных егіпецкіх 

традыцыях. Найбольш буйнымі храмамі гэтага перыяду з’яўляюцца храм Гора 

ў Эдфу і храм Ісіды на в. Філе. У параўнанні з папярэднімі перыядамі храмы 

эліністычнага Егіпта больш масіўныя і складаныя па планіроўцы, маюць 

большую колькасць калон, аднак, многія архітэктурныя формы, якія раней мелі 

ўтылітарнае прызначэнне, у эліністычны перыяд набылі дэкаратыўны характар. 

Сцены храмаў Старажытнага Егіпта часта ўпрыгожваліся каменнымі 

рэльефамі. Рэльеф вонкавых сцен прысвячаўся шанаванню магутнасці фараона 

і выяўляў вайсковыя і паляўнічыя сцэны. Сцены інтэр’ераў адлюстроўвалі 

сюжэты культавага характару (храм Рамесеўм, храм у Карнаку). Найбольшую 

цікавасць заслугоўваюць слупы, пілоны і калоны. Калоны з’явіліся ў перыяд 

Старажытнага царства ў Сакары. Капітэлі першых калон мелі форму кветкі 

папіруса. У больш позні перыяд на слупах і калонах з’яўляюцца выявы кветак 

лотаса (гранітныя слупы Тутмоса ІІІ перад Карнакскім свяцілішчам). Разьба па 

каменю ўжывалася і ў грабніцах (рэльефныя фрызы, стэлы), і для аздаблення 

саркафагаў. 

У егіпецкай архітэктуры быў вынайдзены ордэр (ад лац. ordo – парадак) – 

характэрнае для пэўнай краіны і эпохі разуменне суадносінаў бэлечна-стоечнай 

канструкцыі. Калоны егіпецкага ордэра прадстаўлены 6-цю тыпамі:  

1. Папірусападобная з адкрытым ці закрытым бутонам (асноўны тып 

калоны Новага царства);  

2. Лотасападобная;  

3. Пальмападобная;  
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4. Са складанай ці кампазітнай капітэллю;  

5. З гатарычнай капітэллю (з выявай галавы багіні Гатор);  

6. З капітэллю ў выглядзе перавернутага звана (Карнакскі храм). 

§ Выяўленчае мастацтва 

У выяўленчым мастацтве Егіпта існаваў жорсткі канон: галава і ногі 

выяўляліся ў профіль, плечы і вока – у фас, грудзь і жывот – у тры чвэрці. У 

сваім мастацтве егіпцяне выкарыстоўвалі метад, які дазваляе паказаць усѐ 

істотнае ў чалавечай фігуры. Пры гэтым сюжэтныя кампазіцыі выконваліся з 

захаваннем сацыяльнага значэння асобы: фараоны выяўляліся большымі па 

памерах, чым рабы. Кампазіцыі на міфалагічную тэматыку па гарызанталі 

дакладна падзяляюцца на тры часткі: уверсе размяшчаюцца выявы багоў, 

пасярэдзіне распавядаецца пра зямное жыццѐ фараонаў, унізе выяўляецца 

жыццѐ ў замагільным царстве. Адным з дасягненняў егіпецкага мастацтва 

з’яўляецца тое, што любая скульптурная, жывапісная ці архітэктурная форма 

дакладна кладзецца на сваѐ месца, быццам бы падпарадкоўваецца пэўнаму 

закону. Так быў сфарміраваны стыль Старажытнага Егіпта. У скульптуры ўсе 

сідзячыя фігуры трымаюць рукі на каленях; выявы мужчынскіх асоб 

афарбаваны ў больш цѐмны колер, чым жыночыя; аблічча кожнага божаства 

выяўляецца вельмі дакладна.  

У перыяд Новага Царства – амарнскі – была зроблена спроба пазбавіцца 

ад канонаў. Цар Аменхатэп IV паспрабаваў змяніць рэлігійныя ўстаноўкі і ўвѐў 

культ вышэйшага божаства – Атона, які выяўляўся ў выглядзе сонечнага дыска 

з прамянямі, якія завяршаюцца далонямі на канцах. Сябе ѐн назваў Эхнатонам 

(прыбліжаным да бога Атона) і перасяліўся далей ад жрацоў папярэдніх 

культаў у горад Амарну – Ахетатон (“небасхіл Атона”). Найбольш 

праслаўленыя рэльефы і роспісы гэтага часу выяўляюць Эхнатона з яго жонкай 

Ніферціці пад бласлаўляючымі прамянямі сонца. 

Дэкаратыўны жывапіс Егіпта ўжываўся для аздаблення храмаў, палацаў, 

жылых дамоў і грабніц. Пры гэтым выкарыстоўваліся наступныя фарбы: 

чорная, белая, шэрая, сіняя, зялѐная, карычневая, чырвоная, ружовая і жоўтая. 

Фарбы разводзіліся на вадзе з клеям і наносіліся плоскімі мазкамі з дапамогай 

пэндзэляў, якія вырабляліся з раслінных матэрыялаў. Фрэскавы жывапіс 

адлюстоўваў бытавыя сцэны і ўпрыгожваўся геаметрычнымі і расліннымі 

матывамі. 

§ Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 

Важнае значэнне ў развіцці дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва меў 

камень. Каменныя пасудзіны вырабляліся з базальта, мелі канічную ці 

цыліндрычную форму. Пасудзіны з цвѐрдых парод каменю не мелі дэкора. 

Выкарыстанне цвѐрдых парод каменю ўвогуле характэрна для больш архаічных 

эпох, у больш познія часы ўжываліся мяккія пароды. Са старажытнага перыяду 

(неаліт) да нашага часу захавалася блакітная мармурная ваза ў форме дзвюх 

сіметрычна размешчаных вутак са звязанымі лапамі. З эпохі Новага царства 

захаваліся алебастравыя пасудзіны, знойдзеныя ў грабніцы Тутанхамона. Кубкі, 

свяцільні былі дэкарыраваны рэльефнымі выявамі багоў і багінь замагільнага 
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свету. З шыферу выраблялі палеткі для расцірання фарбаў. Палеткі звычайна 

мелі формы жывѐл – слана, чарапахі, гіпапатама, рыбы ці антылопы.  

Гліняны посуд вядомы з часоў неаліту, а каля 3200 г. да н. э. з’явілася 

ганчарнае кола. З перыяду Старажытнага царства вырабы пачалі абпальвацца ў 

печах, а затым пакрывацца роспісамі. З гэтага часу захаваліся фігурныя 

пасудзіны ў выглядзе жывѐл і жаночых фігур. У наступныя эпохі гліняны посуд 

выцясніўся металічным. Вырабы з фаянсу вядомы з перыяду Ранняга царства. 

Сіні фаянс выкарыстоўваўся для аздаблення памяшканняў грабніц і для 

вытворчасці дэкаратыўных элементаў архітэктуры. Фаянсавая плітка 

выкарыстоўвалася ў г. Амарне, у архітэктурным комплексе Рамсеса ІІ і ІІІ. З 

фаянса выраблялі таксама статуэткі, каралі, пасудзіны, чашы і кубкі. 

Росквіт вырабаў са шкла прыпадае на перыяд Новага царства. 

Першапачаткова з сіняга, затым з паліхромнага шкла выраблялі чашы, 

флаконы, вазы, пацеркі, амулеты. Егіпцяне ведалі таксама шкляную мазаіку. 

Поспеху дасягнула ювелірная справа. У класічны перыяд гісторыі Егіпта 

ў ювелірнай справе ўжывалі фармоўку, паянне, коўку, для нанясення арнаменту 

выкарыстоўваліся насечка, гравіроўка, залачэнне, штампоўка, цісненне, 

інкрустацыя, перагародчатая эмаль, зернь, траўленне і афарбоўка. Звычайна 

дэкор меў у аснове раслінны і анімалістычны матывы. 

Шырока ўжывалася драўляная мэбля. Звычайна ў якасці ўпрыгажэнняў 

выкарыстоўваліся выявы кветак папіруса, лотаса, ножкі крэслаў мелі 

завяршэнні ў выглядзе ільвіных лап. Інкрусціравалася мэбля слановай косцю. 

Егіпецкая мэбля дадавалася жывапіснымі і скульптурнымі выявамі. Асноўнымі 

пародамі дрэў былі: сікамор, акацыя, кедр, кіпарыс і чорнае дрэва. 

Самабытны характар мае егіпецкае ткацтва. Лѐн пачалі апрацоўваць ужо 

ў эпоху неаліта, шэрсць і канопля ўжываліся рэдка. У перыяд Новага царства 

распаўсюджанне атрымала шпалерная тканіна з узорам з шасці фарбаў, які 

выяўляе россып кветак. Царскае адзенне пакрывалася вышыўкай і аплікацыяй. 

Так, на адным з прадметаў адзення Тутанхамона нашыта ромбападобная сетка з 

фаянсавых пацерак і залатых пласцінак. Цікавасць уяўляе і т. зв. “пояс Рамсеса 

ІІІ” даўжынѐй 5,2 м, дэкарыраваны зігзагамі і шэрагам іерогліфаў “жыццѐ”. 

СТАРАЖЫТНАЯ МЕСАПАТАМІЯ 

§ Агульная характарыстыка і перыядызацыя мастацкай культуры 

Месапатамія (ад грэч.) – Міжрэчча, адна з самых старажытных 

цывілізацый, якая ўзнікла ў ІV тыс. да н. э. на тэрыторыі паміж рэкамі Тыгр і 

Еўфтрат (зараз – тэрыторыя Ірака з сумежнымі краінамі) і існавала адначасова з 

цывілізацыямі Індыі, Кітая, Егіпта. Яшчэ ў ІV тыс. да н. э. у паўднѐвай частцы 

Месапатаміі складваецца высокая культура шумераў, якая пазней была 

атрымана ў спадчыну вавіланянамі і асірыйцамі. На рубяжы ІІІ–ІІ тыс. да н. э. 

цывілізацыя шумераў прыходзіць у заняпад, шумерская мова становіцца 

мѐртвая; яе ведалі толькі вавілонскія жрацы, яна заставалася мовай іх 

свяшчэнных тэкстаў. У пачатку ІІ тыс. да н. э. росквіт культуры Месапатаміі 

адбваецца ў Вавілоне, а першая палова І тыс. да н. э. характарызуецца пад’ѐмам 
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і ўзмацненнем Асірыі, якая займае паўночную частку Міжрэчча. У сярэдзіне І 

тыс. да н. э. адбываецца новы росквіт Вавілона. 

Грамадскі лад у дзяржавах Месапатаміі ўяўляў сабой рабаўладальніцкую 

дэспатыю крайняй формы: нават вышэйшая знаць і саноўнікі лічыліся рабамі 

цара. Цар утрымліваў у сваіх руках усю паўнату грамадскай, вайсковай і 

судзебнай улады, быў вярхоўным жрацом, яго асоба абажаствлялася.  

У духоўнай культуры вялікае значэнне мела рэлігія. Усе гарады мелі 

мясцовых багоў. Былі вылучаны і агульнадзяржаўныя багі: Мардук (у 

Вавілоне), Ашур (у Асірыі). 

 § Архітэктура 

Росквіту дасягнула будаўніцтва палацаў і храмаў. Палац цара з’яўляўся 

адміністратыўным цэнтрам дзяржавы, ѐн павінен быў ўражваць велічнасцю і 

магутнасцю. Палацы мелі тронныя залы, памяшканні для архіваў, сістэму 

каналізацыі і багата аздабляліся каляровымі фрэскамі і статуямі, каменнымі 

барэльефамі і глазураванай пліткай. Дзверы з кіпарысавага дрэва абіваліся 

бронзай. Такімі былі палацы Ашурбаніпала ў сталіцы Асірыі – г. Ніневіі, цара 

Саргона ІІ у г. Хорсабадзе, вавілонскага цара Навухаданасора (VIІ–VI стст. да 

н. э.), часткай якога былі Вісячыя сады Сіміраміды. 

Сярод культавых пабудоў былі распаўсюджаны зікураты, якія 

выкладваліся з сырцовай цэглы, абліцоўваліся абпаленай цэглай, пакладзенай 

на бітуме. На ярусы тэрас вялі шырокія лесвіцы, па якіх падымаліся ўрачыстыя 

рэлігійныя працэсіі. Галоўны зікурат Вавілона – Вавілонская вежа, узведзеная ў 

ІІ тыс. да н. э., перабудаваная ў VIІ–VI стст. да н. э. Гэта быў храм, прысвечаны 

богу Мардуку. Ён меў квадратную аснову з бакамі каля 90 м, такая ж была і 

вышыня. Храм меў 7 ярусаў, кожны з якіх быў афарбаваны ў пэўны колер. 

Верхні ярус – свяцілішча бога Мардука – быў упрыгожаны золатам і 

каштоўнымі камянямі. 

§ Выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 

Дасягненнем у выяўленчым мастацтве з’явіўся партрэт, які не меў 

партрэтнага падабенства. У выяве цара перадаваліся рысы, уласцівыя герою 

тых часоў. Характэрнай рысай скульптуры было тое, што майстры ў камені 

імітавалі гліняныя прыѐмы. Скульптура прадстаўлена пераважна рэльефамі 

палацаў, на якіх выяўляліся богі, цары, воіны і жывѐлы. Пашыраным вобразам, 

які знайшоў адлюстраванне як у рэльефах, так і ў круглай скульптуры Асірыі, 

быў свяшчэнны бык – шэду. Шэду выяўляўся ў вобразе крылатага быка з 

галавой чалавека і з пяццю быч’імі лапамі, дзве з якіх (пярэднія) 

адлюстроўваліся франтальна, астатнія тры – у руху. Прадстаўлены ў дынаміцы 

бык з пяццю лапамі, здавалася, рухаўся насустрач чалавеку, што падыходзіў да 

яго. Звяртае ўвагу той факт, што нават у вобразе шэду перадаваўся партрэт 

цара. 

Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Месапатаміі – гэта мастацтва 

народаў сучасных Ірана, Ірака, Турцыі, Сірыі, Лівана, Ізраіля, Іарданіі, 

Саудаўскай Аравіі і Кіпра. На ранніх этапах развіцця цывілізацыі жыхары 

Месапатаміі апрацоўвалі камень. Першымі каменнымі вырабамі з’яўляюцца 

амулеты, цыліндрычныя пячаткі, грушападобныя ці рабрыстыя рукаяткі 
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молатаў і культавыя пасудзіны. Шумерская цывілізацыя ведала каменную 

мазаіку – “штандарты”, якая ўяўляла сабой шэраг выцягнутых 

прамавугольных пласцін, што адрозніваліся багатай паліхроміяй. Ужо ў ІХ–VIІІ 

стст. да н. э. з’яўляюцца каменныя рэльефы, якія ўпрыгожваюць сцены 

асірыйскіх палацаў і храмаў.  

Дэкаратыўны жывапіс выконваўся ў тэхніках фрэскі і тэмперы. Роспісы 

рабіліся на вапневай аснове і адлюстроўвалі рэлігійныя і свецкія сюжэты. 

У керамічных вырабах панаваў геаметрычны арнамент. Кераміка 

ўжывалася для аздаблення храмаў (алтар перад уваходам у храм Тэль-Халафа, 

ІV тыс. да н. э.) і вырабу посуду. У вырабах са шкла назіраецца егіпецкі ўплыў. 

У Месапатаміі квітнела ювелірная справа. З золата выраблялі посуд, 

прадметы туалета, статуэткі, часткі музычных інструментаў (абрамленні 

арфаў). У параўнанні з Егіптам тэхніка ювелірных вырабаў была больш тонкай 

і зграбнай. Часта ўжывалася філігрань. 

З металаў, як і ў Егіпце, апрацоўваліся бронза і медзь. Да сѐнняшняга 

часу захаваліся шматлікія пасудзіны з гравіраванымі выявамі чалавечых твараў, 

упрыгожванні, люстэркі. Слановая косць ужывалася для аздаблення драўлянай 

мэблі. 

У галіне тэкстылю вядомы былі дывановая справа, драпіроўка і вышыўка. 

СТАРАЖЫТНАЯ ІНДЫЯ 

§ Агульная характарыстыка мастацкай культуры 

Паўвостраў Індастан (тэрыторыя Старажытнай Індыі) насяляе шмат 

народнасцей. Адной з іх з’яўляюцца нашчадкі дравідаў (старажытнае мясцовае 

насельніцтва), іншыя ўтварыліся ў выніку зліцця з плямѐнамі арыяў. Плямѐны 

гэтыя трапілі ў Індыю ў ІІІ тыс. да н. э. з Сярэдняй Азіі. На сѐнняшні час на 

тэрыторыі Індастана існуе 4 дзяржавы: Індыя, Пакістан, Бангладэш і Непал. 

Культура ўсіх гэтых народаў пры ўсѐй сваѐй разнастайнасці мае шмат 

агульнага. 

У Старажытнай Індыі існаваў каставы лад. Паходжанне варнаў (каст) 

звязваецца з узнікненнем грамадскай і маѐмаснай няроўнасці. Існавала 4 варны: 

кшатрыі (вайсковая знаць), брахманы (жрацы), вайш’і (вольныя абшчыннікі), 

шудры (беднякі). 

Вялікі ўплыў на ўсе сферы культурнага жыцця, у тым ліку мастацтва, у 

Старажытнай Індыі аказвала рэлігія: ведызм, індуізм, будызм, што сказалася на 

фарміраванні мастацкіх вобразаў. 

§ Архітэктура 

У ІІІ тыс. да н. э. у часы Старажытных культур Егіпта і Месапатаміі 

існавала самастойная і своеасаблівая цывілізацыя ў даліне ракі Інд (Пакістан). 

Пад час раскопак тут знайшлі рэшткі гарадоў з прамавугольнай сеткай вуліц, 

каналізацыяй, басейнамі. Дамы будаваліся з абпаленай цэглы, аднак асноўным 

будаўнічым матэрыялам было дрэва. У значных манументальных пабудовах 

ужывалі камень, які імітаваў формы, выпрацаваныя пры будаўніцтве з дрэва. У 

ІІІ ст. да н. э. у Індыі пачалося шырокае ўжыванне каменю для будаўніцтва 

храмаў, што было звязана з прыняццем будызма. Грамадскія пабудовы і палацы 
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будаваць з каменю не дазвалялася, іх будавалі з дрэва, таму яны не захаваліся. 

Грабніц у Індыі не было: па рэлігійных верваннях нябожчыкаў спальвалі. Таму 

асноўная захаваная архітэктура прадстаўлена храмамі. Адным з самых 

старажытных тыпаў культавай пабудовы з’яўляецца ступа – збудаванне ў 

выглядзе сферычнага купала, але без унутранай прасторы. Наверсе знаходзілася 

надбудова для захавання рэліквій будыйскага культу (ступа ў г. Санчы). На 

працягу доўгага перыяду – з ІІІ ст. да н. э. па Х ст. у Індыі будаваліся храмы, 

выдзеўбаныя ў скале – пячорныя храмы чаіцьі. Такі храм уяўляў сабой 

выдзеўбаную ў скале залу, у якой знаходзіўся культавы сімвал – ступа ці статуя 

Будды. Гэта было памяшканне з калонамі і мноствам буйных ці дробных 

дэталей, выдзеўбаных у суцэльнай скале. Формы пячорных храмаў у 

дакладнасці (нават да шляпак цвіка) узнаўлялі аблічча драўляных пабудоў. 

Паверхня каменных слупоў, бэлькі і іншыя элементы канструкцыі пакрываліся 

рэльефамі, правобразам якіх была разьба па дрэве. Адной з характэрных рыс 

архітэктуры Старажытнай Індыі з’яўляецца шматлікі пластычны рэльеф. 

§ Выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 

Асноўнай тэхнікай жывапісу з’яўлялася фрэска. Фрэскі Індыі вядомы з ІІ 

тыс. да н. э. Звычайна яны выяўляюць святочныя шэсці і цырымоніі, а таксама 

бытавыя сцэны. Галоўным аб’ектам дэкора быў чалавек. Падмалѐвак 

выконваўся грызайлью (адценні аднаго колеру) па сырой тынкоўцы. Потым 

наносіліся фарбы сухім спосабам ці тэмперай, затым паверхня шліфавалася 

слановым біўнем. 

Дэкаратыўная скульптура ўзнікла ў ІІ тыс. да н. э. у даліне ракі Інд. У 

асноўным у ѐй выкарыстоўваўся анімалістычны матыў (слон, тыгр, буйвал) і 

выявы чалавека са скрыжаванымі і падагнутымі нагамі. Скульптурныя выявы 

багінь дэкарыраваліся паясамі, буйнымі каралямі, завушніцамі з золата і срэбра. 

У Х–V стст. да н. э. з золата выраблялі не толькі ўпрыгожванні, але і посуд. 

Актыўна ўжываліся каштоўныя і паўкаштоўныя камяні, жэмчуг. Бронзавыя 

статуэткі і зброя вядомы з ІІ ст. да н. э. У керамічных вырабах пануючым 

з’яўляўся геаметрычны і анімалістычны матыў. Тканіна моцна пашкоджана пад 

уздзеяннем клімату. Аднак ужо з ІІІ тыс. да н. э. вядомы тканіны з бавоўны і 

шэрсці. 

СТАРАЖЫТНЫ КІТАЙ 

§ Агульная характарыстыка мастацкай культуры 

Цывілізацыя Кітая – адна з самых старажытных. Старажытны перыяд 

ахоплівае час з ІІ тыс. да н. э. па ІІІ ст. (да гібелі імперыі Хань). У гэты час 

узнікаюць першыя кітайскія дзяржавы. У сілу сваѐй значнай аддаленасці 

культура Кітая не зведала значных уплываў, як культура Еўропы і Бліжняга 

Усходу. Гэтай культуры ўласцівы 2 асноўныя рысы:  

1. перавага традыцый ва ўсіх сферах грамадскага жыцця (гэта добра 

прасочваецца да ХІХ ст. – да моманту ўключэння Кітая ў сусветную 

капіталістычную сістэму);  
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2. культура валодае надзвычай вялікай адаптацыйнай сілай. Многія 

ідэалагічныя ўплывы былі творча перапрацаваны кітайцамі, напрыклад, 

будызм. 

Кітайскую культурную традыцыю часта называюць канфуцыянскай. З 

часоў імперыі Хань канфуцыянства становіцца вядучай ідэалогіяй.  

У развіцці мастацкай культуры Старажытнага Кітая вылучаецца 

2 найбольш значныя перыяды:  

1. Часы кіравання дынастыі Чжоў (1122–256 гг. да н. э.);  

2. Часы кіравання дынастыі Хань (206 г. да н. э. – 220 г.). 

Да асаблівасцяў старажытнакітайскага мастацтва адносяць: увага да 

праблем каларыстыкі, шанаванне тэмы прыроды, стылізацыя матываў, 

сімвалізм.  

§ Архітэктура 

Планіроўка кітайскіх гарадоў была рэгулярнай. Гарады былі абнесены 

глінабітнымі сценамі і абмураваны цэглай, ці каменнымі сценамі з вежамі. 

Архітэктура Кітая адрозніваецца кананізаванасцю. Са старажытных часоў 

ужываюцца глінабітныя канструкцыі, камень і цэгла. Але асноўны будаўнічы 

матэрыял – дрэва. Старажытныя пабудовы не захаваліся. Пра іх можна 

меркаваць па выявах, апісаннях і рэштках археалагічных раскопак. 

Старажытным збудаваннем, захаваным да нашага часу, з’яўляецца Вялікая 

Кітайская сцяна, узведзеная на поўначы для абароны ад набегаў качэўнікаў. 

Першапачаткова яна была пабудавана са шчэбню і зямлі, пазней абмуравана 

каменем і цэглай. Вышыня яе складае 8–9 м, шырыня наверсе – 5–6 м, даўжыня 

– 4 тыс. км. Паверху сцяны з абодвух бакоў ідзе парапет з зубцамі. Праз 

кожныя 100–150 м былі ўстаноўлены вежы, усяго іх налічваецца каля 60 тыс. З 

часоў Ханьскай эпохі захаваліся керамічныя мадэлі жылля, па якіх можна 

меркаваць аб будаўніцтве ў той час шматпавярховых будынкаў з яруснымі 

дахамі, якія мелі вялікі вынас, але яшчэ не набылі выгнуты контур. Архітэктура 

перыяду Хань адрозніваецца строгім стылем. Сцены дэкарыраваліся простым 

геаметрычным арнаментам, каменныя дэталі ўпрыгожваліся скульптурнымі 

выявамі жывѐл і фантастычных істот. Кітайскі жылы дом стаў правобразам 

далейшай архітэктуры культавага і грамадскага прызначэння.  

§ Выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 

Найбольшага росквіту ў выяўленчым мастацтве Старажытнага Кітая 

дасягнуў жывапіс, які выконваўся на паперы або на шоўку. Жывапіс гэтага часу 

афармляецца не ў выглядзе карцін, а выглядзе скруткаў (гарызантальных і 

вертыкальных даўжынѐй да 3 м). Асаблівасцю жывапісу з’яўляецца 

недамаляванасць дэталей, якая эстэтычна асэнсавана. Вышэйшай ацэнкай 

кампазіцыі з’яўляецца тое, што яна служыць стымулам для творчасці гледача. 

Большасць жывапісу аздоблена вершамі. Жывапіс мае сімвалічны характар. 

Ужо ў Старажытны перыяд складваецца два жанры кітайскага жывапісу на 

скрутках:  

1. “горы і воды”;  

2. “кветкі і птушкі”.  
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Згодна кітайскай традыцыі галоўным прынцыпам мастацтва з’яўляецца 

сузіранне, таму ў мастацтве ідзе імкненне не да адлюстравання рэчаіснасці, а да 

яе асэнсавання. Кітайскія жывапісцы карыстаюцца нефіксаваным позіркам: 

сумяшчаюць розныя кропкі позірку на адзін прадмет. Выявы раслін і дрэў 

нясуць у сабе сімвалічны сэнс. 

Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Старажытнага Кітая зведала ўплыў 

мастацтва Індыі і Ірана. Сярод напрамкаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 

Старажытнага Кітая найбольшага росквіту дасягнулі керамічныя, драўляныя і 

ювелірныя вырабы, ткацтва. Першыя керамічныя вырабы – гэта посуд з грубай 

шэрай гліны, а таксама танкасценныя вырабы з белай гліны, статуэткі з шэрай 

гліны, пакрытыя чорным лакам і афарбаваныя чырвоным колерам, якія 

выяўляюць танцаўшчыц і музыкантаў. З ІІІ ст. да н. э. у кераміцы Кітая 

ўжываецца паліва. Тэракотавая кераміка адрозніваецца маляўнічасцю. 

Шкляныя вырабы старажытнага перыяду прадстаўлены разнастайнымі 

ўпрыгожваннямі, складзенымі з бусінак цѐмна-сіняга колеру з паліхромным 

узорам. Сярод ювелірных вырабаў вядомы срэбраны посуд і спражкі з 

чаканнага золата. З часоў дынастыі Шан (з 1700 г. да н. э.) Кітай славіцца 

вырабамі з бронзы – гэта званы, зброя і посуд. Вырабы адрозніваюцца 

разнастайным арнаментам, які мае сімвалічны характар, звязаны з касмагоніяй, 

і геаметрычны малюнак. 

З дрэва ў Старажытным Кітаі выраблялі мэблю. Ужо ў старажытныя часы 

склалася дзве асноўныя канструкцыі мэблі: куфар і аголены каркас, на аснове 

якіх выраблялі сталы, шафы, табурэты, крэслы, троны, лютні, гітары і арфы. 

Для драўляных вырабаў ужываліся розныя пароды дрэў: палісандравае, 

сандалавае, кедр, цік. Чорнае дрэва служыла толькі для інкрустацый. У канцы 

старажытнага перыяду росквіту дасягае мастацтва лака. У гэты ж час 

пашыраюцца вырабы са слановай касці, дэкор якіх імітуе аранамент бронзавых 

вырабаў. 

Шоўк вядомы з ІІІ тыс. да н. э. Разнастайнасць арнаментальнага малюнка 

дазваляла атрымліваць самыя розныя ўзоры. Асноўнымі відамі арнаменту былі: 

геаметрычны, анімалістычны, раслінны. Даволі часта ўжываўся прынцып 

стылізацыі. Шаўковая тканіна Кітая адрозніваецца разнастайнасцю тэхнік: 

“дама” (з матавым узорам на бліскучым фоне), “муар” (шчыльная шаўковая ці 

паўшаўковая тканіна з разводамі, якія пераліваюцца рознымі адценнямі), “піке” 

(шаўковая ці баваўняная тканіна з рэльефнымі вузкімі рубчыкамі ці выпуклым 

геаметрычным узорам на асноўным баку), “газ” (тонкая празрыстая тканіна). 

Развіта было дывановае майстэрства (“кэсы”). За выключэннем тканін “дама” і 

“газ” астатнія заўсѐды шматколерныя і адрозніваюцца насычанымі фарбамі. 

СТАРАЖЫТНАЯ ЯПОНІЯ 

§ Агульная характарыстыка мастацкай культуры 

Культура Старажытнай Японіі сфарміравалася ў ІІІ ст. да н. э. Пры гэтым 

сама цывілізацыя ўзнікла на астравах Японскага архіпелагу на Далѐкім Усходзе 

яшчэ ў ІХ тыс. да н. э. Адной з істотных асаблівасцяў развіцця культуры Японіі 

з’яўляюцца прыродна-геаграфічныя ўмовы, вызначаныя шматлікімі здарэннямі 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 26 

– землятрусамі, паводкамі, тайфунамі, цунамі і інш. Значную частку тэрыторыі 

Японіі складаюць горныя масівы, у той час як прыгодных для земляробчай 

культуры месцаў амаль няма. Але пры гэтым культура краіны валодае 

надзвычай высокім узроўнем. Сама назва “Японія” (Ніппон ці Ніхон) 

літаральна азначае ў перакладзе “узыходзячае сонца”, таму часам Японію 

называюць“краінай узыходзячага сонца”. 

Для японскай культуры заўсѐды было характэрна імкненне да пераймання 

культур іншых народаў – традыцый, звычаяў, абрадаў, рэлігійных і 

міфалагічных уяўленняў, асабліва культуры Кітая і Карэі. Паколькі Японія 

вылучаецца своеасаблівымі прыродна-кліматычнымі ўмовамі, з цягам часу 

вызначалася спецыфічная рыса культуры – т. зв. “паяднанасць” з прыродай. 

У рэлігійных адносінах у Старажытнай Японіі існаваў політэізм – 

шматбожжа. Адной з першых японскіх рэлігій з’яўляецца сінтаізм (Сінта – 

літаральна, шлях багоў). Рэлігія склалася на аснове анімалістычных уяўленняў, 

яе характэрнай рысай стала абагаўленне прыроды. Для багоў Сінта будаваліся 

спецыяльныя свяцілішчы, хаця лічылася, што духі – камі насяляюць рэкі, азѐры, 

горы, даліны і жывуць побач з людзьмі.  

Паступова на аснове агульных культурных традыцый вызначыліся 

асаблівасці японскага мастацтва: элітны мастацкі густ, любоў да прыроды, 

асіметрыя ў дэкоры, адчуванне прыгажосці матэрыяла, паўтарэнне матываў. 

Старажытны перыяд японскага мастацтва ахоплівае час з VІІІ тыс. да н. э. 

па ХІІ ст. Унутры гэтага перыяду вылучаюць:  

1. Ранні гістарычны перыяд (VІІІ тыс. да н. э. – VІ ст.);  

2. Ранні феадалізм (VІ–ХІІ стст.).  

§ Архітэктура 

Архітэктура старажытнага перыяду прадстаўлена храмамі Сінта, якія 

паводле рэлігійных вераванняў павінны адлюстроўваць шлях багоў. Унутры 

храмы не аздабляліся, бо па ўяўленнях унутры храма павінна быць цемра і 

пустэча, дзе лунаюць духі прыроды.  

У Японіі здаўна існаваў звычай, згодна з якім састарэлы старажытны 

храм у пэўны перыяд узнаўляецца ў якасці дакладнай копіі былой пабудовы. 

Дзякуючы гэтаму мы маем верагоднае ўяўленне аб старажытных архітэктурных 

збудаваннях Японіі. У перыяд ранняга феадалізму ў Японію з Кітая праз Карэю 

трапляе будызм, а затым і формы кітайскай архітэктуры (дах з вялікім 

вынасам). Будыйскія храмы і пагады будаваліся кітайскімі і карэйскімі 

архітэктарамі. Адно з такіх збудаванняў – храм у г. Нара з’яўляецца 

нацыянальнай святыняй Японіі. 

§ Выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 

У гэты ж час атрымлівае росквіт круглая скульптура. Узнікае 

скульптурны партрэт. У скульптуры адлюстроўваюцца вобразы імператараў і 

ваеначальнікаў. Для скульптуры гэтага часу характэрна імкненне выразіць 

характар партрэтаванага, выявіць рысы яго мужнасці. 

Японскае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва бярэ пачатак ад кітайскага. 

Высокага ўзроўню дасягнулі тут апрацоўка металаў і ткацтва. Яскравае 

сведчанне кансерватызму эстэтычных канонаў дае скарбніца Сѐсоін у 
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прысвечаным Вялікаму Буддзе манастыры Тодайдзі, якая ўтрымлівае скарбы 

імператара Сѐму (VІІІ ст.).  

Бронза вядома ў Японіі з ІІІ ст. да н. э. З гэтага часу захаваліся званы з 

геаметрычным арнаментам. Анімалістычны матыў выкарыстоўваўся ў 

аздабленні зброі, рытуальных ліхтароў, пахавальных урн з бронзы і жалеза. 

Зброя спачатку інкруставалася латунню, пазней – меддзю. Вядомы і 

пластычныя фігуркі жывѐл з бронзы ў натуральную велічыню (перапѐлка) і з 

жалеза (вораны і насякомыя). 

Тканіна вядома з ІІІ ст. да н. э., калі апрацоўваліся толькі лѐн і канопля. 

Каля 200 г. японцы праз Карэю пазнаѐміліся з кітайскім шоўкам. Асноўнымі 

тэхікамі дэкарыравання тканіны былі: набіўка, баціка (малюнак воскам), 

нанясенне малюнка па трафарэце.  

Кераміка вядома з VІІ тыс. да н. э. Асноўным арнаментам у гэты час было 

пляценне ці лінейны. З гліны выраблялі фігуркі людзей і жывѐл. З V ст. 

ужываецца ганчарнае кола і абпальванне. З’яўляецца тэракотавая скульптура – 

ханіва, якая выяўляе людзей, коней і дамы. У кераміцы VI–VIII стст. 

адчуваецца ўплыў Карэі – з’яўляецца падабенства палівы. Арнамент пасудзін 

дадаецца эфектамі падцѐкаў. 

СТАРАЖЫТНЫ ІРАН 

§ Агульная характарыстыка мастацкай культуры 

Іранскае пласкагор’е размяшчаецца на ўсходзе ад рэк Тыгр і Еўфрат. 

Яшчэ ў VІ тыс. да н. э. тут узнікла земляробства і атрымала развіццѐ мясцовая 

культура. У ІІ тыс. да н. э., у перыяд перасоўвання ваяўнічых жывѐлагадоўчых 

плямѐнаў сюды трапілі іранскія плямѐны – выхадцы з Сярэдняй Азіі. Яны 

змяшаліся са старажытным мясцовым насельніцтвам, якое, у сваю чаргу, 

успрыняла іранскую мову. Так склалася іранская народнасць.  

У развіцці мастацтва Старажытнага Ірана вылучаюць 3 перыяды:  

1. Часы Ахемянідаў (559–330 гг. да н. э.);  

2. Парфянскае царства (каля 247 г. да н. э. – 226 г.);  

3. Часы Дынастыі Сасанідаў (226–651 гг.).  

Асноўнымі рэлігіямі з’яўляліся маздакізм, зораастрызм, маніхейства. 

Сярод відаў мастацкай творчасці іранцаў найбольшы росквіт атрымала 

архітэктура. 

§ Архітэктура і манументальна-дэкаратыўнае мастацтва 

У Х ст. да н. э. на тэрыторыі Паўночна-Заходняга Ірана ўтварылася 

магутная дзяржава – Мідыя. У канцы VII ст. да н. э. мідзяне ў саюзе з 

вавіланянамі разграмілі Асірыю, а затым заваявалі ўсю тэрыторыю сучаснага 

Ірана. Але ў 553 г. да н. э. адно з іранскіх плямѐнаў – персы на чале з Кірам 

зверглі панаванне мідзян. Кір – заснавальнік старажытнаіранскай царскай 

дынастыі Ахемянідаў, заваѐўваў адну дзяржаву за другой і стварыў вялізную 

імперыю (ад Сярэдняй Азіі да Егіпта).  

У старажытнасці ў многіх народаў існаваў звычай хаваць нябожчыкаў у 

пячорах. У Іране таксама хавалі цароў і іншых знатных асоб у скальных 

грабніцах. Фасад некаторых з гэтых грабніц быў аформлены як фасад жылля, 
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бо грабніца лічылася адвечным домам для пахаванага. Пазней грабніцы пачалі 

ўзводзіць на адкрытай прасторы. 

Грабніца першага з магутных цароў Старажытнага Ірана – Кіра – мае 

выгяд дома з двухсхільным дахам. Існавалі ў Іране і грабніцы ў выглядзе вежаў. 

Гэта звязана з тым, што ў Пярэдняй Азіі са старажытных часоў існаваў тып 

вежавага жылля, які ўяўляў дом-крэпасць. Вежавыя грабніцы ўзводзіліся з 

абпаленай цэглы і мелі гафрыраваную паверхню сцен, падобна да старажытных 

пабудоў з сырца. Дах звычайна меў выгляд шатра. Шырокага распаўсюджання 

дасягнулі грабніцы кубічнай формы, увенчаныя купалам. Яны імітавалі адну з 

форм мясцовага жылля. 

У Старажытным Іране некаторыя старыя паселішчы акружаліся з мэтай 

бяспекі крапасной сцяной. Уезд у паселішча фланкіравалі 2 абарончыя вежы. 

Гэты прыѐм і зараз ужываецца ў архітэктуры Пярэдняй і Сярэдняй Азіі, але як 

дэкаратыўная форма. Ён быў запазычаны і Еўропай для кампазіцый 

сярэдневечных цэркваў. 

Пераемнікам Кіра быў цар Дарый-І, які ўзыйшоў на прастол у 521 г. 

да н. э. Як і ўсе ахемяніды, Дарый быў тыранам. Узыходжанне яго на царскі 

трон суправаджалася забойствам 9-ці яго супернікаў, пасля чаго ѐн аб’явіў сябе 

другой асобай у сусвеце пасля вярхоўнага бога Ахурамазды. Сваю барацьбу за 

царскі трон Дарый-І вырашыў пры жыцці адлюстраваць у мануменце. Для 

выканання волі цара скульптары выбралі недасягальны ўчастак скалы Бехістун, 

размешчанай на караванным шляху, і выдзеўбалі на ім на вышыні 50 м ад зямлі 

вялізны прамавугольнік. Пасля таго, які скульптары прыбралі будаўнічыя лясы, 

на працягу 2-х тысячагоддзяў ніхто не прыбліжаўся да манумента. Выява 

разлічана на ўспрыманне здалѐк. На ѐй у тэхніцы барэльефа выяўлены некалькі 

фігур у рост чалавека, буйней за іх выяўлена фігура Дарыя. Увесь рэльеф 

створаны па канонах Ірана: Дарый мае вялікія вочы і дугападобныя бровы, 

завітую бараду і ваенную карону на галаве, якая выяўлена ў дакладнасці. Сама 

карона была зроблена з золата і ўпрыгожана каштоўнымі камянямі авальнай 

формы. Дарый падымае руку да крылатага бога, які парыць у небе, а нагой 

Дарый цяжка націснуў на жывот свайго суперніка – Гаўматы. За спіной Дарыя 

стаяць прыдворныя, якія трымаюць лукі і коп’і. Тварам да цара стаяць астатнія 

8 прэтэндэнтаў на трон, якія звязаны агульнай вяроўкай на шыях. Побач 

выяўлена перамога над скіфскім царом, рэльеф якой быў зроблены пазней. 

Вялікі Бехістунскі манумент утрымлівае таксама каліграфічны надпіс на трох 

мовах – старажытнапярсіцкай, акадскай (вавілонскай) і эламскай. У надпісах 

распавядаецца пра перамогі цара і пра забарону ад шкоды манумента.  

Ахемяніды, як і усе тыраны, адрозніваліся грандыѐзным будаўніцтвам. 

Матэрыялы для будаўніцтва царскай рэзідэнцыі прывозіліся з усіх бакоў 

імперыі. Рабы з вялікімі цяжкасцямі дастаўлялі каменныя глыбы і масіўныя 

ствалы кедра па горных дарогах. У ахемянідскім Іране працавала шмат 

мастакоў і рамеснікаў-рабоў з розных краін свету – егіпцяне, мідыйцы, 

вавіланяне, армяне, іудзеі, грэкі. Вялікі тыран – Дарый-І распрарадзіўся 

пазбавіць архітэктараў, скульптараў і жывапісцаў пэўных частак цела або твара, 
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якія не патрэбны пры іх працы, каб мастакі не збеглі. У адных мастакоў былі 

адсечаны левыя рукі, у іншых – ступні ног, вушы, насы. 

Неабмежаваўшыся Бехістунскім помнікам, Дарый вырашыў узвесці для 

сябе велізарны палац. Рэзідэнцыя Дарыя атрымала ў грэкаў назву Персеполь 

(пярсіцкая назва – Парса, грэч. Персеполь – горад персаў). Персеполь ўяўляў 

крэпасць на схіле скалістай гары. Тут была пабудавана вялікая тэраса – 

гарызантальная пляцоўка памерамі 450 х 300 м, выдзеўбаная ў скале і 

ўмацаваная падпорнай сценкай з велізарных камянѐў. Тэрасу агароджвала 

высокая масіўная сцяна з сырца. У Персеполе Ахемяніды на працягу VI–

IV стст. да н. э. будавалі палацы і залы для ўрачыстых цырымоній. Вялізныя 

залы мелі плоскі земляны дах і тоўстыя сцены з сырца. Высокія стройныя 

каменныя калоны неслі магутныя драўляныя бэлькі даха, абітыя ліставым 

золатам. У адрозненне ад егіпецкіх храмаў, тут калоны былі шырока 

растаўлены. Да ўвахода ў будынак вялі ўрачыстыя лесвіцы. Галоўная зала была 

ўпрыгожана каменнымі барэльефамі з выявай воінаў і палонных, капітэлі калон 

мелі выгляд здвоеных паўфігур быкоў, базы калон і лесвіцы ўпрыгожваліся 

тонкім кветкавым арнаментам. Сцены будынкаў пакрываліся глазураванай 

каляровай кафляй, пабудаванай на спалучэнні сіняга, белага і зялѐнага колераў. 

З глазураваных плітак складалі і дэкаратыўныя арнаменты, і выявы 

фантастычных істот (крылатых сфінксаў, крылатых быкоў). Для аздаблення 

залаў выкарыстоўваліся металічныя накладкі, тканіна, дываны з 

анімалістычным арнаментам і выявамі фантастычных істот. Аднак Дарый не 

дабудаваў персепольскі палац, яго будаўніцтва працягвалася Ксерксам і 

Артаксерксам – пераемнікамі Дарыя. Усѐ будаўніцтва цягнулася некалькі 

дзесяцігоддзяў. За гэты час Ксеркс арганізоўваў ваенныя паходы ў Эладу. 

Аднак Грэцыю пакарыць не ўдалося, персіцкі флот быў патоплены, але ў 480 г. 

да н. э. Ксеркс паспеў спаліць Афіны. Узбураныя грэкі праз некалькі год 

падпалілі Персеполь, усе палацы якога сгарэлі. 

Акрамя архітэктуры і скульптуры, высокага ўзроўню развіцця дасягнула 

ювелірнае мастацтва ахемянідаў. Асноўнай тэхнікай упрыгожвання ювелірных 

вырабаў была чаканка. Да нашага часу захаваліся залатыя і срэбраныя 

пасудзіны, упрыгожванні, а таксама статуэткі жывѐл і ўрачыстая зброя. Сярод 

металаў апрацоўвалася бронза. 

У 333 г. да н. э. Александр Македонскі заваяваў дзяржаву Ахемянідаў, 

былі спалены і канчаткова разбураны пабудовы Персеполя. Пасля распаду 

імперыі Іран увайшоў у склад эліністычнай дзяржавы Селеўкідаў. Праз 70 год 

на тэрыторыі Ірана і Месапатаміі ўтварылася Парфянскае царства. У ІІІ ст. 

была ўзноўлена магутная Іранская дзяржава, якой кіравалі цары дынастыі 

Сасанідаў да яе заваѐвы арабамі ў 651 г. 

Асноўным будаўнічым матэрыялам у Іране, як і ў Месапатаміі, была 

гліна, таму ўся манументальная архітэктура ўзводзілася з цэглы, у чым 

сказваўся ўплыў архітэктуры Месапатаміі, якая з сярэдзіны І тыс. да н. э. 

уваходзіла ў склад Іранскай імперыі. 

Пераемнасць традыцый адбілася і на планіровачных прыѐмах. Так, у 

Месапатаміі важнай часткай жылля і палацавых комплексаў быў унутраны 
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дворык. З цягам часу пачалі будаваць выходзячую ў дворык лоджыю, у якой 

праводзілі час у знойныя летнія дні. Характэрнае для Усхода імкненне да 

сіметрыі і рэгулярнасці выявілася ў тым, што ў палацавых комплексах пачалі 

будаваць такія лоджыі з кожнага боку чатырохвугольнага дворыка. У гэты час 

ва ўсѐй Пярэдняй Азіі дасягае высокай дасканаласці тэхніка распорных 

канструкцый. Акрамя ўжо вядомых арак і скляпенняў, атрымліваюць шырокае 

распаўсюджанне купалы, павялічваюцца іх пралѐты, дзякуючы таму, што яны 

ўжо ўзводзяцца з абпаленай цэглы не на гліне, а на вапне. 

У эпоху Сасанідаў атрымлівае шырокае распаўсюджанне ўзвядзенне 

арак, скляпенняў і купалоў з абпаленай цэглы. Адным з ранніх помнікаў гэтага 

перыяду з’яўляецца палац першага цара дынастыі Сасанідаў – палац у 

г. Фірузабадзе. Кампазіцыя плана сіметрычная, прамавугольная, плоскасці 

фасадаў расчленены вертыкальнымі выступамі і ўпадзінамі, як і ў старажытных 

збудаваннях з сырца. Таўшчыня сцен складае 3–4 м і больш. Афіцыйная частка 

палаца ў Фірузабадзе (ІІІ ст.) складаецца з трох квадратных залаў, перакрытых 

манументальнымі купаламі, а жылую частку ўтвараюць памяшканні і лоджыі 

вакол унутранага двара. На галоўным фасадзе знаходзіцца глыбокая лоджыя, 

перакрытая скляпеннем – свайго рода тронная зала. Такая форма на фасадзе 

атрымала распаўсюджанне і ў далейшым. Аднак лоджыю пачалі рабіць меншай 

па глыбіні, і яна пераўтварылася ў велізарную нішу – партал, у глыбіні якога 

знаходзіўся ўваход у будынак. 

Для купальнага перакрыцця ўсталѐўвалі дадатковыя канструкцыі ў вуглах 

верхняй часткі сцен. Існавала два прыѐмы:  

1. прыбудоўваліся канічнай формы невялічкія скляпенні – тромпы;  

2. пры дапамозе напуска цэглы ўтваралі выступ. На аснове другога 

прыѐму сфарміравалася спецыфічная дэталь іранскай і арабскай сярэдневечнай 

архітэктуры – т. зв. сталактыты. 

Пры Сасанідах атрымлівае таксама развіццѐ аркада на калонах, якая ў 

далейшым становіцца характэрнай рысай архітэктуры Візантыі і Еўропы. У 

VII ст. Іран быў заваяваны арабамі, панаванне якіх працягвалася 100 гадоў. У 

гэты час быў прыняты іслам. 

З X да сярэдзіны XIII ст., у перыяд паміж вызваленнем ад арабскай улады 

і нашэсцем манголаў, культура Ірана квітнела. Поспехаў дасягнулі ў гэты час 

шматлікія навукі, мастацтва і рамѐствы. Узводзяцца новыя тыпы будынкаў – 

медрэсэ, караван-сараі, крытыя рынкі, лазні. Правіцелі будавалі шыкоўныя 

палацы, маўзалеі. З прыняццем ісламу ўзводзяцца мячэці, прычым яны 

будуюцца па мясцовых традыцыях: з ужываннем скляпеністых і купальных 

перакрыццяў. Пры мячэці будаваўся мінарэт. 

Карнізаў у архітэктуры Ірана не ўжывалі, таму што не было схільных 

дахаў; архітэктурныя аб’ѐмы вянчаліся купаламі. Шырока ўжываліся лоджыі, 

перакрытыя стральчатымі аркамі. Вокны былі невялікія і размяшчаліся рэдка. 

У Сярэднія стагоддзі фактура паверхні сцен і скляпенняў у архітэктуры 

Ірана ўтваралася адкрытай кладкай з абпаленай цэглы. У ХІ–ХІІ стст. пачалі 

шырока ўжываць фігурную кладку з дэталямі з тэракоты (неглазураваная 

кераміка) і з разнога гіпсу. У ХІІІ ст. адраджаецца старажытны тып дэкору – 
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каляровая кафля. У аздабленні інтэр’ераў вялікую ролю адыгрываў роспіс і 

арнаментальная разьба па гіпсу, якая ўзнікла яшчэ ў Парфянскі перыяд. 

У канцы XIV ст. Тамерлан стварыў вялізную імперыю, у склад якой 

уваходзілі Сярэдняя Азія і Іран. Архітэктура пры Тамерлане адрознівалася 

грандыѐзнасцю пабудоў і раскошаю дэкаратыўнага аздаблення. Асноўныя 

элементы пабудоў заставаліся былымі, але ўскладняліся. Парталы набылі 

велізарныя памеры і пераўзыходзілі па вышыні нават сам будынак. 

Арнаментацыя ўзбуйнілася па маштабе і стала разнастайнай, важным яе 

кампанентам стала шматкаляровая глазураваная кераміка – маѐліка. 

У XVIII–XIX стст. мастацтва Ірана разам з паслабленнем дзяржавы 

прыходзіць у заняпад. 

СТАРАЖЫТНАЯ КАРЭЯ 

§ Агульная характарыстыка мастацкай культуры 

Мастацкая культура Карэі фарміраваліся пры ўзаемадзеянні з культурамі 

іншых народаў і дзяржаў Азіі. Значную ролю ў гісторыі карэйскага народа 

адыграла геаграфічнае размяшчэнне краіны. Карэйскі паўвостраў, які займае 

ўсходнюю частку Азіяцкага кантыненту і амываецца з трох бакоў марамі, 

з’яўляецца ланцугом паміж велізарнымі матэрыковым светам і светам 

ціхаакіянскіх астравоў. На працягу шматлікіх стагоддзяў вельмі інтэнсіўнымі 

былі сувязі з Кітаем. Праз Кітай у Карэю трапіў будызм разам з распрацаванай 

сістэмай вобразаў і іканаграфічных канонаў, з Кітая трапілі эстэтычныя 

нарматывы канфуцыянства і даоскія ідэі. Карэяй былі ўспрыняты прынцыпы 

кітайскай пісьменнасці, многія архітэктурныя прыѐмы, метады жывапісу 

тушшу. Аднак пры гэтым дойлідства, скульптура, жывапіс і рамѐствы Карэі 

валодаюць сваѐй непаўторнай нацыянальнай спецыфікай. 

У развіцці мастацтва Старажытнай Карэі вылучаюць 2 перыяды:  

1. Старажытны (ІІІ тыс. да н. э. – І-я стст. да н. э.);  

2. Перыяд трох дзяржаў – Когурѐ, Пэкчэ, Сілла (ІV–VI ст.). 

§ Архітэктура 

Старажытныя помнікі мастацтва Карэі ўзыходзяць да эпохі неаліту (ІІІ – 

пачатак ІІ тыс. да н. э.). У гэты час на тэрыторыі Карэі ўзніклі аселыя 

паселішчы, жыхары якіх жылі ў невялікіх зямлянках, займаліся паляваннем і 

рыбалоўствам. Паступова мяняецца аблічча неалітычных паселішчаў, якія 

ўмацоўваюцца абарончым земляным валам; з’яўляюцца і першыя жылыя дамы. 

Замест зямлянкі будуюць паглыбленую ў зямлю на 30–40 см хаціну, якая 

ўяўляла сабою зарытыя ў зямлю слупы, нясучыя двухсхільны дах; плеценыя і 

абмазаныя глінай сцены; звязаную з агменем сістэму ацяпляльных каналаў, якія 

праходзяць пад падлогай. Разам з развіццѐм пахавальнага рытуала, адначасова з 

маленькімі хацінамі на працягу І тыс. да н. э. узводзяцца магутныя дальмены, 

складзеныя з велізарных каменных пліт (да 9 м у даўжыню і да 5 м у шырыню), 

якія мелі на мэце ўзвелічэнне памерлага племяннога правадыра. 

У выніку разбурэння патрыярхальна-родавай сістэмы ў VII–V стст. да 

н. э. на Карэйскім паўвостраве фарміруюцца шматлікія племянныя аб’яднанні. 

Доўгі працэс аб’яднання карэйскіх плямѐнаў прывѐў да вызвалення ад 
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кітайскага ўздзеяння і вылучэння трох буйных племянных саюзаў, якія на 

працягу IV–VI стст. пераўтварыліся ў першыя карэйскія раннефеаддальныя 

дзяржавы: на поўначы – Когурѐ, на паўднѐвым захадзе – Пэкчэ, на паўднѐвым 

усходзе – Сілла. Шырокае распаўсюджанне жалезнай зброі, удасканаленне 

ірыгацыйных сістэм, змены на ўзроўні вытворчых сіл пацягнулі за сабой змены 

ва ўсіх сферах жыцця. Адбываліся зрухі і ў мастацкай свядомасці. 

Палепшылася тэхніка будаўнічай працы, выраслі гарады, высокага ўзроўню 

дасягнула апрацоўка металаў, выплаўка бронзы і рамѐствы. Усѐ духоўнае 

жыццѐ складвалася пад уздзеяннем канфуцыянскай эстэтыкі, якая 

распаўсюджвала свае законы на адукацыю, архітэктуру, музыку, выяўленчае 

мастацтва, якім надавалася важнае дзяржаўнае і выхаваўчае значэнне. Амаль 

адначасова з канфуцыянствам з’явіўся і будызм, і даоскія ідэі аб узаемадзеянні 

двух палярных пачаткаў – Інь і Янь (жыццѐ і смерць). У IV–VI стст. гэтыя 

вучэнні ўтварылі складанае спляценне з мясцовымі першабытнымі 

анімістычнымі культамі, якія выяўляліся ва ўшанаванні духаў Неба, Зямлі, 

Луны, горных пячор і вяршыняў. Гэты сінкрэтычны комплекс ідэй і верванняў 

паспрыяў фарміраванню карэйскага мастацтва, у якім самабытныя 

фальклорныя вобразы змяшаліся з вобразамі краін Азіі. 

Пастаянная пагроза варожых нападкаў спрыяла фарміраванню больш 

гнуткай і разгалінаванай, чым у Кітаі, канфігурацыі горада, які складаўся 

звычайна з дзвюх частак – цытадэлі, якая размяшчалася на ўзвышанасці, і 

раўніннай часткі, што размяшчалася каля яе падножжа (сталіцы Когурѐ ў 

Кунесоне і Чанансоне, сталіца Сілла ў Кымсоне, сталіца Пэкчэ ва Унджыне). 

Галоўнымі тыпамі культавых і свецкіх гарадскіх ансамбляў сталі храмавыя і 

палацавыя комплексы, якія ўзводзіліся на каркаснай аснове і спалучалі камень і 

дрэва. Палацавыя комплексы ўяўлялі двухпавярховыя пабудовы з калонамі, 

умацаванымі на каменнай платформе, увенчаныя чарапічным дахам з 

выгнутымі бакамі і шэрагам памяшканняў. Парадныя будынкі ўпрыгожваліся 

керамічнымі пліткамі з разнастайным рэльефным арнаментам. 

У сувязі з існаваннем і замацаваннем культу продкаў, узводзяцца 

пахавальныя склепы знаці. Найбольш урачыстымі былі шматлікія ўсыпальніцы 

когурѐгскіх правіцеляў і вяльмож, выкладзеныя з вялікіх гранітных пліт (да 5 м 

у даўжыню). Яны ўяўлялі сабою шматступенчатыя каменныя піраміды ці 

схаваныя ўнутры насыпнога кургана пахаванні, арыентаваныя па баках свету. 

Лічылася, што жыццѐ жывых цалкам залежыць ад шчаслівага знаходжання ў 

свеце памерлых продкаў. Таму нябожчыка пасля яго смерці павінны былі 

суправаджаць усе знакі годнасці, усе зямныя ўшанаванні і ўсе сімвалы і абярэгі 

яго зямнога жыцця. Вядучае месца ў гранітных магільных склепах, як і ў Кітаі, 

заняў не рэльеф, а жывапіс мінеральнымі фарбамі, выкананы з дамешкаю лаку і 

клею непасрэдна па камені ці па нанесенаму на яго грунту з гліны, змешанай з 

саломай. Колеравая гама будавалася на спалучэнні блакітных, вохрыстых, 

зялѐных, карычневых і фіялетавых фарбаў. Уся будова падземных залаў была 

разлічана на вялікую колькасць роспісаў (агульная плошча залаў у найбольш 

буйной грабніцы Мічхон-вана – 70 м
2
). Звычайна ўсыпальніцы налічвалі ад 2-х 

– да 6-ці памяшканняў з калідорамі, калонамі перад уваходам у галоўную залу і 
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імітавалі драўляныя канструкцыі. Сюжэтам роспісаў былі рытуальныя шэсці 

музыкантаў і воінаў, баляванні, танцы, сцэны палявання і барацьбы, 

заклінальныя абрады, звязаныя з земляробчымі цыкламі. Галоўнае масца на 

паўночнай і заходняй сцяне адводзілася выяве знатнага вельможы, які 

ўвасабляў канфуцыянскі ідэал маральнай дасканаласці. На 4-х сценах па 4-х 

баках свету размяшчаліся выявы духаў-ахоўнікаў – сасін: тыгр, фенікс, дракон і 

чарапаха, абвітая змяѐй. Сінкрэтычны характар пахавальнага комплексу 

дадаваўся пахавальным начыннем – пасудзінамі ў формах птушак, вершнікаў і 

дамоў, залатымі каронамі, філіграннымі завушніцамі, паясамі з падвескамі, 

рытуальнымі свяцільнямі. 

У VI–VII стст. распаўсюджваюцца новыя тыпы культавых ансамбляў 

будыйскіх манастыроў, дзе найбольш значнае месца адводзіцца скульптуры 

(будыйскія манастырскія комплексы – Ібулан, Чхомунса, Мірыкса).  

§ Выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 

У старажытны перыяд асноўная ўвага майстроў канцэнтравалася на 

стварэнні скульптур для храмавых алтароў і маленькіх пераносных 

свяцілішчаў. У бронзавых і драўляных фігурках божастваў, такіх як Мірык (бог 

будучыні), Канным (багіня міласці) увасобіўся ідэал прыгажосці. Распрацоўка 

дэталей, рытмы фалдаў, узоры адзення адрозніваюцца высокай дасканаласцю; 

прапорцыі цела падаўжаюцца, твары набываюць акругленасць, з’яўляецца 

лѐгкая ўсмешка, франтальнасць парушаецца лѐгкім рухам корпуса, рук і 

нахілам галавы. 

Першыя спробы ў карэйскім дэкаратыўным мастацтве адзначыліся ў 

керамічных вырабах, якія спачатку выконваліся ўручную, а затым пры 

дапамозе ганчарнага кола. Менавіта ў гэты час з’яўляецца 5 асноўных раѐнаў, 

якія сталі калыханкай карэйскай цывілізацыі (Пусан, Сеул, Пхеньян, 

паўвостраў Хванхэ, паўночны ўсход краіны). Найбольшага росквіту ў ранні 

перыяд у Карэі дасягнула грабенчатая кераміка. Гэта былі конусападобныя 

вострадонныя і шарападобныя пасудзіны, пакрытыя цалкам ці толькі каля 

гарлавіны прадрапаным арнаментам геаметрычнага ўзору. Пра новую, больш 

высокую ступень развіцця карэйскага грамадства можна меркаваць на падставе 

больш дасканалай па тэхніцы і формах керамікі. У канцы ІІ – пачатку І тыс. да 

н. э. з’яўляюцца гладкія акруглыя пасудзіны, афарбаваныя ў густа-чырвоны 

колер, нярэдка без арнаменту (вазы, чашы, кубкі на падстаўках).  

 

СТАРАЖЫТНАЯ МАНГОЛІЯ 

§ Агульная характарыстыка мастацкай культуры 

Манголія – краіна, якая знаходзіцца ў Цэнтральнай Азіі. Яе культура 

склалася на велізарных абшарах высокага пласкагор’я, у самым цэнтры 

Азіяцкага матэрыка. Фарміраванне мангольскай народнасці здзяйсняецца ў 

XII–XIII стст. Аднак задоўга да гэтага на тэрыторыі мангольскіх стэпаў 

качавалі жывѐлаводы, ствараліся родавыя аб’яднанні, племянныя саюзы, якіх 

ядналі мова і рэлігія шаманізму. Гуны, сяньбійцы, цюркі, уйгуры і кідані, якія 

насялялі Манголію з другой паловы І тыс. да н. э. па XII ст., паслужылі базай 
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для развіцця ўласна мангольскай пісьменнасці, літаратуры, выяўленчага 

мастацтва. У працэсе развіцця мастацтва манголаў увабрала элементы культуры 

Сярэдняй і Усходняй Азіі, Індыі і Непала. У мангольскую архітэктуру 

феадальнага перыяду ўвайшлі многія элементы кітайскага драўлянага і 

тыбецкага каменнага дойлідства; выяўленчае мастацтва ўзбагацілася шэрагам 

новых іканаграфічных прыѐмаў, арнаментальных матываў, набыло новыя 

сюжэты і вобразы. У выніку ў Манголіі склалася своеасаблівае ўспрыманне 

колеру, формы і законаў сіметрыі. Вернасць традыцыям народнага мастацтва 

ўвасобілася ў дэкаратыўным афармленні архітэктурных ансамбляў манастыроў 

і храмаў, ва ўпрыгожванні жылля і начыння. У іх знайшлі выраз: любоў да 

прыроды, да кантрастных чыстых колераў, дакладнасць і яснасць арнаменту. 

Мастацкая культура Старажытнай Манголіі храналагічна ахоплівае час з 

ІІ тыс. да н. э. па ХІІ ст. 
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§ Архітэктура і выяўленчае мастацтва 

У канцы І тыс. да н. э. на тэрыторыі Манголіі ствараецца буйны 

племянны саюз гунаў, які вядзе аселы вобраз жыцця, будуе ўмацаваныя 

гарадзішчы, узводзіць палацы і багатыя пахаванні. У курганах Ноін-Улы 

(Паўночная Манголія) знойдзены прывазныя і мясцовыя тканіны, вышыўкі і 

лямцавыя дываны з аплікацыямі, выкананыя ў звярыным стылі, вырабы з 

бронзы, срэбра і золата. Многія геаметрычныя матывы звярынага стылю 

працягвалі сваѐ жыццѐ ў мастацтве качэўнікаў наступных часоў. 

У VI–VIII стст. цюркамі былі ўзведзены першыя скульптурныя 

манументы, звязаныя з афармленнем пахавальнага культу і праслаўленнем 

баявых подзвігаў военачальнікаў. Імі былі створаны партрэтныя вобразы 

палкаводцаў (галава мемарыяльнай статуі Кюль-Цегіна), якія адрозніваліся 

статычнасцю і грубасцю формаў. 

§ Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 

Самыя раннія помнікі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва – гэта посуд з 

сетчатым арнаментам, а таксама малюнкі, выкананыя чырвонай фарбай ці 

прадрапаныя на паверхні скалаў. Яны апавядаюць пра свет уяўленняў 

старажытных паляўнічых і скатаводаў. Увага стваральнікаў такіх малюнкаў 

была засяроджана на выяўленні важных для чалавечага жыцця жывѐл – 

куланаў, казлоў, ваўкоў, змеяў. 

Наскальныя роспісы канца ІІ – сярэдзіны І тыс. да н. э., а таксама 

гравіраваныя арнаменты манументальных надмагільных каменных стэл 

(т. зв. “аленевых камянѐў”), скульптурныя ўпрыгожванні зброі, хатняе начынне 

сведчаць аб развіцці пачуцця рытму, уменні выявіць прыгажосць руху, 

уключыць у адзіную аранментальную сістэму дынамічную фігуру выяўляемай 

жывѐлы – аленя, птушкі ці каня. 

ТЭМА 4. МАСТАЦТВА ДСТАРАЖЫТНАЙ АМЕРЫКІ І АФРЫКІ 

МАСТАЦТВА ДАКАЛУМБАВАЙ АМЕРЫКІ 

§ Агульная характарыстыка мастацкай культуры 

Своеасаблівая культура існавала ў народаў амерыканскага кантынента да 

яго адкрыцця Калумбам і каланізацыяй еўрапейцамі. Асноўныя цывілізацыі, 

якія існавалі на кантыненце, – альмекі (на беразе Мексіканскага заліва), майя 

(Гватэмала, Паўднѐва-Усходняя Мексіка), тэоціукан, тальтэкі, ацтэкі, сапатэкі, 

міштэкі, мочыка, чыму, інкі (Перу, Эквадор, Чылі). 

§ Архітэктура і манументальнае мастацтва 

На паўднѐвым захадзе сучасных ЗША ў гарыстай мясцовасці з сухім, 

жаркім кліматам жылі аселыя індзейскія плямѐны, якіх іспанскія заваѐўнікі 

назвалі “poble” (ісп., гарадок). Паселішча іх уяўлялі кампактныя збудаванні ў 

выглядзе дапасаванага адзін да аднаго жылля. Памяшканні размяшчаліся 

ступенчатымі ярусамі вакол унутранага двара, заднія сцены ўтваралі глухую 

абарончую лінію паселішча-дома. Жылыя памяшканні былі чатырохвугольнымі 

ў плане, а свяцілішчы – круглымі. 
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Далей на поўдзень (сучасная тэрыторыя Мексікі) існавалі цывілізацыі з 

больш высокай культурай і развітай архітэктурай манументальных збудаванняў 

рэлігійна-грамадскага характару. Хаціны мелі плятнѐвыя, абмазаныя глінай 

сцены і завяршаліся высокім крутым дахам. Храмы ранняга перыяду мелі 

востраверхае завяршэнне, якое нагадвала саламяны дах жылля. Пазней у 

каменных пабудовах пачалі рабіць дах плоскім. Само свяцілішча было 

невялічкім па памерах, але ўзвышалася на высокім аснаванні ў выглядзе 

ступенчатай піраміды (да 60–70 м), на яе вяршыню вялі прамыя шырокія 

лесвіцы. Пабудовы гэтага тыпу ўзводзіліся з зямлі і шчэбню і абмуроўваліся 

каменем. Знешні выгляд іх нагадваў зікураты Месапатаміі, а арнамент у 

аздабленні быў падобным да кітайскага. Вялікае значэнне меў дэкор – 

высячаныя з каменю арнаменты, барэльефы і скульптура ўпрыгожвалі сцены 

пабудоў. Як і сама архітэктура ацтэкаў, так і яе скульптурныя вобразы мелі на 

мэце ўстрашэнне, таму выявы багоў адлюстроўваліся з суровым выразам твару, 

а змеі і фантастычныя істоты – з адкрытай пасцю. Сярод выяў сустракаюцца 

таксама чарапы, перакрыжаваныя косці, чалавечыя сэрцы. 

У архітэктуры майя склалася некалькі стыляў. Будынкі стылю петэн 

мелі пірамідальную аснову з шырокай лесвіцай. Пры будаўніцтве 

выкарыстоўваліся вялікія валуны і каменныя блокі. У памяшканнях такіх 

пірамід сцены былі масіўнымі, а калідоры вузкімі. Для стылю паленке ўласцівы 

платформы вертыкальный формы, балюстрады на лесвіцах. Звычайна храмы 

мелі дзве залы. У задняй зале знаходзілася свяцілішча. Фасады ўпрыгожваліся 

ляпнымі фігуркамі, якія ўтваралі асобныя фрызы. Храмы мексіканскага стылю 

мелі высокія падмуркі ў выглядзе вертыкальных платформ, балюстрады лесвіц 

упрыгожваліся змяінымі галовамі, атары аздабляліся змеепадобнымі галовамі. З 

архітэктурай была звязана скульптура. У якасці матэрыяла для круглай 

скульптуры выкарыстоўвалі камень, дрэва і гліну. Разьбой па камені 

ўпрыгожвалі стэлы. Асноўнай тэматыкай была рэлігійная. Скульптура майя, 

захаваная да нашага часу, прадстаўляе выявы багоў і асілкаў. 

Дойлідства інкаў (Перу) мае агульныя рысы з цывілізацыяй Цантральнай 

Амерыкі. Тут таксама ўзводзяцца храмавыя піраміды, але не абмураваныя 

каменем, са стрыманым скульптурным дэкорам. Арнаментацыя выконвалася на 

гліне, таму да сѐнняшняга часу захавалася мала ўзораў. Адным з самых 

вядомых храмаў з’яўляецца храм Сонца ў даліне Куско. Пасля заваявання 

іспанцамі, храм быў перададзены дамініканцам. Па захаваных апісаннях 

вядома, што храм быў абнесены магутнай сцяной (380 м
2
), узведзенай з 

валуноў. Інтэр’ер быў упрыгожаны залатымі пласцінамі. Каля ўсходняй сцяны 

стаялі два крэслы з мармуру, упрыгожаныя залатымі пласцінамі і ізумрудамі. У 

цэнтры храма знаходзілася свяцілішча Сонца, якое ўключала 5 залаў. У 

цэнтральнай зале размяшчалася выява Сонца з плаўленага золата, 

інкрусціраваная ізумрудамі. Перад гэтым сонечным дыскам заўжды гарэла 

вогнішча. Вакол храма размяшчаліся памяшканні жрацоў і стойлы для 

ахвярвання жывѐл. Гэты комплекс уключаў славуты “залаты сад” інкаў, дзе 

расліны, птушкі, жывѐлы і выявы людзей былі зроблены з золата і срэбра. 
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Цывілізацыя інкаў адметна таксама крапасным будаўніцтвам. Крэпасці 

ўзводзіліся з буйных блокаў абчасаных камянѐў. 

§ Выяўленчае мастацтва 

Вялікую ролю ў мастацкай культуры меў і дэкаратыўны насценны 

жывапіс. Фрэска ў Тэпанцітлане (V–VI стст.), якая апавядае аб прыбыцці бога 

дажджу Чакма ў Рай і пра яго жыццѐ там, выканана ў натуралістычнай манеры і 

адрозніваецца рэалістычнасцю выяў. Жывапіс Тэцітлы больш умоўны, а сюжэт 

таксама звязаны з культам бога дажджу. Ад класічнага перыяду майя захаваліся 

насценныя роспісы па тынкоўцы храма ў Бонампаке (800 г.). Насценны жывапіс 

не звяртаўся да шырокага гледача, ѐн блізкі да старажытнаегіпецкага 

мастацтва: галовы людзей заўсѐды павернуты ў профіль; сцэны размяшчаюцца 

адна над адной. Сімвалічны сэнс у мастацтве майя меў колер: чорны азначаў 

вайну, белы – поўнач, жоўты – поўдзень, чырвоны – усход, крывю, зялѐны – 

уладу. У найлепшым стане да сѐнняшняга часу захаваліся фрэскавыя роспісы 

майя у храме Ягуараў у Чычэн-Іцэ, у Вашактуне; дэкаратыўны фрыз у Тамуіне і 

ў Мітле (міштэкі). 

Са старажытных часоў захаваліся і мініяцюры рукапісаў. Манускрыпты 

напісаны на лубяной аснове, пакрытай тонкім слоям вапны. 

§ Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 

Пануючае месца сярод відаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 

Старажытнай Амерыкі займаюць кераміка, ювелірнае майстэрства і ткацтва. 

Кераміка адносіцца да лепшых дасягненняў. Асноўнымі тэхнікамі былі лепка і 

фармоўка. Найбольшае распаўсюджанне на ранніх этапах атрымала ваза-

трыножнік з прадрапаным арнаментам. Але ў керамічных вырабах маюцца і 

рэгіянальныя адрозненні. Культура майя пакінула шматлікія пахавальныя ўрны, 

паліхромныя вазы і пасудзіны з гравіраваным арнаментам. У Цэнтральнай 

Амерыкі выраблялі статуэткі, гліняныя пячаткі і амфары з конусападобным 

дном. Цывілізацыя інкаў вылучаецца вырабамі вазаў-партрэтаў, пасудзінаў з 

выявамі багоў, воінаў, музыкантаў, хворых людзей, таксама сюжэты чэрпаліся з 

паўсядзѐннага жыцця. Сустракаюцца выявы жывѐл і раслін, выкарыстоўваецца 

і геаметрычны арнамент. Альмекі выраблялі цыліндрычныя і яйкападобныя 

пасудзіны, вазы з гарлавінай у выглядзе чалавечай галавы. Чыму ўвялі ў 

архітэктуру ляпны арнамент. Пасудзіны, якія вырабляліся ў паўднѐвыя раѐнах 

матэрыка, пакрываліся шматкаляровымі роспісамі. 

Золата пачалі шырока апрацоўваць у Перу з ІХ ст. да н. э., а срэбра – з 

V ст. да н. э. Асноўнымі тэхнікамі былі: халодная коўка, чаканка, штампоўка на 

драўлянай аснове, разьба, гравіроўка, плаўка (упрыгожванні). Анак залатыя 

вырабы дакаланіяльнай эпохі амаль не захаваліся, таму што былі пераплаўлены 

іспанцамі. 

З металаў таксама рабіліся ўпрыгожванні. У асноўным выкарыстоўваліся 

сплавы: золата – медзь, срэбра – медзь, золата – срэбра – медзь, 

выкарыстоўваўся і свінец. 

Тканіна вядома з ХХV ст. да н. э., асноўным матэрыялам для яе вырабу 

служылі шэрсць і бавоўна. Пахавальныя манціі ўпрыгожваліся вышыўкай з 

міфалагічнымі і бытавымі сцэнамі, адрозніваліся багаццем расфарбоўкі (да 
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190 таноў). Вядомы таксама вырабы з пер’яў, якія прышываліся ці 

замацоўваліся з дапамогай расліннага клею. З 800 г. да н. э. да нашых дзѐн 

захавалася даволі шмат ткацкіх вырабаў, якія па тэхніцы выканання нагадваюць 

шпалеры: аснова – баваўняная нітка, уток – з шэрсці. Асноўныя колеры, што 

выкарыстоўваліся ў ткацтве, – чырвоны, сіні, жоўты, карычневы. Арнамент быў 

звычайна анімалістычны, зрэдку – абстрактны. Развівалася вышыўка. 

АФРЫКАНСКАЕ МАСТАЦТВА 

§ Агульная характарыстыка мастацкай культуры 

Разглядаючы мастацтва Афрыкі, вылучаюць 3 зоны:  

1. Суданскую (прыбрэжныя саваны да возера Чад);  

2. Гвінейскую (Бераг Слановай косці, Гана, Дагамея, Камерун);  

3. Кангалезскую (Цантральна-Афрыканская рэспубліка, Конга, Ангола). 

§ Архітэктура  

Асноўным будаўнічым матэрыялам у Суданскай зоне служыла гліна, 

некаторыя пабудовы ўзводзіліся з дробных неапрацаваных камянѐў. Добрага 

лесу тут не было, для бэлек і перакрыццяў выкарыстоўваліся кароткія тонкія 

ствалы, таму памяшканні былі вузкія і падоўжаныя. Дрэва выкарыстоўвалася ў 

якасці каркаса гліняных сцен. Для большай трываласці сцены патаўшчаліся да 

нізу і мелі на фасадзе вертыкальныя выступы (падобна да архітэкуры 

Месапатаміі). 

У Гвінейскай зоне звычайна будавалі круглае ў плане жыллѐ. З цягам 

часу склалася два тыпы збудаванняў: цыліндрычныя з конусападобным ці 

шлемападобным дахам, і вульепадобныя, у якіх сцены наверсе пераходзяць у 

пакрыцце сферычнай формы. Усе гэтыя пабудовы ўзводзіліся на плятнѐвым 

каркасе, абмазаным глінай; кроўля выраблялася з саломы ці травы. 

Самабытнасцю адрозніваецца культавае дойлідства: гэта комплексы, 

выдзеўбаныя ў скале. Адначасова ў Гвінейскай зоне будавалі і прамавугольныя 

ў плане дамы з двухсхільным дахам ці квадратныя з шатровым дахам. У галіне 

горадабудаўніцтва існавала прамавугольная планіроўка гарадоў. 

Архітэктуры Кангалезскай зоны ўласцівы каменныя пабудовы буйных 

памераў. Планы гэтых збудаванняў круглыя ці эліпсічныя адпаведна мясцовым 

традыцыям узвядзення жылых пабудоў. Матэрыялам для сцен служыла сумесь 

гліны і шчэбню. 

Для афрыканскага дойлідства ўвогуле характэрны архітэктурныя формы 

пластычных абрысаў, якія выпрацоўваліся пры будаўніцтве з гнуткіх 

матэрыялаў – гліны, лазы, травы. 

§ Выяўленчае мастацтва 

Сярод усіх відаў выяўленчага мастацтва асобнае месца належыць 

скульптуры. Скульптура адрозніваецца геаметрычнасцю, выразнасцю, 

багаццем пластычных сімвалаў, адвольнасцю форм. Прадстаўлена скульптура ў 

асноўным ідаламі, якія лепяцца з асобных мас. Шматлікія часткі цела зліваюцца 

ў адну масу. Напрыклад, галава не звязана з шыяй, а накладзена механічна, 

таму што з’яўляецца самастойнай масай. 
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Афрыканскія народы маюць і спецыфічныя асаблівасці ў мастацтве 

графікі, для якой уласцівы вострыя контуры, разнастайнасць узораў і багатая 

арнаментыка. 

§ Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 

Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва прадстаўлена вырабамі з керамікі, 

металу, дрэва, слановай косці і ткацтвам. Асноўным арнаментам у кераміцы 

з’яўляецца лінейны. У Суданскай зоне выраблялі разнастайныя пасудзіны і 

прадметы ўжытку з тэракоты. Сярод металаў на ўсім кантыненце былі 

распаўсюджаны бронза, медзь і золата. Пры гэтым выкарыстоўваліся тэхнікі: 

васкавое ліццѐ, коўка, чаканка, набіўка тонкага ліставога золата на драўляную 

аснову. З дрэва выраблялі мэблю (троны, сядзенні), дэталі архітэктурных 

упрыгованняў (створкі дзвярэй), посуд, музычныя інструменты (барабаны), 

прадметы ўжытку, маскі. У ткацтве распаўсюджанне атрымалі тканіны з рафіі 

(кітайскі аксаміт) з геаметрычным малюнкам (Кангелезская зона), тканіна ў 

краты нябесна-блакітнага колеру з чырвонымі чарапахамі і завіткамі 

(Гвінейская зона). Са слановай косці выраблялі званочкі. 

 

ТЭМА 5. АНТЫЧНАЕ МАСТАЦТВА 

КРЫТА-МІКЕНСКАЯ КУЛЬТУРА 

§ Агульная характарыстыка мастацкай культуры 

У ІІІ–ІІ тыс. да н. э., у эпоху росквіту старажытных цывілізацый Егіпта, 

Месапатаміі, Ірана, Індыі, Кітая, на астравах і ўзбярэжжах Эгейскага мора 

існавала эгейская культура, якая папярэднічала старажытнагрэчаскай. У гэты 

час тут атрымалі развіццѐ рамѐствы і гандаль, а грамадскі лад не 

характарызаваўся крайнімі формамі дэспатыі, у выніку чаго вобразы мастацтва 

былі больш гуманістычнымі. Менавіта ў Крыта-Мікенскім мастацтве 

ўпершыню ў старажытнчм свеце ўзмацнілася ўвага да чалавечай асобы, да яго 

пачуццяў і паўсядзѐннага жыцця. 

Асноўнымі цэнтрамі эгейскай культуры былі востраў Крыт, гарады Троя 

(на ўсходнім узбярэжжы Дарданэлы) і Мікены (на поўдні Балканскага 

паўвострава).  

У развіцці Крыта-Мікенскай мастацкай культуры вылучаюць два этапы: 

1. Эгейская (Крыцкая) культура [другая палова ІІ тыс. да н. э.]; 

2. Ахейская (Мікенская) культура [ХІV–ХІІ стст. да н. э.]. 

У канцы ХІІ ст. да н. э. уся тэрыторыя сучаснай Грэцыі, заходняе 

ўзбярэжжа Малой Азіі і астравы Эгейскага мора былі заняты плямѐнамі даран, 

якія трапілі з поўначы, і эгейская культура перапыніла сваѐ існаванне. 

§ Архітэктура і выяўленчае мастацтва 

Адрозненні ў культурах Крыта і Мікен адбіліся на характары 

архітэктуры. Старажытнай формай жылля на Крыце была складзеная з каменю 

ці сырцовай цэглы круглая пабудова з канічным дахам. Ужо ў ІІ тыс. да н. э. на 

Крыце распаўсюджваецца характэрная для Егіпта і Месапатаміі суцэльная 
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забудова, пры якой невялікія прамавугольныя памяшканні шчыльна 

прымыкаюць адзін да аднаго, утвараючы хаатычны план квартала. 

У Мікенах і Троі характэрным тыпам жылля быў т. зв. мегарон – 

прамавугольны ў плане дом з двухсхільным дахам і ўваходам з тарцовага боку. 

Працяг даху ўтвараў над уваходам павець, якая падтрымлівалася драўлянымі 

слупамі ці падоўжанымі сценамі. На аснове планіроўкі і структуры жылля тыпу 

мегарон пазней сфарміраваўся старажытнагрэчаскі храм перыпцер, формы 

якога ўдалейшым ужываліся для пабудоў рознага прызначэння ў еўрапейскіх 

краінах і ва ўсім свеце. 

Найбольшую цікавасць у крыта-мікенскай архітэктуры ўяўляюць палацы. 

Буйнымі цэнтрамі Крыта ў той час былі Кнос, Фест і Маліа. Руіны палаца ў 

Кносе, рэстаўраваныя англійскім вучоным Эвансам, дапамагаюць уявіць з 

найбольшай паўнатой палацавую архітэктуру Крыта. Кноскі палац быў 

пабудованы на невялікай узвышанасці. Першапачаткова палац складаўся з 

некалькіх самастойных будынкаў – інсул. У комплекс протапалаца ўваходзілі 

жылыя пабудовы, вялікі двор і іпагей – круглае ў плане збудаванне дыяметрам 

каля 8 м, глыбінѐй каля 15 м, высячанае ў схіле ўзгорка. На яго дно спускаліся 

лесвіцы, таксама высячанай у камені. Прызначэнне іпагея невядома. У хуткім 

часе палац быў перабудаваны. Ранні палац уяўляў сабою велізарны коплекс, 

вонкавыя межы якога не змяніліся. У заходняй частцы палаца знаходзіўся 

шэраг магутных рэльефных каменных пліт – артастатаў, якія ядналіся з 

ядром сцяны магутнымі драўлянымі звязкамі. Паўднѐвы бок палаца вянчала 

двухмаршавая лесвіца, абмежаваная звонку калонамі. Заходняя глухая сцяна 

была ўпрыгожана жывапісам, а знізу – каменнымі рэльефамі з разеткамі 

(арнаментальнымі матывамі ў выглядзе стылізаваных распушчаных кветак). У 

сярэдзіне ІІ тыс. да н. э. лесвіца была разбурана, пасля чаго яна не ўзнаўлялася. 

У паўночнай частцы палаца знаходзілася тэатральная пляцоўка з двума 

маршамі. Асноўным яе прызначэннем былі тэатральныя і рытуальныя дзеянні. 

Доступ непасрэдна да палаца з поўначы ішоў праз вялікую гіпасцільную залу, а 

затым падымаўся да цэнтральнага двара вузкім праходам, па абодвух баках 

якога ўздымаліся высокія масівы з распіснымі рэльефамі, што выяўлялі лоўлю 

быкоў. Перад імі знаходзіліся калоны. Самі калоны мелі унікальную форму: у 

адрозненне ад іншых культур, у архітэктуры Крыта ўжываліся калоны, якія 

памяншаліся ў сячэнні да нізу. Заходні фасад цэнтральнага двара быў 

пабудаваны ў апошні перыяд (ХІV ст. да н. э.). У ім спалучаліся каланады 

рознага маштаба. Комплекс палаца ўключаў тронную залу з падсобнымі 

памяшканнямі, якія мелі культавае прызначэнне. Да троннай залы прымыкаў 

паглыблены на некалькі ступеняў ачышчальны басейн. Унутраныя сцены 

палаца багата аздабляліся фрэскавым жывапісам. Тут сустракаюцца пейзажы з 

выявамі фантастычных фігур жывѐл, выявы беласкурых жанчын і загарэлых 

мужчын (як у Егіпце), юнака, які нясе збан і інш. Асаблівай вядомасцю на 

сѐнняшні дзень карыстаецца т. зв. фрэска “Парыжанка”, якая ўяўляе партрэт 

беласкурай жанчыны. Акрамя асноўнай, ужо вядомай дагэтуль гамы, у фрэсцы 

ўжываецца зялѐны колер. Сам крыцкі жывапіс у параўнанні з жывапісам краін 
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старажытнага Усходу становіцца больш маляўнічым, чым дэкаратыўным, што 

дасягаецца дзякуючы наяўнасці і характару мазкоў. 

Ахейская архітэктура славіцца шматлікімі абарончымі збудаваннямі, якія 

ўзводзіліся звычайна на ўзвышаных месцах і абносіліся трывалай сцяной з 

каменных блокаў. Найбольш знакамітым помнікам архітэктуры з’яўляецца 

палацавы комплекс у Мікенах, часткай якога з’яўляюцца знакамітыя Ільвіныя 

вароты, якія знаходзіліся ў глыбіні знешняга двара, утворанага бастыѐнам 

справа і выступам сцяны злева. Уваходная канструкцыя Ільвіных варот уяўляе 

сабою шэраг каменных блокаў, шчыльна пакладзеных адзін на адзін. Рэбры 

блокаў маюць акругленні. Квадратны прасвет варот (3 х 3 м) абрамлѐн чатырма 

гіганцкімі блокамі, адзін з якіх утварае парог. Вялікі блок – перамычка – над 

пралѐтам павышаецца да сярэдзіны; пры даўжыні 4,5 м ѐн важыць каля 20 т. 

Напускам блокаў над перамычкай зроблены разгрузачны трохкутнік, які 

запоўнены плітой з рэльефам, на якім выяўлена магутная, калона, што 

пашыраецца да верху, і дзве львіцы па яе баках. Калона (сімвал палаца і 

царскай улады) абапіраецца на алтар (сімвал культа) і ахоўваецца звярамі. 

Асаблівае развіццѐ ў Мікенах атрымалі купальныя грабніцы – талосы. 

Найбольш знакамітай грабніцай з’яўляецца грабніца цара Агамемнона (Атрэя), 

купал якой уяўляе 33 каменныя кольцы. Цэнтрам грабніцы была зала з агменем, 

акружаная калонамі. Унутраныя сцены былі пакрыты фрэскамі з выявамі 

палявання і батальных сцэн. Верхняя частка купала была ўпрыгожана 

бронзавымі разеткамі і гарызантальным дэкаратыўным поясам. 
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§ Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 

Асаблівай увагі заслугоўвае крыта-мікенская кераміка. Славай 

карыстаюцца крыцкія вазы – шматлікія пасудзіны з лінейным арнаментам і 

расліннымі матывамі. Агульнымі рысамі з’яўляюцца: імкненне да 

шматколернасці, дынамічнасць малюнка, схільнасць да выгнутых ліній (валют, 

спіралей). Такімі ж разнастайнымі з’яўляюцца і формы керамічных пасудзін. 

Сярод тэхнік ювелірнай справы вядомы чаканка і інкрустацыя. Золата і 

срэбра звычайна выкарыстоўваліся для вырабу ўпрыгожванняў, посуду і зброі 

(кінжалы). 

Сярод меалаў апрацоўвалася бронза, вядомая тут з ІІІ тыс. да н. э. З 

бронзы выраблялі зброю і статуэткі. 

Ткацкія вырабы да сѐнняшняга часу не захаваліся. 

СТАРАЖЫТНАЯ ГРЭЦЫЯ 

§ Агульная характарыстыка мастацкай культуры 

Антычная культура  (у шырокім сэнсе) – гэта перыяд у развіцці ў гісторыі 

і культуры чалавецтва паміж першабытным і феадальным ладам. У вузкім сэнсе 

– гэта гісторыя культуры Старажытных Грэцыі і Рыму. Рэгіянальныя межы 

Антычнасці ўключаюць сучасную тэрыторыю Грэцыі, Італіі і паласу ўздоўж 

Міжземнага і Чорнага мораў, якія зараз належаць Егіпту, Пярэдняй Азіі, 

Балгарыі, Румыніі, Украіне, Расіі і Турцыі.  

Сярод усіх народаў грэкі ўтрымліваюць лідэрства ва ўздзеянні на 

развіццѐ духоўнай культуры Еўропы. У галіне мастацтва менавіта ў Грэцыі 

была распрацавана ордэрная сістэма архітэктуры, росквіт атрымалі скульптура, 

фрэскавы жывапіс, мазаіка. Сярод навуковых дасягненняў пэўны ўклад быў 

зроблены ў развіцці геаметрыі, арыфметыкі, астраноміі, анатоміі, батанікі, 

механікі, гісторыі.  

У развіцці мастацтва (архітэктуры, выяўленчага і дэкаратыўна-

прыкладнога) Антычнай Грэцыі вылучаюць тры найбольш значныя перыяды: 

1. Архаіка [VІІ–VІ стст. да н. э.] У гэты перыяд адбываецца станаўленне 

грэчаскай культуры, фарміруюцца дзяржавы-полісы (поліс – горад з 

прыпісанай да яго сялянскай акругай, горад-дзяржава). Усталѐўваецца форма 

дзяржаўнага кіравання – рэспубліка. 

2. Класіка [V–ІV стст. да н. э.]. Гэта перыяд росквіту антычнай культуры 

і фарміравання рабаўладальніцкай дэмакратыі. 

3. Элінізм [ІV–І стст. да н. э.]. Перыяд пачынаецца з заваѐў Аляксандра 

Македонскага. У гэты час пашыраецца тэрыторыя старажытнагрэчаскай 

цывілізацыі ў вобласць Пярэдняй Азіі, Чарнамор’я і Афрыкі. Адбываецца 

ўзаемаўплыў культур: антычнай і традыцыйных культур заваяваных народаў. 

Цэнтр культурнага жыцця перамяшчаецца ў Пярэднюю Азію і ў Александрыю. 
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§ Архітэктура  

У перыяд архаікі адбываецца станаўленне трох асноўных ордэраў.  

Архітэктурны ордэр (ад лац. оrdo – парадак, будова) – адзін з відаў 

архітэктурнай кампазіцыі; спалучэнне нясучых і нясомых частак, якое вобразна 

выражае работу стоечна-бэлечнай канструкцыі. Узнікненне ордэра адносіцца да 

перыяду Старажытных цывілізацый. Першыя віды архітэктурнага ордэра 

адрозніваліся афармленнем капітэлей, што мелі ў аснове раслінны і 

анімалістычны матывы (у Старажытным Егіпце – капітэлі ў выглядзе папіруса, 

лотаса, пальмы, з выяўленнем багіні-каровы – Гатор, у Старажытным Іране, 

Месапатаміі – у выглядзе здвоеных паўфігур быкоў). Каноны класічнай 

ордэрнай сістэмы склаліся ў Старажытнай Грэцыі.  Антычныя ордэры – 

дарычны (тасканскі як разнавіднасць), іанічны, карынфскі атрымалі назву ад 

адпаведных абласцей і плямѐн. Спалучэнне іанічнай і карынфскай ордэрнай 

сістэмы прадстаўлена кампазітным ордэрам. Структура класічнага ордэра 

ўключае часткі: нясучую – базу (у дарычным ордэры можа адсутнічаць), калону 

(у Старажытным Рыме і ў больш познія эпохі – паўкалону, пілястру) з 

канелюрамі (падоўжанымі жалабкамі) або без іх, капітэль (верхнюю па-

мастацку аформленую частку); нясомыя – архітраў, фрыз, карніз, якія 

складаюць у сукупнасці антаблемент. Адрозненні ордэраў выяўляюцца ў 

прапорцыях, формах капітэлі, ствала калон, абломаў. У дарычным ордэры 

(храм Парфенон) ствол калоны мае “прыпухласць” – энтазіс (пачынаючы з 1/3 

яе вышыні); капітэль складаецца з трох частак: шэйкі, злучанай са ствалом 

калоны, эхіна (паўавала) і абакі (квадратнай верхняй пліты); фрыз расчленен 

трыгліфамі (трайнымі вертыкальнымі ўрэзамі) і метопамі (чатырохвугольнымі 

плітамі, упрыгожанымі рэльефамі). Іанічны ордэр (храмы Нікі Аптэрос, 

Эрэхтэѐн) мае канеліраваную калону, што звужаецца да верху; капітэль 

аформлена ў выглядзе буйных завіткоў – валют. Карынфскі ордэр (храм 

Апалона ў Басах) – найбольш зграбны – мае капітэль у выглядзе карзіны са 

стылізаваных лісцяў і завіткоў. У еўрапейскай архітэктуры ордэр ужываўся ў 

розныя гістарычныя эпохі: у Старажытным Рыме (храм Геркулеса, 

трыумфальныя аркі Ціта, Сепцімія Севера, Пантэон), дзе з’явіўся шматярусны 

ордэр (Калізей), у мастацтве Рэнесанса (капэла Паці ў Фларэнцыі, віла Ратонда 

ў Рыме, палацо К’ерыкаці ў Вічэнцы), барока (царква Іль Джэзу ў Рыме, ратуша 

ў Саламанцы, касцѐл Віленскага універсітэта), класіцызму (Луўр, сабор Дома 

інвалідаў у Парыжы, сабор Святога Паўла ў Лондане, Брандэнбургскія вароты ў 

Берліне, Дом П. Пашкова ў Маскве, Горны інстытут у Санкт-Пецярбурзе), 

эклектыкі (тэатр Гранд-Опера ў Парыжы), неакласіцызма (музей Прыгожых 

мастацтваў у Маскве).  

Першапачаткова калоны былі драўлянымі, і ставіліся не звонку, а ўнутры 

храма, падзяляючы яго на часткі – нэфы. У дарычным стылі выкананы храм 

Апалона ў Карынфе і Пасейдона ў Пестуме. Іанічны стыль прадстаўлены 

свяцілішчам Артэміды ў Эфесе (Малая Азія), храмамі Геры на в. Самос, 

Апалона ў Дзідзімах (Малая Азія).  

У перыяд класікі найбольш значным дасягненнем у архітэктуры 

з’яўляецца выпрацоўка прапорцый пра будаўніцтве храмаў, аб чым сведчыць 
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усталяванне сістэмы калон адпаведна на галоўным і бакавым фасадах. Гэтая 

адпаведнасць выяўляецца ў суадносінах: 1:2+1. Выпрацоўваецца тып храма – 

перыпцер – прамавугольны ў плане будынак, акружаны з усіх бакоў каланадай. 

Найбольш значным архітэктурным ансамблем гэтага перыяду з’яўляецца 

Афінскі Акропаль, будаўнічымі справамі якога кіраваў Фідый. Галоўнае ў 

абліччы храмаў гэтага перыяду – імкненне да сумяшчэння дарычнага і іанічнага 

ордэраў. Яскравым прыкладам з’яўляецца Парфенон (храм Афіны Парфенас 

(Афіны ткачыхі), арх. Ікцін і Калікрат) і Прапілеі (вароты на Акропаль). Акрамя 

названых пабудоў Акропаль уключаў будынак Пінакатэкі (збор мастацкіх 

твораў), невялічкі паводле аб’ѐму храм Нікі Аптэрос, вырашаны іанічным 

стылем, храм Эрэхтыѐн, які мае асіметрычны план, паўднѐвы фасад аформлены 

карыяцідамі. Асаблівасцю архітэктуры храмаў у гэты перыяд з’яўляецца фактар 

успрымання: калоны стаяць на няроўнай адлегласці паміж сабой і выгнуты 

ўнутр храма, вуглавыя калоны больш масіўныя. Быў распаўсюджаны і другі 

тып храма – дзіпцер (з падвоенымі радамі калон). У канцы перыду з’яўляцца 

новы тып архітэктурных збудаванняў, пачатак якога паклала ўсыпальніца цара 

Маўсола ў Галікарнасе (адсюль назва Маўзалей). Будынак ўяўляў сабой 24-

ступенчатую, трохярусную мармурную піраміду вышынѐй 49 м, увенчаную 

чацвѐркай коней у вупражы – квадрыгай. Пачынае развівацца і свецкае 

дойлідства, якое дасягае росквіту ў эліністычны перыяд. 

Эліністычны перыяд вядомы перш за ўсѐ сваѐй архітэктурай. Актыўна ў 

гэты час развіваецца свецкае дойлідства. Каменныя тэатры будуюцца ў 

Дэльфах, Прыене, Пергаме. У храмавым дойлідстве выкарыстоўваецца, 

пераважна, іанічны ордэр. Цікавымі з’яўляюцца манументальныя збудаванні – 

алтар Зеўса ў Пергаме (ІІ ст. да н. э.), на вялікім фрызе якога ў гарэльефе 

адлюстравана бойка багоў з гігантамі. Інтэнсіўна будуюцца бібліятэкі 

(Александрыя, Пергам). Сярод самых значных пабудоў вылучаецца Фароскі 

маяк у Александрыі (арх. Састрат, ІІІ ст. да н. э.), які ўяўляў сабою трохярусную 

вежу ў 120 м: першы ярус – квадратны ў плане, другі – васьмівугольны, трэці – 

круглы, увенчаны статуямі. 

§ Выяўленчае мастацтва 

На ўсіх этапах развіцця культуры Старажытнай Грэцыі квітнела 

мастацтва пластыкі. У скульптуры архаікі назіраецца ўплыў егіпецкай 

традыцыі. Тыповыя вобразы гэтага часу – Курасы (аголеныя юнакі) і Коры 

(дзяўчаты), для якіх характэрна франтальнасць выявы і архаічная ўсмешка на 

твары. 

 У перыяд класікі галоўнай рысай скульптуры становіцца імкненне да 

ідэалізацыі вобраза чалавека. З’яўляецца дынаміка, імкненне адлюстраваць 

характар персанажаў. Скульптура адзначаецца пошукамі прапорцый чалавечай 

фігуры. Набліжэнне да рэальных прапорцый ужо бачна ў скульптуры Ранняй 

класікі (“Нараджэнне Афрадыты з пены”). Высокая класіка пакінула шэдэўры 

такіх скульптараў як Міран (“Дыскабол”, “Афіна і Марсій”), у якіх назіраецца 

імкненне адлюстраваць рух; Паліклет (“Дарыфор-коп’яносец”, “Параненая 

Амазонка”), у якіх ідзе распрацоўка канонаў ідэальнай чалавечай фігуры: 

галава – 1/7, твар і кісць – 1/10, ступня – 1/6 чалавечага цела; Фідый (“Зеўс”, 
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рэльефы Парфенона, статуі Афіны). Скульптура Позняй класікі прадстаўлена 

творчасцю Скопаса (“Галава параненага воіна”, “Менада”), у якіх адчуваецца 

перадача захапленняў і пакутаў; Праксіцеля (“Гермес з Дзіонісам”, “Афрадзіта 

Кніцкая”); Лісіпа (“Апаксіамен”) і Леахара ( “Апалон Бельведэрскі”). 

У перыяд элінізму ў скульптуры пазначаецца дзве тэндэнцыі: да 

велічнасці, грандыѐзнасці (“Калос Радоскі”; “Лаакаон”, скульп. Агесандр, 

Палідор, Афінадор) і да вытанчанасці, зграбнасці (“Венера Мілоская”).  

§ Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 

У дэкаратыўна-прыкладным мастацтве найбольш значныя дасягненні 

звязваюцца з керамікай. Кераміка служыла для абіходных мэтаў, 

выкарыстоўвалася ў гандлі, ужывалася для культавых патрэбаў. Матэрыялам 

служыла чырвоная гліна. Вырабы фармаваліся на ганчарным коле, сушыліся, 

паліраваліся, распісваліся і падвяргаліся абпальванню. У гэты час ствараецца 

два тыпы вазапісу – чорнафігурны, у якім роспіс здзяйсняецца чорным лакам 

па чырвоным колеры гліны (Эксекій “Ахіл і Аякс за ігрой у шашкі”) і 

чырвонафігурны, дзе фон афарбоўваўся ў чорны колер, а незафарбаваная гліна 

ўтварала дэкор (Эўтымід “Падрыхтоўка воіна”; Еўфроній, пеліка з ластаўкай). 

Белая фарба ўжывалася рэдка. Акрамя ваз керамісты выраблялі курыльніцы і 

элементы архітэктурнага дэкора, а таксама статуэткі і карыкатурныя галовы. 

Росквіту дасягнула ювелірная справа. Статуі пакрываліся чаканным 

ліставым золатам, вырабляліся са слановай косці і золата. З V ст. са срэбра 

выраблялі манеты. Асноўнымі тэхнікамі былі: коўка, чаканка, ліццѐ, паянне. 

З металаў апрацоўваліся бронза і жалеза, з якіх выраблялі шчыты, шлемы, 

мэблю, посуд, люстэркі, круглую скульптруру. Ручкі шматлікіх люстэрак 

уяўлюць статуэтку Афрадыты. 

Дрэва ішло на выраб мэблі, якая прадстаўлена тронамі, крэсламі, 

табурэтамі з ажурнымі ці цалкам дэкарыраванымі спінкамі, а таксама куфрамі, 

буфетамі для посуду і шафамі. Ножкі мэблі былі прамавугольнымі, тачонымі ці 

разнымі ў выглядзе звярыных лап. 

У галіне ткацтва апрацоўваліся лѐн, шэрсць, пазней – шоўк, а таксама 

скура. Тканіна выкарыстоўвалася для абіўкі мэблі, драпіровак і падушак. 
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СТАРАЖЫТНЫ РЫМ 

§ Агульная характарыстыка мастацкай культуры 

Да рымлян на тэрыторыі Ітaліі панавалі этрускі – народ малаазійскага 

паходжання. Этрускі перыяд Старажытнай Італіі (VІІІ–V стст. да н. э.) супадае з 

архаічным перыядам Старажытнай Грэцыі. У ІV ст. да н. э. рымляне зверглі 

панаванне этрускаў. Архітэктура Этрурыі (Тасканы) фарміравалася ў кантакце з 

дойлідствам іншых міжземнаморскіх абласцей старажытнага свету, у тым ліку 

пад уплывам Грэцыі і яе калоній у Італіі. Этрускі будавалі гарады з крапаснымі 

сценамі, ірыгацыйныя збудаванні для асушэння балоцістай глебы, дарогі, масты 

і храмы. У этрускаў атрымала шырокае развіццѐ тэхніка абчасання каменю і 

апрацоўкі дрэва. Да сѐнняшняга часу захавалася шмат вырабаў з бронзы 

(статуэткі, люстэркі). У галіне керамікі распаўсюджанне атрымала тэхніка 

“букера” (прадымленая да чарнаты гліна з бліскучай паверхняй і рэльефнымі 

выявамі). 

Мастацтва Старажытнага Рыму ў сваім развіцці прайшло шэраг этапаў: 

1. Ранні (царскі) Рым [VІІІ–V стст. да н. э.]; 

2. Ранняя Рымская Рэспубліка [V–ІV стст. да н. э.]; 

3. Рымская Рэспубліка [ІІІ–І стст. да н. э.]; 

4. Росквіт Рымскай Імперыі [І–ІІ стст.]; 

5. Заняпад Рымскай Імперыі [ІІІ–V стст.]. 

§ Архітэктура  

У галіне горадабудаўніцтва існавалі рэгулярная планіроўка гарадоў, 

брукаваныя вуліцы, сістэма каналізацыі. У перыяд Ранняга (царскага) Рыму на 

Капіталійскім узвышшы быў пабудаваны храм Юпіцера з франтонам, 

увенчаным квадрыгай. Была пракладзена Вялікая клаака – падземная 

каналізацыйная труба. У перыяд Рымскай Рэспублікі быў вынайдзены бетон, 

атрымала пашырэнне арачна-скляпенчатая канструкцыя, на аснове якой 

з’явіліся і атрымалі распаўсюджанне тры тыпы скляпенняў: крыжовае, 

цыліндрычнае і корабавае. Бетон атрымаў шырокае распаўсюджанне пасля 

будаўніцтва акведекаў (шляхаводаправодаў), якія мелі арачную канструкцыю і 

вытрымлівалі вялікую вагу. У архітэктуры быў запазычаны старажытнагрэчаскі 

тып храма перыпцер, і распрацаваны новы тып храма – ратонда (храм Весты). 

Асобна ўзводзіліся калоны ў гонар перамог. Галоўныя вуліцы і плошчы 

ўпрыгожваліся мармурнымі копіямі грэчаскіх статуй. У перыяд Рымскай 

Імперыі быў узведзены Пантэон у Рыме, у канструкцыі якога ўжываліся аркі і 

скляпенні. Дыяметр купала дасягаў 43 м, у цэнтры купала знаходзілася круглае 

акно – “вока Пантэона” – 8,5 м у дыяметры. У гэты ж час быў пабудаваны 

Рымскі Калізей, які ўяўляе сабою трохпавярховае эліпсічнае збудаванне з 

арачна-скляпеністым перакрыццем. Першы ярус вырашаны дарычным ордэрам, 

другі – іанічным, трэці – карынфскім. У нішах першага і другога ярусаў 

знаходзіліся статуі. Па ўсѐй тэрыторыі Рымскай Імперыі будаваліся 

Трыумфальныя аркі і Трыумфальныя калоны. Атрымала пашырэнне 

будаўніцтва тэрм (лазняў), найбольш праслаўленымі сярод якіх былі тэрмы 

імператара Каракалы. 
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§ Выяўленчае мастацтва 

У галіне выяўленчага мастацтва развіццѐ атрымаў фрэскавы жывапіс, аб 

чым сведчаць раскопкі г. Пампеі, а таксама жанр рэалістычнага партрэту. На 

тэрыторыі Егіпта знойдзены т. зв. “фаюмскія партрэты”, створаныя васкавымі 

фарбамі на драўлянай дошцы або на палатне. Партрэты падкрэсліваюць 

вялікую ўвагу рымлян да чалавечай індывідуальнасці, выяўляюць рысы яго 

характару. 

У манументальным жывапісе назіраецца імітацыя каменнай і мармурнай 

абліцоўкі і інкрустацыі сцен, выявы архітэктурных дэталей ствараюць ілюзію 

члянення сцяны, глыбіннай прасторы з багатым дэкорам. 

Росквіт атрымаў скульптурны партрэт, прадстаўлены бюстамі і статуямі 

імператараў і палкаводцаў. У скульптурным партрэце выяўляюцца рысы 

характару, падкрэсліваюцца мужнасць і гераічны пафас (партрэт старога 

рымляна, Вітэлія, Каракалы). Манументальная скульптура прадстаўлена, 

пераважна, коннымі помнікамі (статуя Марка Аўрэлія). 

§ Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 

У кераміцы быў распаўсюджаны рэльефны дэкор. Актыўна ўжывалася 

тэракотавая кераміка, з якой выраблялі свяцільні і ганчарны посуд, аздоблены 

на сюжэты грэка-рымскай міфалогіі. 

Росквіту дасягнула мастацтва шкла. У Старажытным Рыме 

распаўсюджваецца тэхніка выдзіманага шкла, з дапамогай якой выраблялі 

пасудзіны рознай формы: з выявамі чалавечых галоў, малпы, гроздзяў 

вінаграда, птушак, рыб. У І ст. да н.э. распаўсюджваецца “паліхромны стыль”, 

які ўяўляў тэхніку інкрустацыі яшчэ гарачага выраба кавалкамі шкла рознага 

колеру. Такім метадам выраблялі пацеркі, бранзалеты, кубкі, падносы. Была 

вядома таксама тэхніка гравіравання па шкле і тэхніка залачэння шкла. 

У ювелірнай справе атрымалі вядомасць міфалагічныя, анімалістычныя і 

раслінныя ўзоры. З золата і срэбра выраблялі, пераважна, упрыгожванні і 

посуд. У галіне апрацоўкі металаў вядомасцю карысталіся вырабы з бронзы – 

конская збруя, ваенныя атрыбуты, а таксама посуд. Нярэдка бронзавымі 

дэкаратыўнымі элементамі ўпрыгожвалася драўляная мэбля. Мэбля мела свае 

адрозненні. Напрыклад, сталы былі прамавугольнымі на адной апоры ў 

выглядзе дэкарыраванай калоны ці круглымі на трох апорах у форме звярыных 

лап. 

Ткацтва мела замежныя ўплывы. Шоўк імпартаваўся з Кітая і пераймаў 

яго матывы. Распаўсюджанне атрымала тэхніка набойкі. Нярэдка тканіна 

ўпрыгожвалася дэкаратыўнымі нашыўкамі і вышыўкай з фігурнымі выявамі. 

 

ТЭМА 6. МАСТАЦТВА СЯРЭДНЯВЕЧЧА 

МАСТАЦТВА ВІЗАНТЫІ 

§ Агульная характарыстыка мастацкай культуры 

У 313 г. у Рымскай Імперыі хрысціянства было абвешчана дзяржаўнай 

рэлігіяй. У 395 г. дзяржава распалася на Усходнюю Рымскую Імперыю 
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(Візантыю) і Заходнюю Рымскую Імперыю. Культура гэтых дзяржаў 

грунтавалася на хрысціянскай рэлігіі. Самае значнае месца ў культурным 

жыцці займаў храм, які быў сінтэзам усіх праяў духоўнага жыцця грамадства. 

Ужо ў ІV ст. узніклі адрозненні ў тыпах храмаў Усходняй і Заходняй Імперый. 

Усходняя Імперыя за аснову ўзяла крыжова-купальны тып храма, у аснову 

планіровачнай структуры якога была пакладзена форма грэчаскага крыжа 

(роўнабаковага). Заходняя Імперыя пераняла са Старажытнага Рыму форму 

базілікі. Гэты тып храма ў Рыме меў прызначэнне сховішча і быў запазычаны 

хрысціянамі па прычыне ўмяшчальнай унутранай прасторы. 

Сталіцай Усходняй Рымскай Імперыі – Візантыі быў Канстанцінопаль 

(сучасны Стамбул, Турцыя). Насялялі Візантыю грэкі, сірыйцы, копты, армяне і 

інш. Пануючай мовай была грэчаская. Ужо ў ранні перыяд (ІV–VІІ стст.) у 

Візантыі пачаў складвацца феадалізм. Сацыяльныя працэсы адзначаліся 

наяўнасцю цэнтралізаванага дзяржаўнага апарата і налогавай сістэмы, 

адсутнасцю саслоўнай замкнутасці пануючага класа, нетрываласцю гандлѐва-

рамесных карпарацый, сялянскай абшчыны і гарадскіх камун. 

Заняпад культуры Візантыі адбыўся ў 1453 г., калі Імперыя была 

захоплена турэцкімі войскамі. 

У сваім развіцці мастацкая культура Візантыі прайшла шэраг этапаў: 

1. Эпоха Канстанціна Вялікага і Юсцініана І [ІV–VІ стст.]; 

2. Перыяд іконаборства [VІІІ–ІХ стст.]; 

3. Македонскі Рэнесанс [ІХ – сярэдзіна ХІ стст.]; 

4. Эпоха Камнінаў [сярэдзіна ХІ – пачатак ХІІІ стст.]; 

5. Перыяд Палеалогаў [ХІІІ–ХІV стст.]. 

§ Архітэктура  

На архітэктуру Візантыі паўплывалі культурныя традыцыі Бліжняга 

Усходу – Сірыі, Палесціны, Малой Азіі. Асноўнай формай пабудоў былі 

хрысціянскія храмы, якія пачалі актыўна будавацца пры імператары 

Канстанціне. У адрозненне ад антычнага храма, які лічылся жыллѐм багоў і 

ўваходзіць у яго маглі толькі жрацы, хрысціянскі храм разглядаўся як сімвал 

сусвету і прызначаўся для наведвання яго ўсімі прыхажанамі. Найбольш 

выдатны і знакаміты помнік архітэктуры Візантыі – храм святой Сафіі ў 

Канстанцінопалі (арх. Анфімій, Ісідор, 532–537 гг.), пабудаваны пры 

імператары Юсцініане І. Галоўная зала яго мае выцягнутую форму, у заходняй 

сцяне знаходзіцца ўваход, ва ўсходняй – апсіда, якая адыгрывае ролю алтарнай 

нішы. Цэнтральная частка залы перакрыта купалам дыяметрам 31,4 м, які 

прарэзаны каля аснавання кальцом вокнаў. Купал абапіраецца на чатыры 

размешчаныя па перыметры аркі, у зоне паміж смежнымі аркамі ўзведзена 

канструкцыя трохвугольна-сферычнай формы, якая атрымала назву “парус”. 

§ Выяўленчае мастацтва 

 Найбольшага росквіту ў эпоху Канстанціна Вялікага і Юсцініана І 

дасягнула мазаіка. Яскравым творам гэтага перыяду з’яўляецца смальтавая 

мазаіка базілікі Сан Апалінарэ ў Равэне “Дзівоснае насычэнне пяццю хлябамі і 

дзвюма рыбамі” (520 г.). Мазаіка адрозніваецца глыбокімі, насычанымі 

колерамі, якія надаюць царкоўнаму інтэр’еру сакральнае ззянне. Фон 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 49 

выкладваецца з кавалкаў залачонага шкла, што надае таямнічасць кампазіцыі, 

падкрэслівае рэлігійны характар, што выяўляецца ў ідэі праслаўлення Бога. У 

цэнтры кампазіцыі размяшчаецца фігура Хрыста ў пурпурным адзенні. Па 

баках ад яго знаходзяцца 4 апосталы. Растаноўка і позы фігур нагадваюць 

урачыстую цырымонію.       

У VІІІ–ІХ стст. у Візантыі ішла вострая барацьба “іконаборцаў” і 

“іконапрыхільнікаў”. Сутнасць іконаборства заключалася ў адмаўленні культа 

святых абразоў, крыжа і ва ўспрыманні гэтага як ідалапаклонства. Іконаборцы 

вынішчалі хрысціянскія святыні, замазвалі фрэскі і мазаікі, разбуралі храмы, 

манастыры. Яны даказвалі, што Бога выявіць немагчыма, паколькі яго Дух 

недаказуем, невывучаны і нябачны. І калі мастак выяўляе Бога-Сына – Ісуса 

Хрыста ў чалавечым абліччы, ѐн быццам бы падзяляе на дзве часткі сутнасць 

Хрыста: на боскую і чалавечую і абмяжоўваецца пры гэтым толькі выяўленнем 

чалавечай часткі – цялеснай.  

Перыяд іконаборства займае ў гісторыі культуры і мастацтва каля 

стагоддзя. Яго пачатак узыходзіць да 730 г., калі па замове духавенства Малой 

Азіі візантыйскі імператар Леў-ІІІ выдаў загад, што забараняў шанаваць іконы. 

З гэтага часу іконаборства сцвердзілася ва ўсѐй імперыі, за выключэннем 

асобных манастыроў, жыхары якіх працягвалі захоўваць і пісаць іконы і 

ілюстраваць рукапісы. У 843 г. пры візантыйскім імператары Феадоры было 

адноўлена іконашанаванне.  

Буйнейшым цэнтрам іконаборства быў г. Дамаск (сучасная Сірыя), дзе на 

службе ў арабскага халіфа знаходзіўся знатны і адукаваны хрысціянін Іаан-

Мансур, які пазней атрымаў прозвішча Дамаскін. Менавіта яму належыць 

заслуга распрацоўкі тэорыі свяшчэннага абраза. Вылучаныя Дамаскіным 

погляды ў дачыненні да стварэння абразоў удасканальваліся. Але ўзнікла 

неабходнасць уніфікаваць правілы пісання святых. Гэта дазволіла бы з 

лѐгкасцю пазнаваць выяўленых на абразах святых нават з далѐкай адлегласці і 

няграматным людзям. Напрацаваныя на працягу перыяду іконаборства правілы 

пісання ікон склаліся ў іканаграфічны канон. Канон рэгламентаваў схематычнае 

выяўленне святых, датычыўся фону, колеру, адзення і атрыбутыкі, прадметаў 

выяўлення. Асноўнымі элементамі іканаграфічнага канону сталі: 

1. Перспектыва. У Антычную эпоху быў распрацаваны і панаваў 

прынцып прамой лінейнай перспектывы, пры якой лініі сыходзяцца ўдалечыні 

палатна. У выніку фігуры, размешчаныя ўдалечыні выяўляюцца меншымі ў 

параўнанні з фігурамі, што знаходзяцца на першым плане. Прамая лінейная 

перспектыва стварала ілюзію глыбіні выявы, “прасторавасці”. Але такі прыѐм 

не падыходзіў для выяўлення святых, бо нічым не адрозніваўся ад рэальных 

выяў. Візантыйцы распрацавалі прынцып зваротнай лінейнай перспектывы. 

Згодна зваротнай лінейнай перспектыве лініі сыходзіліся не за межамі халста, а 

перад дошкай або халстом. У выніку выява здавалася вывернутая, апракінутая, 

накіраваная да вока гледача. Прыѐм зваротнай лінейнай перспектывы спрыяў 

таму, што фігуры святых аказаліся распластанымі па дошцы ці па халсце. Пры 

такім выяўленні дэталі і падрабязнасці апускаліся, бо станавіліся цяжкімі для 

выканання. У выніку выява абраза падвяргалася стылізацыі – абагульненню і 
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спрашчэнню. Мастак павінен быў перадаць не сам прадмет, а яго ідэю 

агульнадаступным спосабам. Напрыклад, пры выяўленні стала, ўсе 4 ножкі 

павінны былі быць выяўлены; пры выяўленні пяцікупальнага храма – усе 5 

купалоў разгортваліся на палатне. Усѐ, што выяўлялася на іконе, павінна было 

перадавацца так, якім можа бачыць гэта Бог. 

2. Час. Святыя, выяўленыя на іконе, павінны былі перадавацца па-за 

межамі часу, у іншым свеце. Гэта спрыяла распрацоўцы сістэмы ўмоўнасцей, 

якія дазвалялі перадаваць мінулае і будучыню ў адным творы – т. зв. сістэма 

сумяшчэння часу. Напрыклад, пры выяўленні сюжэта нараджэння будучага 

святога, ѐн паказваецца ў царкоўным ззянні ў чрэве Маці. 

3. Колер. Колер меў сімвалічнае значэнне. Адзенне Хрыста – хітон – 

звычайна вішнѐвага колеру, яго плашч – блакітны. У Божай Маці – цѐмна-сіні 

хітон і вішнѐвы мафорый (галаўная хустка). Вішнѐвы колер сімвалізуе 

спалучэнне пачатку і канца колеравага спектра (чырвонага і фіялетавага), што 

азначае самога Хрыста, які ѐсць пачатак і канец усяго існага. Блакітны колер – 

колер неба і чысціні; чырвоны – колер крыві Хрыста і пакутнікаў, колер 

царственнасці, божскага полымя; зялѐны сімвалізуе юнацтва і квяценне; залаты 

(жоўты) – царкоўнае ззянне. Белы колер азначае бога, які падобен святлу, які 

аб’емле ўвесь свет. Чорны нагадвае аб боскіх тайнах. 

4. Фарбы. Рэгламентацыя колеру патрабавала змены фарбы. На змену 

энкаўстыцы прыйшла тэмпера. Тэмперная фарба рыхтавалася на аснове 

мінеральных пігментаў, якія расціраліся на яйкавым жаўтку. 

5. Фон. Фон атрымаў умоўную трактоўку. З мэтай выключэння з абраза 

ўсяго рэальнага было забаронена выяўленне ў якасці фона архітэктурных 

пабудоў, пейзажаў – усяго, што нагадвала пра зямное жыццѐ. Фон павінен быў 

спрыяць стварэнню містычнай прасторы. Візантыйцы выбралі залаты фон, які 

нагадваў пра звышрэальнае і выключаў выяўленне іншых крыніц святла – 

факелаў, свеч, сонца. 

6. Размяшчэнне. Для кожнага абраза прадугледжвалася сваѐ месца ў 

храме: купал – для выявы Хрыста Пантакратара (Уседзяржыцеля), апсіда – для 

выявы Божай Маці Аранты (Божая Маці, якая моліцца) і г. д. 

У перыяд Македонскага Рэнесансу росквіт атрымалі мініяцюра, фрэска і 

мазаіка. Сама назва перыяду ўмоўная і звязаная з адраджэннем традыцый 

Антычнасці у адной з прагрэсіўных мастацкіх школ Візантыі ІХ–ХІ стст. – 

Канстанцінопальскай. Назва “македонскі” мае характар гістарычнай 

канстатацыі таго факта, што адным з саправіцелей імператара Візантыі Міхаіла-

ІІІ быў македонскі селянін Васіль, які падманам у 867 г. захапіў трон 

Візантыйскага імператара і заснаваў Македонскую дынастыю, якая кіравала 

Візантыяй да 1056 г. 

У перыяд Македонскага рэнесансу канстанцінопальскія майстры стваралі 

копіі мініяцюр з рукапісаў антычных часоў. Некаторыя з іх афармляліся ў 

манускрыпты, іншыя мелі форму скруткаў. Адзін з такіх захаваных скруткаў 

ілюструе біблейскую гісторыю палкаводца Ісуса Навіна (арыгінал датуецца ІV 

ст., копія – Х ст.). Антычны арыгінал скрутка захаваўся да сѐнняшняга часу 

часткова, фарбы згубілі яркасць або асыпаліся. Таму дакладнае ўяўленне пра 
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скрутак дае яго копія. На доўгай стужцы пергаменту выяўлены воіны ў 

антычных даспехах, якія ідуць у вайсковы паход, змагаюцца, прыносяць 

ахвяраванні. Дастаткова ўмоўную трактоўку мае фон, але па антычных 

традыцыях на ім пазначаны рысы ўзгоркаў, дрэў або пабудовы. Згодна 

антычным традыцым у мініяцюры ўжываецца прыѐм прамой лінейнай 

перспектывы. 

З гэтага часу захаваліся і мініяцюры, створаныя як самастойныя старонкі. 

Яны з’яўляюцца копіямі Александрыйскага рукапісу ІV ст. і выкананы 

візантыйскімі майстрамі ў ІХ–Х стст. Кожная мініяцюра выканана на асобным 

аркушы і мае арнаментальную рамку. Яны выяўляюць антычныя сюжэты, але 

вобразы кожнага персанажа маюць рэлігійны падтэкст. Рукапісы выяўляюць 

архангела Міхаіла, цара Давіда, прарока Ісайю. 

Фрэскавы жывапіс Македонскага Адраджэння захоўваюць пячоры і 

храмы Кападокіі (у перакл. з арабскай мовы – краіна коней) – цэнтральнай 

часткі сучаснай Турцыі. Кападокія – гэта унікальнае прыроднае горнае 

ўтварэнне. Яе геалагічная будова адбылася ў выніку сутыкнення двух 

супрацьлеглых прыродных сіл. Адной з гэтых сіл з’яўляецца перыяд утварэння, 

калі лавіны, звяржэнні вулканаў, туфы сваімі элементамі пакрывалі тэрыторыю; 

другой сілай з’яўляецца разбурэнне, стаўшае вынікам уздзеяння вятроў і 

ападкаў – дажджу і снегу. Самі горныя ўтварэнні Кападокіі з’явіліся прыблізна 

65–62 млн. год да н. э. У перыяд горнага ўтварэння ў старажытнай Анатоліі 

ўтварыліся глыбокія шчыліны і правалы ў глебе. Пазней, магма, якая паднялася 

на паверхню, спрыяла стварэнню вулканаў. У выніку частых вулканічных 

звяржэнняў утвараліся новыя вулканы. Пад час звяржэнняў лава павольна 

сцякала да праваленай глебы, пакрывала даліны і надавала ім выгляд плата. Па 

прычыне рэзкай перамены тэмпературы ў зімовы і летні перыяды ў скалах 

утварыліся шчыліны, а застылая ў іх вада спрыяла разбурэнню. Рэкі, дажджы і 

вятры размывалі нават трывалую вулканічную пароду, у выніку чаго 

ўтварыліся незалежныя вяршыны. На працягу гісторыі Кападокія, якая 

належала ў розныя часы Анатоліі, Асірыі, хетам, рымлянам, візантыйцам, 

сельджукам (турэцкія качэўнікі), заставалася буйным сховішчам мірных 

грамадзян, якія не ўдзельнічалі ў ваенных паходах. У Візантыйскі перыяд у 

Кападокіі пасяліліся хрысціяне, якія прыстасоўвалі прыродныя горныя 

ўтварэнні для жыцця. Яны сяліліся ў пячорах, выдзѐўбвалі і ўсталѐўвалі ў іх 

храмы, манастыры, распісвалі сцены фрэскамі. Сярод захаваных фрэсак ѐсць 

выявы, якія распавядаюць пра ваенныя паходы, пра жыццѐ імператараў, але 

большасць мае рэлігійны характар. Фрэскі візантыйскага перыяду выкананы па 

іканаграфічных канонах: у падкупальнай частцы выяўляецца Хрыстос 

Пантакратар, на невялічкіх (бакавых) купалах – выявы архангелаў. Сярод 

сюжэтаў сустракаюцца сцэны распяцця Хрыста, Уваскрашэнне, Хрышчэнне, 

Узнясенне і інш. Найбольшую цікавасць уяўляе роспіс царквы Барбары ў даліне 

Гарэмэ. Акрамя выяў святых – Хрыста, Георія, Тэадора, Барбары на паўночнай 

сцяне знаходзяцца стылізаваныя выявы кедровых дрэў і пеўніка, якія 

з’яўляюцца сімваламі Святога Пятра, а таксама выява кузнечыка, які выступае 

сімвалам хрысціянскай веры. 
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Лепшыя фрагменты мазаікі перыяду Македонскага адраджэння захаваліся 

ў аздабленні храма Ая-Соф’я ў Стамбуле (былы сабор Святой Сафіі ў 

Канстанцінопалі). Мазаіка выканана па канонах Візантыі і захоўвае адносную 

плоскаснасць і ўмоўнасць трактоўкі персанажаў. У выяўленні святых і 

імператараў прысутнічае схематызм і геаметрызм. Так, у мазаіцы “Імператар 

Леў-VI перад Хрыстом” (ІХ ст.) імператар паказваецца ў профіль, але яго твар 

крыху павернуты да гледача. Твар імператара Льва-VI выяўляецца схематычна 

– асобна падкрэсліваюцца доўгі шырокі нос, вялікія вочы з апушчанымі 

знешнімі бакамі, цѐмныя бровы ў выглядзе палосак з кавалкаў смальты і 

геаметрычная ушная ракавіна. Асобная ўвага майстра звяртаецца на вопратку 

імператара. Яна паказваецца ўмоўна з арнаментальным чаргаваннем складак і 

геаметрычных ўзораў. Цікавасць майстроў да арнаменту стала адметнай 

асаблівасцю Македонскай эпохі і захавала пераемнасць у наступныя перыяды. 

Наглядна дэманструе любоў візантыйцаў да арнаментацыі мазаіка 

“Імператар Канстанцін Манамах і імператрыца Зоя перад Хрыстом” (сярэдзіна 

ХІ ст.). Адзенне імператара і Зоі сталі для майстра больш значнымі, чым рысы 

твару. Арнамент перадаецца не толькі ў адзенні, але і на вокладцы Бібліі ў 

руках Хрыста, і на каронах імператара і імператрыцы, і нават, прысутнічае ў 

німбе Хрыста. 

Эпоха Камнінаў уяўляе перыяд у мастацтве Візантыі, звязаны з 

панаваннем буйной дынастыі Камнінаў, пачатак якой паклаў палкаводзец Ісаак 

Камнін. Найбольшы росквіт у мастацтве эпохі Камнінаў атрымала мазаіка. 

Мазаіка Камнінаўскай эпохі працягвае традыцыі, пакладзеныя мастакамі 

Македонскага рэнесансу. Найбольшая ўвага надаецца арнаментацыі выяў. 

Фігуры трактуюцца плоскасна, іх сілуэты пакрываюцца геаметрычным 

арнаментам, быццам бы наклееным на залаты фон. Такой з’яўляецца вядомая 

мазаіка Ая-Соф’і – “Імператар Іаан-ІІ Камнін і імператрыца Ірына перад Божай 

Маці з немаўляткам” (ХІІ ст.). Але нават у гэтай мазаіцы, якая пераймае 

традыцыі папярэдняй эпохі, ужо бачна новая рыса мастацтва перыяду Камнінаў 

– увага да твараў святых, на якіх мастакі імкнуцца выявіць румянец. 

У перыяд Камнінаў мазаіка страчвае былую яркасць, з’яўляюцца 

кантрасты цѐмных і светлых таноў, змяняюцца лікі святых. Так, пры выяўленні 

ліку Хрыста ў смальтавай мазаіцы “Хрыстос” Ая-Соф’і майстар спалучае 

белую смальту з чырвонай, ружовую – з зялѐнай у разліку на аптычнае 

змешванне колераў. У выніку глядач замест рознакаляровых кубікаў смальты 

бачыць нежны румянец на твары Хрыста, тонкія зеленаватыя цені на яго веках, 

светлы, напоўнены жыццѐм твар. Тыя ж тэндэнцыі бачны ў мазаіцы “Божая 

маці з немаўляткам” (ХІ ст.). 

У эпоху Палеалогаў росквіт атрымлівае іканапіс. Да найбольш цікавых 

твораў іканапісу гэтага часу можна аднесці алтарны абраз з Канстанцінопаля 

“Божая маці на троне” (ХІІІ ст.), які выяўляе Божую Маці з немаўляткам. У 

гэты час іканапісны канон канчаткова сцвердзіўся ў мастацтве Візантыі. Значны 

ўплыў візантыйскае мастацтва эпохі Палеалогаў аказала на рускі жывапіс часоў 

сярэднявечча, у прыватнасці на творчасць Феафана Грэка і Андрэя Рублѐва. 

§ Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 
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Керамічныя вырабы Візантыі прадстаўлены каляровай кафляй і посудам. 

Першапачаткова паліва, якой аздаблялі керамічныя вырабы, мела жоўта-

карычневы ці зялѐны колер, пазней – колеравы спектр пашырыўся. З ХІ ст. 

ужываецца тэхніка зграфіта (працарапванне па паліве).  

Сярод шкляных вырабаў найбольшую цікавасць уяўляюць вітражы, якія 

маюць яркую расфарбоўку сапфірна-сіняга, жоўтага, ізумруднага і зялѐнага 

колераў. 

Ювелірныя ўпрыгожванні мелі ў аснове хрысціянскія матывы. 

Асноўнымі тэхнікамі былі чэрнь, інкрустацыя, эмаль. Набыла пашырэнне 

перагародчатая эмаль, якая па знешнім выглядзе нагадвае мазаіку. Яна 

стваралася са шкляной масы, расплаўленай непасрэдна на паверхні вырабу. На 

металічную аснову рэбрам напайваліся тонкія металічныя пласціны, якія 

ўтваралі контурны малюнак. У атрыманыя ячэйкі засыпаліся мінеральныя 

парашкі розных колераў і кварцавы пясок, які плавіцца пры нізкіх 

тэмпературах. Пры нагрэве парашкі расплаўляліся і запаўнялі ўсю паверхню 

бліскучай масай, падобнай да каштоўных камянѐў. Артыманы выраб шліфавалі 

да таго, пакуль ѐн не атрымае гладкую паверхню. У тэхніцы перагародчатай 

эмалі выраблялі іконы, рэлікварыі, жаночыя ўпрыгожванні і царскія кароны. 

Адным з шэдэўраў мастацтва з’яўляецца крыж-рэлікварый, падараваны 

Юсцініанам папе Рымскаму ў 565 г., адваротны бок якога ўпрыгожаны 

каштоўнымі камянямі. Сярод драўляных вырабаў найбольшую вядомасць мае 

кафедра ў Равэне (трон архіепіскапа Максіміана), упрыгожаная пласцінамі 

слановай косці. 

У ткацтве распаўсюджанымі былі хрысціянскія матывы (асноўны сюжэт 

– Дабравешчанне). Адчуваецца і ўплыў усходніх краін. Адной з найбольш 

распаўсюджаных выяў становіцца арол як сімвал улады і магутнасці.  

ІРЛАНДСКАЕ І ДАРАМАНСКАЕ МАСТАЦТВА 

§ Ірландскае мастацтва 

У раннім сярэднявеччы ў Ірландыі росквіту дасягае дэкаратыўна-

прыкладное мастацтва. Адметнай рысай мастацтва з’яўляецца моцная яго 

сувязь з хрысціянствам. У галіне апрацоўкі каменю вядомасцю карыстаюцца 

крыжы. У разьбе па камені з’яўляецца спачатку гравіраваны арнамент, затым – 

пластычны з рэльефам няроўнай вышыні. У дэкоры з’яўляюцца стылізаваныя 

чалавечыя фігуры. У ХІІ ст. рэалістычныя выявы выцясняюць абстрактны 

арнамент. 

Дэкаратыўны жывапіс прадстаўлены кніжнай мініяцюрай, якая найчасцей 

афармляе хрысціянскія рукапісы (евангеллі). 

§ Дараманскае мастацтва 

Дараманскае мастацтва ўяўляе сінтэз мастацтваў розных народаў. 

Мастацтва вікінгаў славілася вырабам зброі і паясных блях са складаным 

арнаментам. У вырабах з металаў панаваў звярыны стыль. Развіта была і 

металапластыка. Асноўнымі тэхнікамі былі: насечка (у ювелірнай справе і 

металічных вырабах), перагародчатая эмаль, філігрань (тонкі, ажурны арнамент 

са скручанага металічнага жгуціка). 
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У Галіі перыяду Меровінгаў найбольшага росквіту дасягнулі апрацоўка 

каменю, керамічныя, шкляныя вырабы і ювелірная справа. Каменнымі 

рэльефамі аздаблялі саркафагі і надмагільныя пліты. Керамічныя вырабы 

карысталіся попытам у архітэктуры: імі ўпрыгожвалі падлогу, а таксама 

аздаблялі сцены. Асаблівасцю шкляных вырабаў было тое, што яны ў якасці 

дэкора мелі падцѐкі ў выглядзе выпуклых “слѐз” (вазы). З золата і срэбра 

выраблялі ўпрыгожванні, дзе асноўнай тэхнікай была перагародчатая, а таксама 

круглую скульптуру. 

Сваім мастацтвам вылучаюцца і Каралінгі (Францыя, Галандыя, 

Германія, Італія). У галіне апрацоўкі каменю майстры капіруюць антычныя 

першавобразы (капітэлі калон, разныя фрызы). Дэкаратыўны жывапіс 

прадстаўлены фрэскай, у якой выкарыстоўваюцца чырвоны, жоўты, зялѐны і 

белы колеры, мазаікай, а таксама кніжнай мініяцюрай, якая адрозніваецца 

экспрэсіўнасцю малюнка і спалучае ў сабе рысы візантыйскага і традыцыйнага 

мастацтва. Кніжная мініяцюра выкарыстоўвалася ў аздабленні псалтыра. 

Развіваецца таксама ювелірная справа і апрацоўка металаў. 

У галіне архітэктуры з’яўляюцца новыя тыпы пабудоў – бургі, якія 

ўяўлялі сабою умацаваны ваенны лагер, які з часам трансфармаваўся ў 

рэзідэнцыю феадала. Менавіта ў бургах з’яўляецца ўпершыню высокая вежа, 

акружаная рвом і пасадам, якая стала правобразам больш позніх абарончых 

збудаванняў – данжонаў.  

СТАРАЖЫТНАРУСКАЕ МАСТАЦТВА 

§ Агульная характарыстыка культуры 

У ІХ ст. на тэрыторыі, населенай усходнеславянскімі плямѐнамі, 

утварылася буйная дзяржава – Русь, межы якой ахоплівалі сярэдняе цячэнне 

Дняпра і Дона на поўдні і Анежскае і Ладожскае азѐры на поўначы. Сталіцай 

дзяржавы быў Кіеў, другім значным цэнтрам – Ноўгарад. У 988 г. пры кіеўскім 

князі Уладзіміры хрысціянства было прынята ў якасці афіцыйнай рэлігіі, што 

паспрыяла наладжванню больш трывалых сувязей Русі з Візантыяй. У ХV ст. 

на тэрыторыі Русі была заснавана Маскоўская дзяржава, якое праіснавала да 

ХVІІ ст. 

§ Архітэктура  

У 989–996 гг. візантыйскія майстры пабудавалі ў Кіеве першы каменны 

храм – Дзесяцінную царкву. Крыжова-купальная трохапсідная царква, тыповая 

для візантыйскіх культавых пабудоў, мела свае асаблівасці: з мэтай большай 

умяшчальнасці галоўны аб’ѐм царквы з трох бакоў меў дадатковыя 

памяшканні. 

У 1017–1037 гг. пры Яраславе Мудрым у Кіеве будуецца Сафійскі сабор. 

Храм уяўляў крыжова-купальную пабудову; у кампазіцыі дамінаваў галоўны 

купал, акружаны чатырма меншымі, за якімі размяшчаліся бакавыя купалы. 

Цэнтральны аб’ѐм будынка меў абхадную галерэю. Сцены сабора былі 

выкладзены візантыйскай кладкай – з плоскай цэглы і каменю на вапневым 

растворы з дабаўленнем таўчонай цэглы. Пазней  (ХVІІ ст.) фасады былі 
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атынкаваны. У інтэр’еры сабора ўжываліся мармурная абліцоўка сцен, мазаікі 

са смальты, фрэскавыя роспісы. 

Вялікага размаху атрымала культавае будаўніцтва ў Ноўгарадзе. У ХІІ ст. 

тут была пабудавана манастырская царква Спаса на Нярэдзіцы, разбураная ў 

1941 г. Званіца пры гэтай царкве была першай у Кіеўскай дзяржаве. Прыкладна 

ў гэты час фарміруецца наўгародская архітэктурная школа, якая адрозніваецца 

пластычнасцю, лаканічнасцю форм, выцягнутасцю прапорцый. 

У ХІІ – пачатку ХІІІ ст. першанства пераходзіць да Уладзіміра-

Суздальскай школы дойлідства. Уладзіміра-Суздальскія храмы мелі кампактны 

кубічны аб’ѐм і вянчаліся адным купалам; знешнія масы і ўнутраная прастора 

адрозніваліся статычнасцю; пабудовы былі аздоблены каменнай пластыкай, 

якая з’явілася пад уплывам раманскай скульптуры і разьбы, часам сцены 

ўпрыгожвалі дэталі з залачонай медзі; інтэр’еры распісваліся фрэскамі, 

аздабляліся іконай у візантыйскай традыцыі па канонам іканаграфіі. 

Асаблівасцю Уладзіміра-Суздальскай архітэктурнай школы было ўжыванне 

закамарнага перакрыцця. Закамара – гэта паўкруглае або кілепадобнае 

завяршэнне сцяны, якое адпавядае па сваіх абрысах перакрыццю. Такімі былі 

царква Пакрова на Нерлі, Дзмітрыеўскі сабор ва Уладзіміры. 

У ХV ст. пачынаецца перабудова Маскоўскага Крамля. Першым крокам у 

гэтым напрамку стала ўзвядзенне на тэрыторыі Крамля ў канцы ХV ст. па 

праекце італьянскага архітэктара А. Фіараванці першага каменнага храма ў 

Маскве – Успенскага сабора. Сабор пабудаваны ў формах, якія нагадваюць 

стыль Уладзіміра-Суздальскай школы архітэктуры, але з удакладненнем 

геаметрычнай будовы і выкарыстаннем новай будаўнічай тэхнікі. Тут 

упершыню на Русі былі ўжыты крыжовыя скляпенні і жалезныя звязкі; 

дзякуючы памяншэнню вагі скляпенняў і добрай якасці муроўкі былі 

пабудаваны больш тонкія і шырока пастаўленыя слупы, што зрабіла інтэр’ер 

прасторным.  

У канцы ХV – пачатку ХVІ ст. на тэрыторыі Маскоўскага крамля 

ўзводзяцца Дабравешчанскі сабор; Архангельскі сабор; дазорная вежа 

Маскоўскага крамля, якая пасля яе дабудовы ў 1600 г. набыла вышыню больш 

80 м і стала служыць званіцай; будынак прыѐмнай залы Вялікага Князя – 

т. зв. Гранавітая палата, фасады якой выкладзены гранѐнымі камянямі. 

Адным з найбольш славутых твораў рускай архітэктуры ХVІ ст. 

з’яўляецца храм Узнясення ў падмаскоўнай царскай сядзібе – Каломенскім, 

пабудаваны па загаду цара Васіля ІІІ у сувязі з нараджэннем сына – будучага 

цара Івана Грознага. Смелым наватарствам у гэты перыяд было выкарыстанне ў 

кампазіцыі храма шатровага даху, запазычанага з драўлянага дойлідства. 

Акрамя запазычання формы васьміграннай вежы, увенчанай шатром, з 

народнага дойлідства былі пераняты абрысы асноўнага аб’ѐма, які ў плане мае 

форму квадрата з выступамі на кожным з чатырох бакоў. Аднак пры гэтым 

архітэктура храма пластычная, маляўнічая, дзякуючы ўжыванню арак, 

пілястраў і какошнікаў (несапраўдных закамар). 

У гэты ж час у гонар узяцця Казані ўзводзіцца храм Васіля Блажэнага 

(Пакроўскі сабор на Рву, арх. Барма і Поснік). Храм мае 9 вежаў, аб’яднаных 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 56 

агульнай кампазіцыяй. Цэнтральная вежа ўвенчана шатром, астатнія – 

цыбулінамі з розным дэкаратыўным аздабленнем. Агульнае аблічча збудавання 

адрозніваецца казачнай маляўнічасцю. 

У ХVІІ ст. у архітэктуры Маскоўскага княства з’яўляецца новы стыль – 

узорач’е. Ён сустракаецца ў купечаскіх палатах і храмах і адрозніваецца 

багатым аздабленнем, вялікай колькасцю дэкаратыўнах архітэктурных дэталей 

(какошнікаў, нішаў, лапатак, пілястраў і г. д.). Яскравым прыкладам 

увасаблення стылю узорач’е з’яўляецца Царква Троіцы ў Кітаі-горадзе ў 

Маскве. 

У канцы ХVІІ – пачатку ХVІІІ ст. у архітэктуры Расіі з’яўляюцца рысы 

барока, якое атрымала тут свае лакальныя праявы. Першымі спробамі 

адзначыўся стыль Нарышкінскага (Маскоўскага) барока, які ўвасобіўся ў 

пабудовах, што ўзводзіліся сваякамі цара Нарышкіна. Крыху пазней атрымлівае 

распаўсюджанне Галіцынскае барока (царква Знамення ў Дуброўі). Абодвум 

кірункам уласцівы пластычнасць, наяўнасць валют, крывалінейных форм у 

абрысах сцен, разлік на гульню светлацені, выхады архітэктурных мас у 

навакольную прастору. 

§ Выяўленчае мастацтва 

Росквіт у Старажытнай Русі атрымаў іканапіс. Па паданні першай іконай 

быў абрус, на якім выяўляўся лік Хрыста (“Спас Нерукатворны”). Пазней былі 

створаны іконы з выявай Божай Маці. Лічыцца, што іх стварыў грэчаскі ўрач і 

жывапісец Лука Евангеліст. З цягам часу былі распрацаваны правілы пісання 

ікон, якія ў Візантыі былі сістэматызаваны і аформлены ў канон. У іканапісе 

Старажытнай Русі быў запазычаны візантыйскі іканаграфічны канон. 

Асноўнымі тыпамі ікон былі: 

1. “Аранта” (з грэч. – Божая Маці, якая моліцца). Божая Маці выяўлена ў 

поўны рост з узнятымі да верху рукамі. 

2. “Знаменне”. Божая Маці выяўлена па пояс з немаўляткам Хрыстом у 

чрэве. 

3. “Адзігітрыя” (назва паходзіць ад храма Адэгон, дзе візантыйскія 

імператары маліліся перад вайсковымі паходамі). У Старажытнай Русі 

вядома таксама пад назвай “Настаўніца”. Божая Маці выяўлена па 

пояс з немаўляткам Хрыстом на левай руцэ. Галава Божай Маці крыху 

нахілена ў бок немаўляткі, які крыху паварочваецца да яе. 

4. “Перыўлепта” (ад грэч. – прыгожы від). У Старажытнай Русі вядома 

таксама пад назвай “Казанская Божая Маці”. Божая Маці выяўлена па 

пояс з немаўляткам Хрыстом на правай руцэ. Твары Марыі і Ісуса 

звернуты адзін да аднаго.  

5. “Гелеўса” (ад грэч. – міласэрдная). У Старажытнай Русі вядома 

таксама пад назвай “Замілаванне”. Божая Маці выяўлена па пояс з 

немаўляткам Хрыстом на правай руцэ. Твары Марыі і Ісуса 

прыціскаюцца адзін да аднаго.  

З мэтай аддзялення сакральнай прасторы ад малельнай залы, прызначанай 

для наведвання прыхажанамі, у ХІV ст. у храмах Старажытнай Русі з’явілася 

перагародка – іканастас. 
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Іканастас уключаў іконы, размешчаныя ў строга рэгламентаваным 

парадку. Для кожнай іконы было вызначана адпаведнае месца – чын (рад). 

Асноўнымі чынамі былі: Прарочаскі, Святочны, Дэісусны, Мясцовы. 

Прарочаскі чын уключае іконы біблейскіх прарокаў, якія апавяшчаюць прыход 

Хрыста. Вышэй можа знаходзіцца Прабацькоўскі чын. У Святочным чыне 

выяўлена 12 самых значных падзей, звязаных з Хрыстом і Божай Маці: Ражство 

Багародзіцы, Ражство Хрыста, Увядзенне Божый Маці ў храм, Дабравешчанне, 

Успенне, Срэценне, Хрышчэнне, Праабражэнне, Уздзвіжэнне крыжа, Уваход у 

Іерусалім, Узнясенне і Троіца. Дэісусны чын (ад грэч. déēsis – маленне) у 

цэнтры выяўляе Хрыста, па баках – Божую Маці, Іаана Хрысціцеля, святых, 

што моляцца. Мясцовы чын утрымлівае выявы мясцовых святых. У цэнтры 

мясцовага чына размяшчаюцца Царскія вароты, справа ад якіх – ікона Божай 

Маці, злева – ікона Ісуса Хрыста. Такая сістэма размяшчэння ікон у іканастасе 

захавала пераемнасць і ў наступныя часы, ужываецца і сѐння. 

Побач з іканапісам у Маскоўскім княстве атрымлівае росквіт фрэска. 

Славу ў ХІV–ХV стст. набывае творчасць Феафана Грэка і Андрэя Рублѐва. 

Прадстаўнік канстанцінопальскай школы жывапісу Феафан Грэк атрымаў 

вядомасць дзякуючы сваім роспісам. Сярод яго славутых твораў – роспісы 

царквы Спаса Праабражэння ў Ноўгарадзе. Асаблівасцю манеры пісьма мастака 

з’яўляецца дакладнасць у размеркаванні блікаў на тварах святых, дзякуючы 

чаму форма набывае трываласць і канструктыўнасць. Вобразы прабацькоў 

адрозніваюцца напружаным псіхалагізмам, незвычайнай астратой 

індывідуальных характарыстык, дынамічнай свабодай і маляўнічасцю 

кампазіцыйнай будовы, своеасаблівым танальным каларытам. 

Вучнем Феафана Грэка быў Андрэй Рублѐў. Ужо на ранніх этапах сваѐй 

мастацкай творчасці Рублѐў выконваў мініяцюры да Евангелля. Адна з першых 

яго работ – выява сімвала евангеліста Матфея ў вобразе анѐла, выкананая ў 

адценнях блакітнага і ліловага колераў, дзе толькі чырвоны абрыс кнігі ў руках 

анѐла вылучаецца яркай плямай. У сталым узросце Рублѐў распісвае сцены 

Успенскага сабора ва Уладзіміры; сярод роспісаў вылучаецца сцэна “Страшны 

суд”. Усе фігуры сцэны надзвычай лѐгкія, паветраныя, амаль невясомыя. 

Рублѐў па-майстэрску звязаў фігуры і групы з закругленымі скляпеннямі храма. 

Сярод мноства фігур роспісаў сабора вылучаецца фрэска з вобразам апостала 

Пятра. Пѐтр звяртае твар да ідучага за ім натоўпа, упэўнены, што яго пачуюць і 

зразумеюць. Усѐ яго аблічча кажа пра давер да людзей, пра цвѐрдую 

ўпэўненасць, што добрым заклікам можна накіраваць людзей на шлях ісцінны. 

У адрозненне ад фрэсак Феафана Грэка, блікі ў Рублѐва больш тонкія і нежныя, 

больш моцна выступае контур, абрысы галавы блізкія да абрысаў круга. 

Найбольшую славу Рублѐву прынесла ікона “Троіца” для іканастаса 

Троіцкага сабора Сергіевага манастыра. У “Троіцы” Рублѐва прадстаўлены тыя 

ж стройныя, прыгожыя постаці юнакоў, якіх можна бачыць ва ўсіх яе 

правобразах. Але і ў гэтым творы бачна імкненне мастака да выкарыстання 

свайго ўлюблѐнага матыва – круга. Сярэдні анѐл схіляе сваю галаву, німб яго 

парушае сіметрыю ў верхняй частцы іконы, і раўнавага ўзнаўляецца толькі тым, 

што абодва падножжы анѐлаў адсунуты ў адваротны бок. У кожнай частцы 
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кампазіцыі бачны водгаласы асноўнай “кругавой мелодыі”, лінейныя 

адпаведнасці, формы, што ўзнікаюць з іншых форм ці з’яўляюцца іх 

люстэркавым адлюстраваннем – усѐ тое, што ўласціва манеры мастака. Рублѐў 

быў выдатным каларыстам. Ён жадаў, каб фарбы прагучалі як мага гучней. 

Ікона “Троіца” пабудавана на кантрастным спалучэнні насычаных сіняга, 

цѐмна-вішнѐвага, нежна-ружовага і зялѐна-блакітнага колераў на асноўным 

залатым фоне. 

Крыху пазней фарміруюцца дзве асноўныя рускія школы жывапісу – 

Наўгародская і Пскоўская. Абодвум школам уласцівы выкарыстанне 

насычанага чырвонага колеру, цѐмная колеравая гама. Творы Пскоўскай школы 

пішуцца на залатым фоне. Асаблівасцю Наўгародскай школы з’яўляецца 

адлюстраванне ў вобразах святых народнага тыпажу. 

У іканапісе ХVІІ ст. адбываюцца значныя змены, у чым заслуга належыць 

іканапісцу Сымону Ушакову. Дзякуючы Сымону Ушакову ў іконе гэтага часу 

з’яўляецца светлацень, што дазваляе выяўляць фігуры аб’ѐмнымі. 

§ Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 

У Старажытнай Русі дасягнула свайго апагея ювелірная справа. На ранніх 

этапах для вырабу ўпрыгожванняў ужывалася тэхніка ліцця, на аснове якой 

выраблялі пярсцѐнкі, колты, пацеркі, аздобленыя каштоўнымі камянямі, 

кавалкамі каляровага шкла або крышталю. Сусветна вядомым помнікам 

ювелірнага мастацтва ХІ ст. з’яўляецца чаканны залаты медальѐн – “грыўна 

Уладзіміра Манамаха”, знойдзеная пад Чарнігавым у 1821 г. На адным з бакоў 

медальѐна выяўлена жанчына, абвітая змеямі, якая сімвалізуе зло, на другім 

баку – архангел Міхаіл як сімвал аховы, дабра. Надпісы па краях медальѐна, 

зробленыя на стараславянскай мове, сведчаць пра тое, што ѐн выконваў 

функцыю абярэга. 

З ХІІІ ст. у ювелірнай справе распаўсюджваюцца новыя тэхнікі 

аздаблення: зернь, прыйшоўшая са Скандынавіі, скань (філігрань), чэрнь. 

Атрымліваюць пашырэнне эмалі. 

РАМАНСКАЕ МАСТАЦТВА 

§ Агульная характарыстыка мастацкай культуры 

У эпоху сярэднявечча ў Заходняй Еўропе ўзнікаюць першыя два 

мастацкія стылі – раманскі (раманіка) і гатычны (готыка). Панаванне 

раманскага стылю ў мастацтве краін Заходняй Еўропы не мае дакладна 

вызначаных храналагічных межаў; росквіт стылю прыпадае на Х–ХІІ стст.  

Сам тэрмін “раманскі” мае ўмоўны характар, утварыўся ад лац. “Roma” – 

Рым. Упершыню тэрмін быў ужыты археолагамі ХІХ ст., якія вызначылі 

знешняе падабенства старажытнарымскіх і заходнееўрапейскіх пабудоў Х–

ХІІ стст.  

§ Архітэктура  

Найбольшы росквіт у перыяд панавання раманскага стылю ў Еўропе 

атрымала архітэктура. Раманская архітэктура прадстаўлена храмамі 

базілікальнага тыпу і абарончымі замкамі. Замак уяўляў абарончую пабудову, у 

якой жыў уладар мясцовасці. Замак быў яго жыллѐм і апошнім прытулкам у 
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выніку асады. У перыяд панавання раманскага стылю ў Заходняй Еўропе 

склаўся тып замка – кастэль, які меў у плане форму шматгранніка (часцей, 

чатырохвугольніка), фланкіраванага вартавымі (баявымі) вежамі. Сцены замка 

былі ўвенчаны зубцамі, з унутранага боку якіх рабілі драўляны насціл, адкуль 

абаронцы стралялі па ворагу. Пазней пачалі рабіць галерэйкі з люкамі ў 

падлозе. Уся тэрыторыі замка акружалася вялікім рвом. Звычайна замак 

знаходзіўся на ўзвышанай частцы мясцовасці і маскіраваўся лясным масівам. 

Адзіным уваходам служылі вежавыя вароты, да якіх падводзіў пад’ѐмны мост. 

Замкавы ансамбль уключаў высокую прамавугольную ці круглую вежу – 

данжон. 

Раманскі стыль фарміраваўся пад уплывам мастацтва Візантыі. Візантыі 

належыла невялікая вобласць у Паўночнай Італіі з цэнтрам у г. Равэна. Тут 

яшчэ ў VІ ст. былі ўзведзены культавыя пабудовы высокай ступені 

дасканаласці, якой у іншых гарадах Еўропе дасягнулі толькі праз 500 г. У 

сталіцах заходнееўрапейскіх дзяржаў працавалі візантыйскія майстры, што 

спрыяла распаўсюджанню будаўнічых тэхналогій і эстэтычных густаў, 

пануючых у Візантыі. 

У найбольшай ступені раманскі стыль выражаны ў абліччы будынкаў 

каталіцкіх храмаў. Асновай планіровачнай структуры раманскага храма стала 

рымская базіліка. Характэрная кампазіцыя фасада з двума вежамі па баках 

увахода сфарміравалася пад уплывам аблічча цэркваў Сірыі. Вежы раманскіх 

цэркваў вянчаліся высокімі шатровымі дахамі пірамідальнай ці конусападобнай 

формы. Унутры цэнтральная прастора асноўнай залы першапачаткова 

аддзялялася ад бакавых нэфаў двума радамі калон, на якія абапіраліся аркі, што 

неслі сцяну з аконнымі праѐмамі. У архітэктуры раманікі панавалі цяжкія 

формы пры тым, што аконныя праѐмы былі невялікімі і вузкімі. Знешні выгляд 

раманскіх храмаў ствараў уражанне масіўнасці, замкнѐнасці.  

Дойліды раманікі адмовіліся ад фармальнай мовы антычнай эпохі і 

пераадолелі візантыйскую мадэль храма. Калоны занялі месца апор, прастора 

пашырылася і была расчленена сценамі; сцены, што аддзялялі нэфы, структурна 

падзялілія на чатыры ўзроўні: аркада, галерэя, трыфорыум, ліхтар. Шырокая 

прастора храма перакрывалася скляпеннямі.  

У перыяд росквіту раманскага стылю скляпенне становіцца 

распаўсюджанай канструкцыяй перакрыцця. Цэнтральная зала храма 

перакрывалася простым цыліндрычным скляпеннем, а бакавыя – больш 

складанымі крыжовымі скляпеннямі, якія былі вядомыя яшчэ ў Старажытным 

Рыме. Крыжовае скляпенне ўяўляла канструкцыю перакрыцця, ніжняя 

паверхня якой утворалася перакрыжаваннем двух узаемнаперпендыкулярных 

цыліндрычных скляпенняў. Крыжовае скляпенне абапіралася на чатыры слупы, 

устаноўленыя па вуглах квадрата, што дазваляла перакрываць вялізныя па 

прасторы залы. 

Характэрным элементам раманскай архітэктуры з’явілася паўцыркульная 

(паўкруглая) арачная форма. У ранні перыяд ужываліся простыя каменныя 

аркі, форма якіх была сугуба утылітарнай. З часам уваходы ў сабор набылі 
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афармленне ў выглядзе размешчаных адна за другой арак, якія памяншаюцца і 

абапіраюцца на прысценныя калоны, – т. зв. перспектыўнага партала. 

Найбольш знакамітымі помнікамі раманскага стылю з’яўляюцца царква 

Нотр-Дам ля Гранд у Пуацье (Францыя), храмы ў Вормсе, Шпейеры і Майнцы 

(Германія), венецыянскі сабор Святога Марка, архітэктурны ансамбль у Пізе 

(Італія), Царква Сант Яга дэ Кампастэла (Іспанія), Лонданскі Тауэр з Белай 

вежай (Англія). 

§ Выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 

У выяўленчым мастацтве раманікі пашырэнне набыў дэкаратыўны 

жывапіс, прадстаўлены фрэскай і мініяцюрай. У фрэскавым жывапісе склалася 

дзве школы: “школа светлых фонаў” з графічным малюнкам і пераважна 

светла-жоўтым фонам (заходнія правінцыі Францыі, а таксама Аверні) і “школа 

сініх фонаў”, для якой характэрны арнамент з раслінных завіткоў, яркія фарбы і 

лазурна-сіні фон (манастыр Клюні). Колькасць колераў у абедзвюх школах 

была невялікай. Звычайна выкарыстоўваліся жоўтая охра, чырвоная охра, 

свінцовыя бялілы, чорны, шэры і сіні. Асноўным сюжэтам быў рэлігійны. 

Кніжнай мініяцюрай ілюстравалі манускрыпты і рукапісы. Найбольшага 

росквіту мініяцюра дасягнула ў Францыі і Іспаніі. Кніжная мініяцюра 

французскай школы вылучаецца дакладным контурным малюнкам, 

прыглушанымі фарбамі ў межах аднаго колеру. Мініяцюра Іспаніі 

адрознівалася яркімі фарбамі. 

Шырока практыкавалася ў перыяд панавання раманскага стылю разьба па 

камені. Асноўнымі матывамі былі геаметрычны, раслінны, зааморфны і 

антрапаморфны. Пануючае месца ў пластычным аздабленні архітэктурных 

пабудоў раманікі займаюць вобразы пачвараў, запазычаныя з Усходу. 

Дэкаратыўная каменная скульптура пераважае ў дэкоры парталаў і капітэляў 

калон у цэрквах і манастырах. Галоўным чынам упрыгожваліся цімпан партала 

і архівольты (абрамленне арачнага праѐма, якое вылучае дугу аркі з плоскасці 

сцяны) скляпенняў. Скульптурныя матывы дэфармуюцца, прапорцыі людзей і 

жывѐл выцягваюцца і нагрувашчваюцца адзін на адзін. Часам ствалы калон 

упрыгожваюцца раслінным арнаментам. Улюблѐным анімалістычным матывам 

мастакоў становяцца леў і арол. З’яўляюцца дэкаратыўныя інкрустацыі, 

падобныя да мазаікі. Устаўкі робяцца з бура-чырвонага цэмента на фоне 

адшліфаванага мармуру.  

У галіне керамікі папулярнасцю карысталіся пліткі для падлогі. Форма 

пліткі была квадратнай, прамавугольнай ці шасцівугольнай. Малюнак звычайна 

выкладваўся жоўтай пліткай на чырвоным фоне ці чырвонай пліткай на жоўтым 

фоне. 

Славу набылі раманскія вітражы. У гэты час драўляныя рамы замяніліся 

свінцовай арматурай, якая дапускала большую разнастайнасць контураў і 

памераў малюнкаў. Асноўнымі колерамі былі сіні і чырвоны. Вырабляліся і 

бескаляровыя вітражы. З выдзіманага шкла рабілі посуд. 

Апрацоўка металаў і ювелірная справа зведала ўплыў хрысціянства. 

Асноўным матывам быў рэлігійны. З золата, срэбра, жалеза, бронзы і свінца 

выраблялі паціры, рэлікварыі, агароджы хораў, распяцці і іншыя культавыя 
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рэчы. Асноўнымі тэхнікамі былі: коўка, чыканка, пайка, клѐпка, часам 

ужывалася эмаль. 

Галоўнымі прадметамі драўлянай мэблі былі куфар і лаўка. Куфры не 

мелі ўпрыгожванняў, затое багата аздаблялася лаўка. Куфэркі для захавання 

ўпрыгожванняў ці каштоўнасцей выраблялі таксама са слановай косці. 

Пашырэнне набыла вышыўка. Вышывалі сцябляным швом ці гладдзю 

(“Дыван з Байѐ”, шаўковая туфля папы Клімента ІІ). З ХІ ст. пачалася 

вытворчасць шпалер – тканых насценных дываноў. 

ГОТЫКА 

§ Агульная характарыстыка мастацкай культуры 

Тэрмін “гатычны” ўмоўны. Готы – германскія плямѐны, якія 

першапачаткова жылі кая берагоў Балтыйскага мора. У ІІІ ст. готы 

распаўсюджваюцца на поўдзень да берагоў Чорнага мора і Балкан, часткова ў 

Малую Азію. У ІV–V стст. готы ўваходзяць у Італію і Іспанію, утвараючы свае 

дзяржавы. Па ўяўленнях сярэдневяковых італьянцаў, готы – гэта народы 

поўначы, таму мастацкі стыль паўночных адносна Італіі краін быў названы 

гатычным, пры тым, што заснавальнікамі стылю з’яўляюцца французы. 

Развіццѐ гатычнага мастацтва адзначылася і дасягнула вышэйшага 

росквіту ў больш моцных у эканамічных, палітычных і культурных адносінах 

гарадах Паўночнай Францыі – Іль-дэ-Франсе (Парыж), Амьене, Рэймсе, 

Шартры і Руане. Развіццѐ готыкі ў Францыі ахоплівае час з сярэдзіны ХІІ да 

пачатку ХVІ ст. Унутры гэтага перыяду вылучаюць:  

1. Раннюю готыку [ХІІ ст.];  

2. Сталую готыку [ХІІІ–ХІV стст.];  

3. Познюю готыку [канец ХІV–ХV ст.].  

У заходнееўрапейскай літаратуры атрымала пашырэнне перыядызацыя 

гатычнага стылю, распрацаваная французскім даследчыкам Латры, які 

вылучыў: 

1. “Пераходны стыль” [1140–1180 гг.];  

2. “Стральчаты стыль” [1180–1270 гг.];  

3. “Прамянѐвы стыль” або “ззяючы стыль” [сярэдзіна ХІІІ – канец 

ХІV ст.];  

4. “Палымяны стыль” [каля 1380 г. – пачатак ХVІ ст.]. 
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§ Архітэктура  

Месцам засяроджання грамадскага жыцця горада быў сабор. У ім 

адбываліся не толькі багаслужэнні, але і сходы гараджан, вяліся багаслоўскія 

спрэчкі. З часам гарады разрасталіся, і сабор патрабаваў больш месца для 

жыхароў. Павелічэнне ўнутранай прасторы залаў сабора дасягалася 

павелічэннем яго памераў у шырыню і ў вышыню, памяншэннем сячэнняў 

унутраных калон з тым, каб яны не загрувашчвалі прастору. Дойліды готыкі 

пачалі ўжываць спосаб члянення крыжовага скляпення на сістэму арачных 

рэбраў (нервюраў), што дазволіла паменшыць вагу канструкцыі перакрыцця. 

Акрамя таго, сцены сярэдняй часткі базілікі пераўтварыліся ў шэраг прасценкаў 

з вялікімі вокнамі паміж імі, у выніку чаго прастора сабора стала больш 

светлай. На тонкія і высокія апоры, якія замянілі былыя масіўныя сцены, распор 

быў перададзены на калонныя упорныя аркі (аркбутаны), што знаходзіліся 

звонку будынка і абапіраліся на слупы (пілоны) – контрфорсы. Уражанне 

лѐгкасці, ажурнасці абумоўлена і своеасаблівай пластыкай архітэктурных 

форм: падкрэсленымі вертыкалямі апор, якія маюць выгляд не слупоў, а пучкоў 

тонкіх калонак; стральчатымі аркамі; востраканечнымі шатрамі і франтонамі; 

расчлененасцю мас; тонкай прафіліроўкай дэталей. З мэтай памяншэння 

распора паўцыркульная (паўкруглая) форма арак і скляпенняў была заменена 

стральчатай, запазычанай з краін Усходу (Ірана, Сярэдняй Азіі). Важнае месца 

ў гатычнай архітэктуры адводзілася пластычнаму аздабленню храма. Часта 

храм быў асіметрычны, кожны яго партал быў аформлены індывідуальна. 

Унутры храм быў пазбаўлены жывапісу, яго ролю выконвалі каляровыя 

вітражы. Адной з асаблівасцей гатычнай архітэктуры з’яўляюцца вокны-ружы 

(круглыя вітражы на галоўным фасадзе і ў завяршэнні трансэптаў).  

У розных краінах Еўропы гатычны стыль атрымаў лакальныя праявы. У 

выкарыстанні дэкаратыўных элементаў найбольшага поспеху дасягнула Англія. 

У Італіі культавыя пабудовы не былі вядучым архітэктурным тыпам, большая 

ўвага тут надавалася будаўніцтву ратуш, палацаў і жылых дамоў.  

Яскравае ўяўленне аб архітэктуры готыкі даюць царква абацтва Сэн-Дэні, 

сабор Парыжскай Божай маці, саборы ў Рэймсе, Амьене, Руане (Францыя); 

Кѐльнскі сабор (Германія); Кентэрберыйскі сабор, саборы ў Лінкальне, Уэлсе, 

Солсберы (Англія); саборы ў Леоне, Бургасе, Таледа (Іспанія); саборы Санта-

Крочэ, Санта-Марыя Навэла, Санта Марыя дэль Ф’ѐрэ, Міланскі сабор (Італія); 

Карлаў мост у Чэхіі.  

Гатычны стыль знайшоў праявы і ў свецкім дойлідстве, асабліва ў Італіі, 

дзе яскрава выявіўся ў будаўніцтве палацаў (палаццо Веккіо ў Фларэнцыі, 

палац Дожаў у Венецыі). 

§ Выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 

Жывапісная палітра ў перыяд готыкі ўзбагачалася. У ѐй з’явіліся лазурна-

блакітная, пурпурна-ружовая і ярка-чырвоная фарбы. Роспісы часта выковаліся 

ў тэмпернай тэхніцы. У краінах Паўночнай Еўропы з ХІV ст. пачала ўжывацца 

алейная фарба. Але сярод тэхнік жывапісу па-ранейшаму першанства займае 

фрэска. Фрэскавыя роспісы ўпрыгожвалі замкі, палацы, жылыя дамы, храмавыя 

комплексы. 
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Развіта была кніжная мініяцюра. У ѐй назіраецца тэндэнцыя да рэалізму. 

Кніжная мініяцюра ўпрыгожвала псалтыры, рукапісы і манускрыпты. 

Ілюстрацыі абрамляліся расліннымі завіткамі. Менавіта ў гэты перыяд 

з’яўляецца індывідуальная мастацкая творчасць, дзякуючы чаму вядомы імѐны 

мініяцюрыстаў – Жана Фуке і Жана Бурдзішона. 

Керамісты гэтага часу славяцца вырабам пліткі для падлогі, ганчарнага 

посуду, дахоўкі. Большасць керамічных вырабаў аздабляецца гравіраваным 

арнаментам (тэхніка зграфіта) і палівай. Існаваў і іншы метад, пры якім узор 

уцісквалі ў яшчэ мяккую гліну і атрыманыя паглыбленні запаўнялі глінай 

другога колеру (часцей, жоўтага). Асноўнымі колерамі былі: чырвоны, жоўты, 

чорны. Плітка была звычайна квадратнай, прамавугольнай, шасцівугольнай з 

раслінным, геаметрычным, зааморфным і антрапаморфным матывамі.  

Сярод шкляных вырабаў першае месца займаюць вітражы, асноўнай 

функцыяй якіх першапачаткова было асвятленне памяшканняў, з ХІІІ ст. – 

упрыгожванне. У ХІV ст. мастакі звяртаюцца да вітражнай грызайлі (адценні 

аднаго колеру); памеры асобных кавалкаў шкла павялічваюцца. У ХV ст. у 

вітражах з’яўляецца прыродная тэматыка. У гэты час была вынайдзена тэхніка 

дубліравання, г. зн. сумяшчэння рознакаляровага шкла. У вытворчасці 

шклянога посуду першае месца належыць венецыянскаму шклу. 

Мастацкія цэнтры ювелірных вырабаў існавалі не толькі пры манастырах, 

але і пры палацах. Асноўнымі тэхнікамі былі: ліццѐ, штампоўка, гравіроўка, 

чаканка, залачэнне і цісненне. З дапамогай гэтых тэхнік вырабляліся рэльефныя 

фігуркі, круглая скульптура, манеты, рэлікварыі, надмагіллі з пазалотай і 

эмаллю, цырыманіяльныя чашы. Вядомы былі празрыстая і перагародчатая 

эмалі на залатым фоне, якія выкарыстоўваліся пры вырабе пасудзін, скіпетраў, 

спражак. 

Сярод металаў апрацоўваліся бронза, латунь, жалеза і волава. З дапамогай 

розных тэхнік апрацоўкі металаў вырабляліся царкоўныя дзверы, пячаткі 

манархаў, буйных феадалаў і цэхавых карпарацый, аконныя рашоткі, 

упрыгожванні для мэблі, царкоўныя люстры, ключы і г. д. 

Сярод драўляных вырабаў пашырэнне набылі куфар і куфэрак. Куфры 

рабіліся з дубовых дасок. Асноўнымі матывамі былі геаметрычны і 

анімалістычны. Распаўсюджанне атрымалі лаўкі-куфры, дзе захоўвалі адзенне, 

царкоўныя крыжы. Часам з дрэва выраблялі дзверы з разным арнаментальным 

дэкорам. Вядома была разьба па косці, дзе асноўным матывам быў рэлігійны. 

У ткацтве готыкі першанства належыць Італіі, Іспаніі і Германіі. У 

Германіі цанілася парчовая тканіна, якую аздаблялі вышыўкай шаўковай 

ніткай (алтарныя пакрывалы). У тканінах Іспаніі пераважалі ўсходнія матывы з 

геаметрычным малюнкам, шаўковыя вырабы адрозніваліся разнастайнасцю 

малюнка і расфарбоўкі. Мусульманскія матывы знайшлі ўжыванне ў ткацтве 

Італіі. Асноўнымі матэрыяламі былі шоўк, парча, атлас, тафта, муар, аксаміт. 

Вышыўкай славіліся англійскія вырабы. Вялікай славай карысталіся шпалеры з 

хрысціянскімі і бытавымі сюжэтамі. Распаўсюджанне атрымала набіўная 

тэхніка. 
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ТЭМА 7. МАСТАЦТВА СЯРЭДНЕВЯКОВАГА УСХОДУ 

МАСТАЦТВА ІНДЫІ 

§ Перыядызацыя мастацкай культуры 

У развіцці мастацкай культуры Індыі часоў сярэднявечча і Новага часу 

вылучаюць некалькі перыядаў: 

1. Дынастыя Губтаў [350–500 гг.].  

2. Раннемусульманскі перыяд [1200–1550 гг.];  

3. Перыяд Маголаў [1550– 650 гг.].  

4. Школа Кампаніі [1800–1900 гг.];  

5. Бенгальская школа [1900–1950 гг.].  

§ Архітэктура  

З V ст. захаваліся каменныя храмы ў выглядзе наземных пабудоў. 

Найбольш раннія храмы ўяўляюць кампактныя ў плане пабудовы з адным 

памяшканнем унутры, зрэдку з прыбудаваным порцікам ці вестыбюлем. 

Правобразам такога храма служыў паўднѐвы тып жылля з плоскім земляным 

дахам. Першапачаткова пабудову гэтага тыпу рабілі двух’яруснай: верхняя 

частка паўтарала ніжнюю ў меншых памерах. Пазней з’яўляюцца 

шмат’ярусныя храмы, складзеныя быццам бы з некалькіх аднапавярховых 

пабудоў, прычым на фасадзе кожнага яруса маюцца асобныя ўяўныя дзверы. 

Такім чынам вежа мае выгляд шматпавярховага збудавання, але ўнутры яе 

адзіная прастора. Гэты паўднѐвы тып храма атрымаў у Індыі назву вімана. 

Другі, паўночны тып храма, – шыкхара – мае больш плаўна акрэсленыя 

формы. Архітэктура быццам бы вырастае з зямлі і арганічна звязана з 

прыродай. Храм складаецца з дзвюх асноўных частак: невялічкага замкнутага 

свяцілішча (у якім знаходзіцца статуя бажаства) з вежай у 20–30 м увышыню, 

падобнай на калпак; і малельнай залы перад свяцілішчам. Паверхні каменных 

сцен маюць гарызантальную гафрыроўку, якая імітуе драўляныя бярвенчатыя 

пабудовы. 

У перыяд сярэднявечча з’яўляюцца каменныя пабудовы абарончага і 

грамадскага прызначэння, упрыгожаныя багатым каменным дэкорам (крэпасці і 

палацы). У ХІІ ст. частка паўвостава Індастан была заваявана мусульманскімі 

правіцелямі – народамі Ірана, Афганістана і Сярэдняй Азіі. На поўначы Індыі з 

гэтага часу распаўсюджваецца ірана-сярэднеазіяцкая архітэктура. Узводзяцца 

мячэці, медрэсэ, маўзалеі ў адпаведнай будаўнічай тэхніцы – з наяўнасцю 

скляпенняў і купалоў, ужываюцца цэгла і вапна. Цікавым помнікам перыяду 

Маголаў з’яўляецца бела-мармуровы маўзалей Тадж-Махал у г. Агры. 

Узвышаецца маўзалей на платформе вышынѐй 7 м; агульная вышыня – 81 м. У 

плане збудаванне ўяўляе сабою квадрат памерамі 104 х 104 м са зрэзанымі 

вугламі. Пабудаваны на беразе ракі Джамны, маўзалей перакрыты 5-цю 

купаламі, сярод якіх цэнтральны цыбулепадобны купал значна ўзвышаецца над 

астатнімі. Фасады ўпрыгожаны стральчатымі аркамі, аформлены парталамі-

айванамі (запазычаны з араба-мусульманскай архітэктуры). Па баках маўзалея 
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знаходзяцца 2 будынкі з чырвонага пясчаніка – мячэць і гасцініца для 

паломнікаў. Да Тадж-Махала датыкаюцца 4 тонкія мінарэты вышынѐй па 45 м і 

рэгулярны кіпарысавы сад з вадаѐмамі, каналамі і фантанамі. Інтэр’ер 

аздоблены мазаікай з каштоўных і паўкаштоўных камянѐў, разьбой па белым 

мармуры і стральчатымі аркамі. 

Яшчэ ў VIII–ХІІ стст., у перыд станаўлення ўласнай культуры, на в. Ява 

з’яўляюцца традыцыйныя індыйскія архітэктурныя храмавыя комплексы, якія 

складаюцца са шматлікіх невялічкіх храмаў, размешчаных дзесяткамі ці 

сотнямі на адным участку ў выглядзе прыземістай піраміды з тэрасамі, да якіх 

вядуць лесвіцы. У ХІІ–XVIII стст. у Індыі сказваецца ўплыў кітайскай 

архітэктуры. Культавыя пабудовы горных абласцей (Непал) нагадваюць 

кітайскія пагады за кошт памяншэння да верху ярусаў пабудоў і шырокай 

навесі страхі. Гэтыя ж тэндэнцыі праглядаюцца і ў народным жыллі. 

§ Выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва  

У Сярэднія вякі працягвае развівацца фрэскавы жывапіс. У ХІ ст. 

з’яўляецца кніжная мініяцюра. Захаваліся да сѐнняшняга часу рукапісы з 

каляровымі мініяцюрамі на дрэве ці на пальмавых лістах. Мініяцюры дакладна 

аддзелены ад тэкста і па-майстэрску ілюструюць разнастайныя сюжэты. 

У эпоху Губтаў былі створаны дэкаратыўныя рэльефы для сцен храмаў і 

тэракотавыя пліты для машчэння падлогі. Пры дынастыі Маголаў з’яўляюцца 

вырабы з фаянсу ў мусульманскім стылі. Захаваліся і ганчарныя вырабы і без 

палівы ў выглядзе дахоўкі, упрыгожанай выявамі ільвоў і штампаваным 

геаметрычным арнаментам. 

У Сярэднія вякі працягвае развівацца ювелірнае майстэрства ва ўласных 

традыцыях. З золата, срэбра і металаў вырабляюць статуі і статуэткі Будды і 

іншых мужчынскіх і жаночых божастваў, зброю, культавыя пасудзіны, 

прадметы хатняга начыння. Асноўныя металы, якія выкарыстоўваліся – бронза, 

медзь, жалеза, сталь і латунь. 

Шырокае выкарыстанне цыновак і пляцѐнак, вырабаў з трыснягу і 

бамбуку (крэслы) абмяжоўвалі ўжыванне дрэва ў якасці мэблі. Захавалася 

толькі рытуальная драўляная мэбля – сталы і ларчыкі. Пад уплывам Партугаліі 

з XVI ст. Індыя пачала ўжываць цѐмнае дрэва з інкрустацыяй золатам і 

слановай косцю, што вызначыла станаўленне партугальскага стылю. Існаваў і 

інда-галандскі стыль, які выкарыстоўваў светлыя пароды дрэў, лак і 

інкрустацыю золатам. У інтэр’ерах дамоў бытавалі дэкаратыўныя пано з 

ажурнага дрэва, створкі дзвярэй і экраны для вокнаў. Пры гэтым ужывалася 

інкрустацыя перламутрам. Для вырабу тронаў часцей за ўсѐ выкарыстоўвалі 

сандалавае, цікавае і чорнае дрэва. Троны дэкарыраваліся драўлянай мазаікай, 

інкрустацыяй з золата, срэбра ці слановай косці, і ўпрыгожваліся каштоўнымі 

камянямі. 

Вышыўка атрымала распаўсюджанне з ХІ ст. Вышывалі залатой ніткай, 

пазней – срэбранай ці шаўковай. Матывы чэрпаліся з прыроды, міфалогіі і 

легенд. Быў распаўсюджаны і геаметрычны арнамент. Захаваная тканіна XVII–

XVIII стст. нясе на сабе адбітак Ірана, што бачна ў выкарыстанні ўзораў – 
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раслінны арнамент, дзе пераважае выява кіпарысавай галінкі з нахіленым 

кончыкам. 

МАСТАЦТВА КІТАЯ 

§ Перыядызацыя мастацкай культуры 

Мастацкая культура Кітая ў часы сярэднявечча і ў Новы час ў сваім 

развіцці прайшла некалькі этапаў: 

1. [IV–VI стст.]; 

2. [VII–XIII стст.]; 

3. [канец XIII–XIV стст.]; 

4. [канец XIV–XIX стст.]. 

§ Архітэктура  

На працягу IV–VI стст. у Кітаі сцвярджаюцца феадальныя адносіны. У 

гэты час паступова складваецца адзіны мастацкі стыль кітайскага сярэднявечча. 

Замацаванню ўлады новай феадальнай дзяржавы спрыяла новая ідэалогія – 

будызм, які трапіў з Індыі праз Цэнтральную Азію ў першых стагоддзях нашай 

эры. 

Ранняе сярэднявечча ў Кітае з’явілася часам фарміравання новых 

вобразаў, новых стылявых заканамернасцяў мастацтва. Распаўсюджанне 

будызму адбілася на мастацкай творчасці і выявілася ў імкненні да стварэння 

грандыѐзных ансамбляў. Па ўсѐй краіне на стыках караванных шляхоў, каля 

вялікіх гарадоў пачалі будаваць шматкіламетровыя скальныя кляштары і 

мемарыяльныя сховішчы будыйскіх рэліквій – вежы-пагады. Але яны набылі 

новы эстэтычны сэнс і сталі сімвалам будызму. У некаторых выпадках пагады 

выконвалі функцыю маякоў ці сігнальных вежаў. Галоўнай стала ідэя імкнення 

ўвышыню. Пры ўзвядзенні пагад выкарыстоўвалі дрэва і цэглу, што і 

вызначыла іх пластычны сілуэт. 

Раннія будыйскія скальныя храмы Кітая паўсюль былі зрэзаны 

шматлікімі нішамі і пячорамі, выдзеўбанымі без адзінага дакладнага плана, і 

звязвалі ў адзінае з прыродай архітэктуру, скульптуру і жывапіс. На ўзвядзенне 

такіх гіганцкіх храмаў былі запрошаны не толькі мясцовыя рамеснікі, але і 

майстры з іншых краін. За кошт ужывання форм іншаземнага мастацтва 

кітайскае ўзбагацілася новымі вобразамі. 

Кожны з пячорных комплексаў меў свае асаблівасці. Але звычайна 

ўнутраныя сцены дзяліліся на ярусы з нішамі, дзе быў размешчаны рэльеф, 

распісаны фарбамі; столь падтрымлівалася цэнтральным каменным слупом у 

выглядзе пагады. Унутры такіх храмаў ставілі статую Будды велізарных 

памераў (да 17 м), адна з якіх абавязкова знаходзілася ў алтарнай частцы 

(насупраць уваходу каля супрацьлеглай сцяны). Манументальнасці і 

статычнасці гэтых фігур супрацьстаялі рэльефы на столях і сценах гротаў, якія 

выглядаюць як багаты шматкаляровы ўзор і робяць паверхню сцен “жывой” і 

дынамічнай. Арнаментальныя рэльефныя фігуры часам паўтараліся, што яшчэ 

больш узмацняла дынамічны рытм. У рэльефах знайшлі адлюстраванне і 

нацыянальныя традыцыі. Тут выкарыстоўваліся старажытныя вобразы 

кітайскай міфалогіі, зааморфныя матывы (драконы). 
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VII–XIII стст. – часы кіравання дзвюх магутных дынастый: Тан (618–

907 гг.) і Сун (960–1279 гг.). Высокага ўзроўню дасягае эканоміка краіны. 

Вялікі канал (1800 км), які пачаў будавацца яшчэ напрыканцы VI ст., злучыў 

рэкі Вэйшуў, Хуанхэ і Янцзы з залівам Ханчжовань і адкрыў новы выхад да 

мора. Вялікі шаўковы шлях стаў важнейшай трасай паміж усходнімі і заходнімі 

землямі. Удасканальвалася тэхніка вырабу паперы і шоўку. Былі зроблены 

новыя адкрыцці ў галіне медыцыны, астраноміі і геаграфіі. Тры вынаходніцтвы 

сусветнага значэння – порах, магнітны компас, разборны шрыфт – належалі да 

шэрага буйных адкрыццяў таго часу. Складваюцца новыя віды, жанры і формы 

ў мастацтве. У VII ст. быў вынайдзены ксілаграфічны спосаб кнігадрукавання, а 

ў ІХ ст. – друк пры дапамозе рухомага шрыфта. У Х ст. пры Імператарскім 

двары ўтварылася Акадэмія жывапісу. 

Важная роля ў мастацкім жыцці краіны належала архітэктуры, якая 

разумелася ў арганічным адзінстве з прыродай. Для архітэктуры Танскага 

перыяду характэрны ўрачыстасць і манументальная яснасць форм. Вялікая 

ўвага надавалася праблемам горадабудаўніцтва: паўсюль узводзіліся каналы, 

дарогі, масты, якія спрыялі развіццю гандлѐвых сувязей. Планам 

прадугледжвалася галоўная магістраль горада. Палацы саноўнікаў 

размяшчаліся каля галоўнай магістралі, а жыллѐ рамеснікаў – на ўскрайку. Усѐ, 

што знаходзілася за палацавай сцяной, дзялілася на кварталы. У цэнтры горада 

знаходзіліся гандлѐвая і храмавая часткі. Кляштарныя і палацавыя збудаванні 

ўзводзіліся на платформе з каменю і дасягалі велізарных памераў. У аснове ўсіх 

тыпаў пабудоў – аднапавярховых і ўрачыстых залавых павільѐнаў, 

шматпавярховых будынкаў з абходнымі галерэямі, надбрамавых альтанак на 

высокім каменным цокалі, паркавых альтанак і галерэй – ляжала ячэйка 

каркаса, якая ўтваралася слупамі і сістэмай бэлек і перакрыццяў. Унутраная 

прастора дзялілася слупамі на некалькі нефаў. Урачыстае аблічча ансамбля 

горада дадавалі будыйскія храмы і кляштары з падкрэсленай сіметрычнай 

планіроўкай. Побач з храмамі ўзводзіліся пагады. 

Сунская архітэктура больш складаная. У Сунскі перыяд было ўсталявана 

8 тыпаў бэлек, ад памераў якіх залежалі і сячэнні калон, і ўсе астатнія дэталі 

збудаванняў. Важнае месца належала дэкаратыўнаму аздабленню драўляных 

канструкцый, фасадаў і інтэр’ераў, разьбе па дрэве і камені. Архітэктура 

перыяду Сун адрозніваецца дэкаратыўнасцю і пластычнасцю. Для пакрыцця 

дахаў выкарыстоўвалася глазураваная дахоўка, сцены распісваліся 

паліхромным жывапісам. Змяніліся канструкцыйныя і эстэтычныя прынцыпы 

пагад, якія сталі 6-ці- і 8-мі-граннымі, узмацнілася іх дэкарыроўка; яны 

акружаліся абходнымі галерэйкамі; у канструкцыю быў уведзены масіўны 

цэнтральны слуп. Сярод матэрыялаў ужываліся камень, цэгла, дрэва; у 

аздабленні – бронза, жалеза, арнаментаваныя чыгунныя пліты. На позніх этапах 

перыяду развіваецца новы від мастацтва – ландшафтныя сады з маляўнічымі 

альтанкамі і маленькімі павільѐнамі. Размяшчаліся яны сярод квітнеючых 

зялѐных гор з трапічнымі дрэвамі. 

У канцы ХІІІ ст. Кітай быў заваяваны манголамі, якія паклалі пачатак 

новай дынастыі Юань. Вялікая роля па-ранейшаму надавалася 
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горадабудаўніцтву і архітэктуры. Сталіца была перанесена ў г. Даду (Пекін), на 

яе тэрыторыі ўзніклі новыя палацы і храмы. 

Перыяд позняга феадалізму ў Кітаі характарызуецца застойнасцю 

культуры, звязанай з агульным заняпадам тэмпа гістарычнага развіцця. Гэта 

быў час кіравання дзвюх дынастый: Мін (1368–1644 гг.) і Цын (1644–1911 гг.). 

У перыяд дынастыі Мін была абмуравана каменем і дабудавана Вялікая 

Кітайская сцяна, пашыраны і абнесены абарончымі збудаваннямі гарады 

(Нанкін і Пекін), пабудаваны шэраг палацаў і храмаў, сядзіб і садова-паркавых 

комплексаў, у планіроўцы і будаўніцтве якіх выкарыстоўваліся традыцыйныя 

метады. Пекін узводзіўся як урачысты палацавы комплекс з улікам 

асаблівасцей рэльефу. Палацы, храмы, пагады і сядзібы аддзяляліся сценамі і 

адрозніваліся колерам, маштабам, памерамі ад аднапавярховых жылых 

пабудоў. Дахі палацаў і храмаў пакрываліся залацістай, сіняй і зялѐнай 

чарапіцай. Горад быў абнесены сцяной, а фасады ўсіх збудаванняў былі 

павернуты на поўдзень. Была прадугледжана і галоўная магістраль. Найбольш 

буйным храмавым ансамблем з’яўляецца Храм Неба (XV–XVI стст., 

перабудаваны ў XVIII–XIX стст.). Цікавым з’яўляецца ансамбль 13-ці царскіх 

пахаванняў Мін (XV–XVII стст.). Амаль кіламетровая алея Духаў да гэтых 

пахаванняў абрамляецца 24-ма фігурамі жывѐл і 12-цю фігурамі воінаў і 

чыноўнікаў. Само пахаванне ўключае магільны курган, комплекс храмаў, 

крапасных вежаў, падземных залаў з каштоўным начыннем. Галоўны парадны 

павільѐн, узведзены ў эпоху Мін, – Зала вышэйшай гармоніі, прызначаны для 

дзяржаўных цырымоній, увабраў асаблівасці палацавага дойлідства 

(каларыстычная дынаміка). У Цынскі перыяд архітэктура адрозніваецца больш 

дробнай арнаментацыяй дэталей, узмацняецца значэнне паліхроміі. 

§ Выяўленчае мастацтва  

У IV–VI стст. побач з храмавымі насценнымі роспісамі з’яўляецца 

апавядальны жанр жывапісу, які ўпершыню ўзнік у якасці ілюстрацый да 

вершаваных твораў. Аб’ектам жывапісу становіцца прырода. Творы жывапісу 

IV–VI стст. мелі форму гарызантальных і вертыкальных скруткаў, якія пісаліся 

тушшу і мінеральнымі фарбамі на спецыяльна апрацаваных і праклееных 

шаўковых палотнах і суправаджаліся каліграфічнымі надпісамі. Менавіта ў 

гэты час сцвердзіўся прынцып зліцця жывапісу з каліграфіяй. Найбольш 

вядомымі мастакамі гэтага часу былі Цзун Біну, Гу Кай-чжы, Ван Вэй. У іх 

творчасці выявіліся спецыфічныя якасці кітайскага сярэднявечнага жывапісу – 

графічная астрата, арганічнасць злучэння з каліграфічным тэкстам, выразнасць 

лінейнага контуру, стройнасць кампазіцыі. Асноўным сюжэтам з’яўляецца 

быт прыдворных людзей, дзе сцвярджаецца чалавечая годнасць, гуманнасць, 

вернасць. Шмат захоўваецца ў жывапісе сімвалічных выяў: дракон, які 

сімвалізуе ўладу; пара дзікіх качак як алегорыя непарыўнага кахання і інш. 

У VII–XIII стст. адбываецца росквіт скульптуры, якая з’яўляецца 

неад’емным кампанентам будыйскага ансамбля. Увасобленая ў шматфігурныя 

кампазіцыі алтара, яна складае галоўную святыню, эстэтычны цэнтр наземнага 

кляштара, дадае архітэктурнае аблічча пагад, храмавых брам. Таксама 

скульптура дэкарыруе шлях да пахаванняў, выкарыстоўваецца ў пахавальных 
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склепах. У будыйскай скульптуры адлюстроўваецца канфлікт паміж фізічным і 

духоўным пачаткамі. У манументальнай пластыцы скальных кляштараў, як і ў 

рэльефах, і ў гліняных фігурках пахавальных комплексаў атрымаў 

распаўсюджанне жыццѐсцвярджальны пафас часу. У перыяд Тан ужо 

пашыраецца кола выяўляемых божастваў. У скульптуры назіраецца тэндэнцыя 

да пластычнай лепкі твару, акруглай масіўнай галавы, прапрацоўкі дэталей 

адзення і ўпрыгожванняў. З’яўляецца новы тып прыгажосці. Робасць юнацкіх 

эмоцый змяняецца пачуццѐм сталай годнасці, завершанасцю рухаў і форм; з 

твараў божастваў знікае містычная паўусмешка, фалды адзення губляюць сваю 

лінейную дробнасць і жорсткасць. Усе гэтыя рысы добра прасочваюцца ў 

велізарнай 25-метровай статуі Будды Лаканы (VII ст.), размешчанай высока ў 

гарах у цэнтры пляцоўкі 30 х 35 м, над пячорай Лунмэня. Пластычнасць, любоў 

да колеру, дынаміка яшчэ больш прыкметныя ў пахавальнай пластыцы, якая 

апавядае пра зямное жыццѐ. Гэта выявы вельмож, танцаўшчыц, спевакоў, 

музыкантаў, слуг. Асобнае месца адводзіцца выявам рэальных і фантастычных 

жывѐл. У Сунскі перыяд змяняюцца вобразы будыйскіх божастваў, іх 

прапорцыі выцягваюцца, жэсты становяцца манернымі. Скульптары імкнуцца 

выявіць адзінства чалавека і прыроды. 

Цэнтральнае месца ў часы сталага сярэднявечча займае жывапіс. У гэты 

час узбагачаюцца сюжэты насценных роспісаў, больш вольна будуецца 

кампазіцыя будыйскіх сцэн. Роспісы ў пячорах ужо не размяшчаюцца вузкімі 

фрызамі, а імкнуцца запоўніць усю паверхню сцен. Ускладняецца кампазіцыйная 

будова, лінія гарызонту ўзвышаецца, што стварае ілюзію бязмежнай прасторы. 

У жывапісе на скрутках адлюстроўваюцца пейзажныя і бытавыя тэмы, 

пашыраецца кола сюжэтаў. У гэты час складваюцца і канчаткова 

замацоўваюцца жанры кітайскага жывапісу:  

1. “людзі і прадметы” (мастакі – Янь Лі-бэнь, VII ст.; Чжан Сюань, 

VIII ст.; Чжоў Фана, VIII–IX стст.);  

2. “анімалістычны жанр” (Хань Гань, VIII ст.);  

3. “кветкі і птушкі” (Бянь Луань, Дзяо Гуань-інь, VIII–IX стст.).  

Пры дапамозе дэталей (стол, дрэва, лава) мастакі характарызуюць месца 

дзеяння. На скрутках вольна і натуральна кампануюцца групы людзей. У 

некаторых пейзажах прырода ўяўляе сферу дзейнасці чалавека. Пейзажы Ван 

Вэя (VIII–IX стст.) становяцца бязлюднымі, адзіным прадметам выявы 

становіцца прырода. У ІХ–Х стст. па-новаму асэнсоўваецца прастора, якая 

сімвалізуе бязмежнасць свету. Шматколернасць змяняецца манахромнай гамай 

з дабаўленнем колеравых нюансаў. У Х ст. галоўнай ідэяй стала неабходнасць 

раскрыцця ў творы духоўнасці, цэласнага вобраза прыроды. Больш мяккімі і 

лірычнымі былі пейзажы мастакоў паўднѐвага Кітая. Дун Юань (Х ст.) першым 

з жывапісцаў асэнсаваў фон шаўковага скрутка як бясконцую прастору. Яго 

шматколерныя пейзажы напісаны ў мяккіх цѐмна-зялѐных, карычневых і 

блакітных танах. 

Росквіт кітайскага пейзажнага жывапісу пачаўся з другой паловы Х ст. і 

быў звязаны з імѐнамі Лі Чэн, Сюй Дао-нін, Го Сі. Сунскія мастакі імкнуліся да 

стварэння максімальна абагульненых пейзажаў, дзе кожнае дрэва, камень, 
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чалавек з’яўляліся носьбітам духоўнага пачатку. На карцінах мастакоў перыяду 

Сун адлюстраваны горы і рэкі, вадаспады, горныя абвалы, квітнеючыя даліны. 

Галоўнай заваѐвай з’яўляецца перадача бязмежнай прасторы. Пейзажныя 

скруткі абодвух перыядаў адрозніваюцца фрагментарнасцю (незавершанасцю) 

кампазіцыі. У творчасці мастакоў ХІІ–ХІІІ стст. (Ма Юань, Ся Гуй) упершыню 

важны сэнс набывае вобраз чалавека ў яго супастаўленні з прыродай. 

У ХІІІ–XIV стст. у жывапісе пануючым жанрам заставаўся пейзаж. У 

юаньскіх скрутках злучыліся жывапісная выява і паэтычны каліграфічны 

надпіс, які адначасова меў сімвалічны  і дэкаратыўны сэнс. Адной з галоўных 

тэм жывапісу становіцца выява бамбука, якая сімвалізуе магутнасць духу 

(мастакі У Чжэнь, Лі Кань, Гу Ань). Своеасаблівым мастаком быў Ні Цзань 

(XIV ст.), які ствараў скруткі не на шоўку, а на паперы. Сярод прыдворных 

мастакоў вылучаюцца Жэнь-Жэнь-фа, Ван-Чжэн-пэн, Ван Юань, Чжао Мэн-фу, 

творы якіх адрозніваюцца яркасцю і насычанасцю фарбаў. 

У XIV–XIX стст. адбываюцца змены і ў жывапісе, актыўна развіваецца 

апавядальны жанр. У бытавым жанры працавалі Тан Інь (XV–XVI стст.) і яго 

вучань Чоў Ін (першая палова XVI ст.). Іх творы адрозніваюцца паэтычным 

асэнсаваннем літаратурнага сюжэта з дапамогай своеасаблівай манеры пісьма і 

гарманічных колеравых спалучэнняў. Захаваліся і партрэтныя творы гэтага 

перыяду, дзе вялікая ўвага надавалася выяўленню твара і позы партрэтаванага. 

Шмат захавалася і пейзажаў, якія працягвалі Юаньскія традыцыі. 

§ Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва  

У перыяд сярэднявечча ў дэкаратыўна-прыкладным мастацтве асаблівае 

месца належыць кераміцы. Да 608 г. адносяцца першыя вырабы з белага 

фарфору, з якога стваралі збаны, амфары, пахавальныя фігуркі, статуэткі. У 

перыяд Сун была распаўсюджана аднаколеравая кераміка, якая шырока 

экспартавалася і дала пачатак карэйскай кераміцы. У Танскі перыяд 

вырабляюцца падвескі і фігуркі з каляровага шкла. У абодва перыяды росквіту 

дасягае ювелірнае майстэрства. З золата і срэбра вырабляліся рэчы хатняга 

ўжытку (посуд), разнастайныя ўпрыгожванні, усыпаныя жэмчугам і 

каштоўнымі каменнямі. Са слановай косці выраблялі грэбні, ручкі нажоў, 

веераў, паясныя ўпрыгожванні. Шоўк шырока экспартаваўся ў Японію, на 

Блізкі Усход і на Захад. 

Афіцыйная кітайская культура XIV–XIX стст. арыентавалася на мінулыя 

культурныя традыцыі, новыя тэндэнцыі выявіліся ў разьбе па дрэве, камені, 

косці, вырабах з фарфору, у вышыўцы, дзе таксама знайшоў адбітак 

фальклорны пачатак. У перыяд Мін адраджаецца вытворчасць керамікі. У 

архітэктуры выкарыстоўваецца глазураваная цэгла і дахоўка. У вялікай 

колькасці вырабляецца фарфор, чаму спрыяе дзейнасць Імператарскай 

мануфактуры. Да XV ст. адносіцца вынаходніцтва бела-сіняга фарфору. 

Паліхромнасць дасягаецца дзякуючы нанясенню другога слоя фарбаў паверх 

палівы і замацаваннем іх паўторным абпальваннем. Керамічныя вырабы 

разнастайна арнаментуюцца – пейзажы, жанравыя сцэны, драконы, кветкі. У 

эпоху Цын вяршыні дасягае стварэнне сапфірна-сініх вырабаў на кобальтавай 
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аснове. Існуюць і аднатонныя вырабы – зялѐныя, фіялетавыя, жоўтыя, 

чырвоныя, белыя. 

Перыяд Цын славіцца вырабамі з літога, а не выдзіманага шкла, з якога 

вырабляюць вазы, флаконы і інш. У галіне ювелірнага майстэрства вырабляюць 

кароны і разнастайныя ўпрыгожванні для ўрачыстых цырымоній (вясельных), 

посуд з чаканнага золата з ніфрытавай інкрустацыяй. 

Для металічных вырабаў па-ранейшаму выкарыстоўваецца бронза, медзь і 

жалеза. З дрэва вырабляюць мэблю з дэкорам у тэхніцы лака. Высокага 

ўзроўню дасягае ткацтва, якое адрозніваецца багаццем фарбаў і 

дэкаратыўнасцю. Але пры гэтым ворсавыя кітайскія дываны не карыстаюцца 

сусветнай славай. 

МАСТАЦТВА ЯПОНІІ 

§ Перыядызацыя мастацкай культуры 

У эвалюцыі мастацкай культуры Японіі часоў сярэднявечча і Новага часу 

можна вылучыць 3 значныя перыяды: 

1. Ранняе сярэднявечча [XIII–XV стст.];  

2. Сталае сярэднявечча [XVI – пачатак XVII стст.];  

3. Позняе сярэднявечча і Новы час [другая палова XVII–XIX стст.]. 

§ Архітэктура  

У XIII–XV стст. адбываюцца змены ў палітычным і культурным жыцці. 

Гэта быў перыяд панавання другога саслоўя – ваеннага дваранства. Упершыню 

афармляецца т. зв. Самурайскі кодэкс гонару – “Бусіда” (літаральна, шлях 

воіна). Сацыяльныя і маральныя асновы жыцця другога саслоўя ўмацоўваліся 

вучэннем секты Дзэн, якое з ХІІІ ст. стала найбольш уплывовым. З гэтага часу 

пачынаюць аднаўляцца разбураныя манастыры і храмы, узводзяцца сінтаісцкія 

храмавыя комплексы, якія адрозніваюцца прасторавасцю пабудоў, 

урачыстасцю цырыманіяльных дарог, манументальнай стрыманасцю 

архітэктурных форм. Ствараюцца і дзэнскія храмавыя комплексы. Сам дзэнскі 

храм меў высокую кроўлю, закругленыя вокны, характэрныя для кітайскай 

архітэктуры. Дасягае росквіту садовае мастацтва, у якім адрозніваюць два 

тыпы: пейзажны сад з узвышшамі – цукіяма, і плоскі сад – хіраніва. Галоўным у 

працы мастака саду лічылася мастацтва расстаноўкі камянѐў. Камяні падбіралі 

па форме, колеры, фактуры і супастаўлялі з агульным характарам саду. 

Асаблівасцю позняга сярэднявечча з’явіўся росквіт гарадской культуры. 

Стандартызацыя будаўніцтва спрыяла выпрацоўцы тыпу традыцыйнага 

жылля, які лѐг у аснову шэрагу палацавых ансамбляў і масавай забудовы 

горада. Японія XVII–XIX стст. не ведала прынцыпова новых горадабудаўнічых 

ідэй. Гарады мелі нерэгулярную, зблытаную сістэму вуліц і не мелі да пачатку 

ХХ ст. адзінага адміністрацыйнага і культурнага цэнтра. 

§ Выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва  

Самай яскравай з’явай у скульптуры XIII–XV стст. заставаўся партрэт 

(скульптары – Кокэй, Ункэй, Кайкэй). У скульптуры з’яўляюцца рысы 

суровасці і лаканізму, ідзе адмаўленне ад маляўнічасці, у трактоўцы вобразаў 

злучаюцца суровая прастата адзення і экспрэсія дэталѐва прапрацаваных 
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твараў з іх актыўнай мімікай. Ствараюцца вобразы апосталаў Будды, 

легендарных прапаведнікаў, патрыярхаў, божастваў; з’яўляюцца статуі і 

рэальных людзей – палкаводцаў і дзяржаўных дзеячоў. Пры характарыстыцы 

аблічча партрэт фіксуе не асобу, а чалавека як прадстаўніка пэўнага саслоўя. 

Гэта былі першыя ў Японіі нерэлігійныя выявы. 

У часы сярэднявечча развіваецца жывапіс на скрутках, які паступова 

становіцца больш дэмакратычным па сваіх сюжэтах і ідэалах. Тут упершыню 

дзеючай асобай становіцца чалавечая маса, актыўная і дынамічная, а вобразы 

музыкаў замяняе галоўны герой – воін-вершнік. Галоўным з’яўляецца перадача 

настрою і пачуццяў выяўляемых персанажаў. Узрастае і значэнне пейзажных 

матываў. Мастакі надаюць значэнне рытму, каларыту і маштабу. Фон 

становіцца ўсѐ больш распрацаваным і азначаным. Нярэдка фонам для 

сюжэтных карцін становіцца пейзаж. 

Вышэйшы росквіт японскага манахромнага жывапісу, успрынятага з 

Кітая, звязаны з імем Сэсю (1420–1506 гг.). Галоўным сродкам перадачы аб’ѐму 

і прасторы, руху і пакою ў Сэсю была лінія. Сэсю прынес у японскі жывапіс 

высокую духоўнасць задумы, адчуванне прыроды як грандыѐзнага свету, 

арганічнай часткай якога быў чалавек. 

У XVI ст. рэлігія паступова пачынае саступаць месца свецкай культуры, а 

XVII ст. характарызуецца росквітам гарадской культуры. У XVI ст. 

фарміруецца ўласна свецкі прафесійны жывапіс, складваецца прыдворная 

жывапісная школа Кано. Складаныя дэкаратыўныя кампазіцыі выконваюцца 

ўжо не на скрутках, а на шырмах. Галоўным прызначэннем распісанай 

мастаком шырмы было раздзяленне памяшканняў, яны з’яўляліся прыгожай 

рэччу ў інтэр’еры палаца, служылі фонам для ўрачыстых сходаў і ўвесяленняў. 

Галоўным формаўтваральным элементам становіцца колер і рытм, асноўны 

эмацыянальны эффект будуецца на руху ліній. 

У XVI – пачатку XVII ст. развіваецца і манументальны жывапіс. Хаця 

матэрыялам заставалася ўсѐ тая ж папера, нярэдка пакрытая золатам ці срэбрам, 

сама задача размяшчэння карціны на вялікай плоскасці сцяны прывяла да 

змянення кампазіцыйнай і вобразнай будовы, тыпу колеравай і прасторавай 

умоўнасці. У XVII – пачатку XX ст. у жывапісе ўзрасла роля дэкаратыўных 

роспісаў. Росквіту дасягае гравюра на дрэве, якая стала ў XVIII – пачатку XX 

ст. галоўным відам японскага мастацтва. 

У галіне дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва росквіт атрымала кераміка. 

У перыяд сярэднявечча побач з шырокім развіццѐм вытворчасці фарфору, 

тканіны, лакавых вырабаў, атрымлівае росквіт мастацтва дробнай пластыкі – 

нэцке. 

МАСТАЦТВА КАРЭІ 

§ Перыядызацы мастацкай культуры  

У мастацкай культуры Карэі часоў сярэднявечча і Новага часу можна 

вылучыць некалькі этапаў: 

1. Перыяд аб’яднанага Сілла [VIII–IX стст.];  

2. Перыяд Корѐ [X–XIV стст.];  
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3. позняе сярэднявечча і Новы час [XIV – пачатак XIX ст.].  

§ Архітэктура  

Брацьба паміж трыма царствамі – Когурѐ, Пэкчэ, Сілла скончылася ў 

канцы VII ст. перамогай Сілла. Аб’яднанне Карэі паскорыла працэс 

феадалізацыі і фарміравання карэйскай народнасці. У гэты час былі 

сцверджаны агульнадзяржаўныя мова і пісьменнасць, усталяваны гандлѐвыя і 

культурныя сувязі з Кітаем, Японіяй, Індыяй і Іранам. У выніку ў Карэю трапілі 

новыя літаратурныя творы, архітэктурныя ідэі, мастацкія вобразы. Змены ў 

дзяржаўным жыцці былі выкліканы і замацаваннем пазіцый будызму. 

Найбольшая ўвага ў культавым дойлідстве гэтага часу надавалася будаўніцтву 

пагад. 

VIII–IX стст. характарызуецца імкненнем да стварэння буйных 

ансамбляў, разлічаных на больш актыўнае ўздзеянне архітэктурна-пластычных 

матываў. Гэтыя ж рысы праявіліся і ў горадабудаўніцтве. Змяніла аблічча 

сталіца Сілла – г. Кѐнджу. Акружаны сценамі горад паўсюль перасякаўся 

магістралямі, у цэнтры якіх размяшчаўся вялізны палацавы комплекс з садамі, 

узвышшамі і вадаѐмамі. Астатняя частка дзялілася на кварталы, дзе 

знаходзіліся рынкі, адміністрацыйныя будынкі і жылыя дамы. Ансамбль 

будыйскіх кляштараў размяшчаўся ўздоўж сталіцы і адрозніваўся вялікай 

урачыстасцю, рытмічнай згоднасцю ўсіх кампанентаў, гармоніяй з навакольнай 

прыродай. Узбагачаюцца колеравыя спалучэнні, вышэй паднімаюцца цокалі. Па 

сваім вырашэнні храмы могуць быць ступеньчатымі ці ўпрыгожанымі 

калонамі, лесвіцамі і шпілем. Сярод матэрыялаў па-ранейшаму ўжываюцца 

камень і дрэва. У інтэр’еры размяшчаюцца бронзавыя статуі будыйскіх 

божастваў. 

Атрымліваюць распаўсюджанне і пячорныя храмы. Аднак цвѐрдасць 

граніту не дазволіла высякаць вялізныя залы. Таму майстры выкладвалі храм 

блокамі і каменнымі плітамі. Храм меў 2 залы: квадратную і круглую, 

перакрытую паўсферычным купалам, якія сімвалізавалі саюз Неба і Зямлі. 

Калідор і сцены ўпрыгожвалі гарэльефы, ля ўваходаў у залы размяшчаліся 

фігуры воінаў-ахоўнікаў. У нішах над скляпеннем купала размяшчаліся фігуры 

божастваў. У цэнтры залы на высокім п’едэстале ў форме лотаса высілася 2-

метровая фігура Будды. Так выглядаў пячорны храм Соккурам (742–764 гг.), які 

ўваходзіў у частку наземнага манастыра Сокпульса. 

Пад канец ІХ ст. улада правіцеляў Сілла паслабела і тэрыторыя дзяржавы 

распалася на шматлікія ўдзелы. Аднак у Х ст. адным з буйных правіцеляў Ван 

Гонам зноў была заснавана цэнтралізаваная дзяржава Корѐ. Сталіца была 

перанесена ў г. Кэгѐн (сучасны г. Кэсон). У Х ст. распаўсюдзіўся ксілаграфічны 

спосаб кнігадрукавання, а з XIII ст. дзякуючы рухомаму металічнаму шрыфту 

разнастайныя літаратурныя жанры ўвайшлі ў побыт гараджан. Вядучай 

ідэалогіяй заставаўся будызм, аднак важную ролю пачалі адыгрываць вучэнні 

сектаў. Манументальная пластыка ў гэты час губляе былое значэнне, усѐ 

большую ролю ў аздабленні пабудоў пачынаюць адыгрываць малыя 

архітэктурна-пластычныя формы – каменныя ліхтары, ступы розных абрысаў 

(круглыя і слупападобныя), упрыгожаныя рэльефамі ці выгнутымі дахамі. 
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На працягу X–XIV стст. узводзяцца шматлікія крапасныя збудаванні, 

палацы, будыйскія храмы і пагады, пахавальныя ансамблі. Пабудовы гэтага 

перыяду губляюць манументальную ўстойлівасць, прыземленасць і набываюць 

стройнасць. Пры іх узвядзенні выкарыстоўваецца мармур, камень і цэгла. 

Доўгі этап праўлення дынастыі Лі (1392–1910 гг.) не быў аднародны. У 

канцы XVI ст. назіраецца эканамічны ўздым краіны. Першая палова XVII ст. – 

перыяд захопніцкіх манчжурскіх нашэсцяў – характарызуецца ўпадкам 

культуры. Перыяд з другой паловы XVII па XIX стст. азнаменаваўся ўздымам 

гарадской культуры, росквітам літаратуры і жывапісу. На працягу больш чым 

4-х стст. ішла пераацэнка духоўных каштоўнасцей. Паступова будызм пачаў 

саступаць месца канфуцыянству, успрынятаму з Кітая. Таму і ў мастацтве 

гэтага перыяду прасочваюцца трывалыя кітайскія традыцыі. Буйных маштабаў 

дасягае будаўніцтва палацавых комплексаў. Пабудаваныя паводле ўзору 

кітайскіх палацавых ансамбляў, рэгулярныя ў плане галоўныя збудаванні 

акружаліся велізарным колам сцен, у межы якіх уваходзілі і цырыманіяльныя 

павільѐны, якія ўключалі рэдкія расліны і дрэвы, азѐры з астравамі, скаламі і 

вадападамі. Галоўная тронная зала мела манументальныя вароты, да якіх вялі 

парадныя алеі. Да самой залы прымыкала мармурная лесвіца, упрыгожаная 

фігурамі звяроў-ахоўнікаў. Карнізы пакрываліся складанай разьбой і роспісамі. 

Нярэдка ў верхняй частцы сцен меліся абходныя галерэйкі. 

§ Выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва  

У скульптурных творах VIII–IX стст. назіраецца тэндэнцыя да выяўлення 

руху. Гібкія рукі багінь паступова набываюць мяккасць і зграбнасць, акруглыя 

твары набліжаюцца да нацыянальнага ідэалу прыгажосці. Статуі ўзбагачаюць і 

ступеньчатыя пагады з выявамі наверсе сідзячых ільвоў. 

Вядучым відам выяўленчага мастацтва ў XV–XVIII стст. становіцца 

жывапіс на скрутках. Развіццю гэтага віду мастацтва паспрыяла заснаванне ў 

1392 г. Прыдворнай акадэміі жывапісу Тохвавон. К XV ст. склаліся асноўныя 

жанры карэйскага жывапісу на скрутках: “кветкі і птушкі”, пейзаж, партрэт, 

бытавы і анімалістычны. Скруткі ствараліся на шоўку і паперы, асноўнымі 

сродкамі жывапісу былі пэндзаль, празрыстыя ці шчыльныя гуашнага тыпу 

фарбы, чорная туш. 

У VIII–IX стст. у дэкаратыўна-прыкладным мастацтве вядучае месца 

належыць кераміцы. З VIII ст. захаваліся пахавальныя урны з пясчаніка, 

пакрытыя шэраватай палівай. Карэйскі посуд і лямпы на ажурнай падстаўцы ў 

гэты час капіраваліся ў Японіі. 

Новыя тэндэнцыі выявіліся ў X–XIV стст. у дэкаратыўна-прыкладным 

мастацтве. Керамічныя пасудзіны становяцца тонкасценнымі, набываюць 

правільныя формы, губляецца манументальная архаічнасць, на змену якой 

прыходзіць лѐгкасць. Майстры пачынаюць пазбягаць яркіх фарбаў. Атрымлівае 

росквіт глазураваная кераміка, дзе выкарыстоўваюцца бледныя, зялѐна-

блакітныя, чырвона-карычневыя, чорныя і белыя колеры. Сярод тэхнік 

аздаблення выкарыстоўваліся гравіроўка, штампоўка, рэльефная лепка, 

падглазурны роспіс меднай фарбай, пазней – інкрустацыя белай глінай – 

“місіма”. 
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Сярод твораў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва XIV–XIX стст. па-

ранейшаму галоўнае месца належыць кераміцы. Пасудзіны пачалі ўнутры 

ўпрыгожвацца дробным раслінным арнаментам. З XVII ст. пачынаецца 

вытворчасць фарфору, які адрозніваўся грубасцю формаў, і быў 

малапразрыстым. Да тыпаў роспісаў фарфоравых вырабаў дадаліся і 

кобальтавыя. Для керамікі ўвогуле быў характэрны аднатонны малюнак, 

выкананы кобальтам ці вокісам жалеза. У гэты ж час атрымлівае 

распаўсюджанне і вытворчасць інкруставаных перламутравых лакавых куфраў, 

куфэркаў і шафаў, якія аздабляліся шматлікімі ўпрыгожваннямі з металаў. 

МАНГОЛІЯ 

§ Перыядызацыя мастацкай культуры 

У мастацкай культуры Манголіі часоў сярэднявечча і Новага часу 

вылучаецца тры найбольш значных перыяды: 

1. [XIII ст.]; 

2. [XIV–XVІ стст.]; 

3. [XVІІ–XIX стст.]. 

§ Архітэктура  

На пачатку XIII ст. адбылося аб’яднанне мангольскіх плямѐнаў у адзіную 

дзяржаву пад уплывам Цямучына ці Чынгісхана (1155–1227 гг.). Утвораная 

магутная дзяржава ўжо ў сярэдзіне XIII ст. дзякуючы захопніцкім войнам 

пераўтварылася ў магутную імперыю. У гэты час пашыраюцца гандлѐвыя 

сувязі; успрыняцце гурскай пісьменнасці садзейнічала нараджэнню ўласнай 

літаратуры, збіранню паданняў, песняў, стварэнню гістарычных хронік 

(напрыклад, “Патаемнае сказанне”). Да XIII ст. узыходзіць пачатак 

кнігадрукавання з драўляных дошак. Асноўнай рэлігіяй застаецца шаманізм, 

аднак набываюць значэнне і іншыя вераванні – хрысціянства, іслам, будызм. 

У 1220 г. была заснавана сталіца – г. Каракорум. Тут быў закладзены 

першы будыйскі храм і іншыя культавыя збудаванні. Абнесены сцяной горад 

меў, як і кітайскія гарады, рэгулярную планіроўку; фасады будынкаў 

арыентаваліся па восі поўнач-поўдзень. Цэнтральная забудова была каменнай і 

мела некалькі вуліц. Галоўным ансамблем сталіцы быў абнесены сцяной палац 

хана Угедэя, узведзены ў 1235 г., размешчаны ў паўднѐва-заходняй частцы 

сталіцы. Ад яго захаваліся 64 магутныя гранітныя кубічныя базы, на якія 

абапіраліся калоны. Да будынка памерамі 40 х 70 м з поўдня прымыкала 

лесвіца, складзеная з гранітных плітаў. Пад падлогай праходзіла ацяпляльная 

сістэма. Дах быў пакрыты ззяючай на сонцы зялѐнай і чырвонай дахоўкай, 

упрыгожаны скульптурнымі фігурамі драконаў. У адрозненне ад кітайскіх 

урачыстых ансамбляў, ѐн вылучаўся разамкнутай сістэмай будынкаў. Бакавыя 

павільѐны фасадамі былі звернуты да галоўнага будынка, залы звязваліся паміж 

сабой галерэяй. Перад уваходам у палац знаходзілася срэбранае дрэва-фантан, 

абвітае залачонымі змеямі, увенчанае анѐламі з трубамі і акружанае ля 

падножжа 4-ма фігурамі ільвоў. 

Пасля ўсталявання ў 1280 г. Юаньскай дынастыі Хубілай-хан перанес 

сваю сталіцу ў г. Даду (Пекін). На працягу XIV–XVI стст. у краіне ішлі 
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міжусобныя войны. Феадальная раздробленасць перашкаджала будаўніцтву 

буйных ансамбляў. У якасці палацаў ханамі выкарыстоўваліся велізарныя 

перасоўныя шатры, якія лѐгка разбіраліся, былі прыстасаваны да клімату і да 

частага перамяшчэння. 

Манументальнае дойлідства адраджаецца ў Манголіі з канца XVI ст., калі 

разам з новым укараненнем з Тыбета будызму ўзнікае шмат манастыроў і 

храмаў. Больш за ўсѐ прывіўся ламаізм (вучэнне будызму), які ўключыў у сябе і 

пантэон мясцовых божастваў, і ўспрыняў з Кітая абрады. Помнікі XVI ст. па 

прычыне вялікай колькасці войнаў і пажараў амаль не захаваліся. Першым 

буйным манастыром XVI ст. стаў пабудаваны паводле кітайскага тыпу ў 1586 

г. каля г. Каракорума ансамбль Эрдэні-дзу. Квадратны ў плане, абнесены 

сцяной, ѐн уключаў у сябе на першым этапе будаўніцтва ўсяго 3 храмы, якія 

паклалі пачатак велізарнаму комплексу, завершанаму ў XIX ст. 

Адначасова з манументальнымі культавымі збудаваннямі з дрэва, цэглы і 

каменю ў XVI ст. распаўсюджваецца новая галіна дойлідства – юрта-гэр. Яна 

лѐгка разбіралася, была багата ўпрыгожана вышыўкай і аплікацыяй. Усѐ 

развіццѐ сярэдневечнага мангольскага дойлідства звязана з эвалюцыяй юрты. 

Менавіта ў абліччы гэтага жылля праявіліся рысы нацыянальнай эстэтыкі. 

Аснову зборна-разборнага каркаса юрты, выкананага без ужывання металу, 

складалі рассоўныя складныя краты сценаў – ханы (сустракаліся 4-ханныя і 12-

ханныя юрты). Да іх пры дапамозе петляў замацоўваліся тонкія жэрдкі, што 

разыходзіліся прамянямі зверху ўніз, – уні, якія наверсе заканчваліся масіўным 

абручом – тона. Каркас пакрываўся некалькімі слаямі лямцу. Святло трапляла 

ў юрту праз дзвярны праѐм і праз тона, куды выходзіў дым ад размешчанага ў 

цэнтры юрты агменю. Найважнейшыя элементы канструкцыі падкрэсліваліся 

колерам, роспісамі, яркімі аплікацыямі. Уваход афарбоўваўся ў чырвоны колер 

і багата ўпрыгожваўся. 

Іншымі формамі жылля былі перасоўныя крытыя павозкі (чорныя 

кібіткі), палаткі (майханы) і палаткі-шатры для ўрачыстых цырымоній (асар). 

На працягу XVII–XIX стст. мангольскія майстры распрацавалі вялікія і 

ўрачыстыя храмы на аснове прынцыпаў традыцыйнага жылля. Першыя 

вопыты ішлі па прынцыпу простага злучэння 2-х юрт, звязаных драўляным 

праходам. Тонкія жэрдкі замяніліся трывалымі бярвеннямі, узнік устойлівы 

каркас, з’явіўся фундамент. Форма круглых у плане будынкаў 

эвалюцыяніравала да шматвугольных і квадратных, павялічылася ўнутраная 

прастора, што выклікала неабходнасць ужывання шматлікіх апорных слупоў. 

Конусападобны дах набыў характар купала ці шатра, выкананага з дахоўкі, 

дрэва, жалеза. Будынкі абмазваліся глінай, бяліліся, упрыгожваліся 

арнаментам. 

Асаблівай умяшчальнасцю адрозніваліся саборныя храмы – цогчын. У 

1654 г. быў узведзены першы цогчын у манастыры Да-хурэ (не захаваўся), які 

стаў самай вялікай культавай пабудовай Манголіі (51 х 51 м). Гэта быў 

квадратны ў плане, перакрыты чатырохсхільным пірамідальным дахам 

будынак, акружаны па перыметры прасторнай галерэяй з двухсхільным дахам. 
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У канцы XVII – пачатку XVIII ст. у Манголіі будуецца шэраг вялікіх 

манастырскіх ансамбляў, якія звычайна размяшчаліся ў далінах рэк, ля 

падножжа гор. Кожны тып пабудовы меў свае адрозненні: манастыры тыпу 

хурэ мелі кальцавы план; тыпу хійд выкарыстоўвалі планы тыбецкіх ансамбляў 

з галоўным храмам, узведзеным на вяршыні гары; сум (сумэ) узыходзіў да 

манастырскай сістэмы кітайскага тыпу і адрозніваўся рэгулярнасцю, 

паслядоўным чаргаваннем будынкаў і двароў. Аднак дэкаратыўная сістэма 

ўпрыгажэнняў ва ўсіх храмах была аднолькавай. 

У канцы XVIII–XIX ст., у перыяд падпарадкавання Манголіі манчжурам, 

колькасць храмаў узрастае. Уезд у манастыр афармляўся з вялікай 

урачыстасцю. Перад уваходам узводзіліся дзве стройныя разныя драўляныя 

мачты вышынѐй ад 10 да 12 м. На адлегласці ад галоўных брамаў узводзіліся 

парадныя драўляныя ці каменныя брамы. Шырокі, выкладзены каменем шлях 

вѐў да галоўнага храма (імператарскі манастыр Амур-баясхуланту, 1728–

1735 гг.; манастыр Маньчжушры-хійд, 1783 г.; манастыр Эрдэні-дзу). У XVIII–

XIX стст. у Манголіі ўзводзяцца і драўляныя палацавыя комплексы, 

пабудаваныя па тыпу рэгулярных храмавых ансамбляў (палац Ногон-Орго ў 

Угры, 1832 г.). 

На працягу XIX–XX стст. змяняюцца тыпы храмавых ансамбляў. 

Ускладняюцца варыянты выгнутых шматкаляровых дахаў, зараджаюцца новыя 

камбінацыі злучэнняў масіўных каменных і лѐгкіх драўляных структур 

(манастыр Гандан у Угры, манастыр Чойчжын-ламын-сумэ, 1904–1908 гг.). 

Акрамя храмавых пабудоў узводзіліся і ламаісцкія рэлікварыі – субурганы, 

правобразам якіх былі індыйскія ступы.  

§ Выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва  

У VIII–IX стст. вялікае ўздзеянне на фарміраванне мангольскай культуры 

аказалі ўйгуры, а ў X–XII стст. – кідані. Ад уйгураў манголы атрымалі ў 

спадчыну пісьменнасць, ад кіданяў да іх перайшла значная літаратурная і 

мастацкая спадчына ў выглядзе песень і вершаў. 

Разнастайныя формы пластыкі вядомы з часоў сярэднявечча. Разам з 

пранікненнем ламаізма скульптура стала важным кампанентам храмавага 

інтэр’ера. Статуі, якія выяўлялі караючых і міласэрдных божастваў, 

выконваліся з розных матэрыялаў: дрэва, гліны, папяровай масы, медзі, бронзы, 

але заўсѐды залаціліся і расфарбоўваліся ў яркія колеры. 

Росквіт будыйскай пластыкі прыпадае на XVII – пачатак XVIII ст. і 

звязаны з імем Дзанабадзара (1635–1724 гг.) – главы мангольскага духавенства, 

які ўзяў імя Ундургегена. Выкананыя ім статуі божастваў-выратоўнікаў 

злучаюць у сабе фізічную дасканаласць, пачуццѐвую грацыю і духоўную 

напоўненасць (“Зялѐная Тара” – багіня міласці, бронза). Статуі ўстрашальных 

божастваў выконваліся з вялікай эскспрэсіяй. Да іх блізкія буйныя, 

выкладзеныя пунсовымі каралямі ці распісаныя маскі, прызначаныя для 

рэлігійнай містэрыі – пантамімы цам. 

Мангольскі жывапіс, як і скульптура падпарадкоўваўся задачы 

ўпрыгажэння храмавых інтэр’ераў, а таксама ілюстравання свяшчэнных кніг. 

Росквіт атрымаў іканапіс. Тэхніка выканання іконы была складанай: на палатно 
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наносілі мелавы грунт, змяшаны з клеем, які паліравалі зубам кабана. 

Ужываліся мінеральныя фарбы. 

З сярэдзіны XVII ст. з’яўляецца двухколерны жывапіс, пабудаваны на 

спалучэнні золата з чырвоным ці чорным фонамі (тэхнікі адпаведна – мартан і 

нагтан). У XVIII–XIX стст. у якасці афармлення інтэр’ераў выкарыстоўваліся 

шматкаляровыя іконы-аплікацыі. Накладзеныя на тканіну кавалкі парчы і 

шоўку ўпрыгожваліся дадаткова залатым шыццѐм, жэмчугам, каралямі, 

бірузой, якія надавалі іконе каштоўны від.  

У перыяд сярэднявечча ў Манголіі багата дэкарыравалася ўсѐ начынне, 

адзенне, абутак, нават жыллѐ. Асноўным матывам быў геаметрычны. Са 

старажытных часоў майстры Манголіі дасягнулі вялікага майстэрства ва 

ўпрыгажэнні зброі, ювелірным мастацтве, пра што сведчаць інкрустацыі 

каштоўнымі камянямі па металу і косці. Выкарыстоўваліся таксама тэхнікі 

філігрань і чаканка. 

Шматлікія вобразы, створаныя на працягу сярэднявечча і ў Новы час, 

працягваюць сваѐ жыццѐ ў мастацтве сѐнняшняга часу. 

АЗУРБАЙДЖАН І СЯРЭДНЯЯ АЗІЯ 

§ Мастацкая культура Азербайджана 

Насельніцтва большай часткі Азербайджана да цюркізацыі, якая адбылася 

ў Сярэднія стагоддзі, было іранамоўным. Гэтыя раѐны шмат разоў і на доўгі час 

палітычна аб’ядноўваліся з Іранам і да пачатку ХІХ ст. мелі з Іранам 

палітычнаыя, эканамічныя і культурныя сувязі. Таму дойлідства Азербайджана, 

у прыватнасці, манументальныя пабудовы (мячэці, маўзалеі, палацы), мае шмат 

агульнага з іранскай архітэктурай. Народнае дойлідства адрозніваецца 

мясцовымі асаблівасцямі. На поўначы, у гарах Вялікага Каўказа, жылыя дамы 

маюць гарызантальную працягласць, яны двухпавярховыя, узведзены з каменю, 

з плоскімі землянымі дахамі, і размяшчаюцца тэрасамі на схілах. На паўднѐвым 

захадзе, у гарах Малога Каўказа, было распаўсюджана жыллѐ армяна-

грузінскага тыпу: кампактны ў плане аднапавярховы каменны дом з 

пірамідальным дахам з бярвення. На паўднѐвым усходзе, у горнай лясной 

мясцовасці, былі распаўсюджаны зрубы з бярвення з двухсхільным дахам. 

Паўсюль будаваліся глінасырцовыя дамы з пакоямі, размешчанымі ўздоўж 

галерэі. 

З IV па VII стст. у паўночнай частцы Азербайджана (Албанія) панавала 

хрысціянства. У 642 г. Азербайджан быў заваяваны арабамі, насельніцтва было 

звернута да ісламу, але хрысціянства існавала яшчэ да ХІ–ХІІ стст. У горнай 

мясцовасці яшчэ захаваліся рэшткі хрысціянскіх храмаў V–XII стст. 

У V–VI стст. сасаніды з мэтай абароны ад нашэсцяў хазараў узвялі на 

паўночным захадзе Дэрбенцкія ўмацаванні. На ўзвышшы знаходзілася 

цытадэль, ад якой да мора ішлі 2 крапасныя сцяны, паміж якімі знаходзіўся 

горад. У другі бок ад цытадэлі на 40 км у глыбіню гор ішла вялікая каменная 

сцяна (некалькі метраў таўшчынѐй), уздоўж якой узвышаліся магутныя 

крэпасці-форты. 
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Будаўнічая тэхніка Азербайджана набліжаецца да візантыйскай. Тут 

выкарыстоўвалі змешаную кладку з абпаленай цэглы і неапрацаванага каменю, 

а таксама кладку з чыста абчасаных камянѐў. 

У ХІІ ст. назіраецца ўздым культуры Азербайджана. Паўсюль будуюцца 

феадальныя замкі, мячэці, маўзалеі, масты. Фасадныя плоскасці сцен пакрывае 

арнаментальны дэкор у выглядзе фігурнай выкладкі цэглы. У XIV ст. рэльефная 

арнаментацыя замяняецца плоскай, але шматкаляровай. Выкарыстоўваецца 

геаметрычны матыў з надпісамі “Алах”, “Мухамед”. У XV ст. цэглавы дэкор 

замяняецца маѐлікай. Шырока ўжываецца ў архітэктуры Азербайджана 

арнаментальная разьба па камені і па гіпсе. Галоўныя мячэці, як і ў Іране, былі 

купальныя, а невялічкія мячэці ўзводзіліся паводле мясцовай традыцыі: з 

плоскім дахам і навессю на разных драўляных слупах уздоўж фасада. Пры 

мячэцях узводзіліся мінарэты. 

Паўсюль будавалі маўзалеі – усыпальніцы знаці і духавенства. У Х–

ХІІІ стст. яны былі вежавыя з шатровым дахам, у XIV–XV стст. з’яўляюцца 

маўзалеі агульнамусульманскага тыпу ў выглядзе прыземістай пабудовы, 

увенчанай купалам. 

Адзін са значных помнікаў манументальнага дойлідства Азербайджана – 

палацавы комплекс шырваншахаў у Баку (XV ст.), які складаецца з палаца, 

усыпальніцы, судзілішча, мячэці, лазні і іншых пабудоў, – наглядна дэманструе 

асаблівасці архітэктуры краіны. 

§ Мастацкая культура Сярэдняй Азіі 

У Сярэдняй Азіі асноўным будаўнічым матэрыялам была гліна; пабудовы 

ўзводзіліся з сырца ці з абпаленай цэглы. З IV ст. да н. э. па IV ст. паселішчы 

мелі скразную забудову, акружаную крапасной сцяной. У гэты час ужо існавалі 

гарады, акружаныя сценамі з байніцамі, часам з вежамі. 

У VI–IV стст. да н. э. большая частка Сярэдняй Азіі была падпарадкавана 

ахемянідам, пасля яе заваяваў Аляксандр Македонскі. Пасля распаду яго 

імперыі Сярэдняя Азія ўваходзіла ў склад эліністычнай дзяржавы селеўкідаў, 

пазней – у склад Парфянскага, Бактрыйскага і Кушанскага царстваў. У VI–VII 

стст. Сярэдняя Азія падверглася нашэсцю цюркаў. 

У раннім сярэднявеччы, як і ў Еўропе, тут будаваліся феадальныя замкі. 

Гэта былі збудаванні вежавага тыпу, акружаныя крапасной сцяной. Сырцовыя 

сцены мелі гафрыраваную паверхню. 

У VII ст. Сярэдняя Азія была далучана да Арабскага халіфата, а 

насельніцтва звернута ў іслам. У XI ст. народы Сярэдняй Азіі вызваліліся ад 

арабскай улады і з гэтага часу пачынаецца росквіт культуры, які доўжыўся да 

нашэсця манголаў. Інтэнсіўна забудоўваліся гарады, узводзіліся мячэці, 

медрэсэ, караван-сараі, гасцініцы, рабаты. Будынкі ўзводзіліся з абпаленай 

цэглы на вапнавай аснове. Купалы мелі сфера-канічную форму, а скляпенні – 

стральчаты абрыс. 

Пабудовы ІХ–ХІ стст. дэкарыраваліся ўзорчатай кладкай цэглы, з ХІІ ст. 

з’яўляецца глазураваная цэгла і разная тэракота. У XIV–XV стст. 

распаўсюдзіліся маѐліка і кафляная мазаіка, разьба па гіпсе і дрэве, якія 

ўжываліся для аздаблення афіцыйных пабудоў. 
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З заваѐвай Сярэдняй Азіі манголамі ў 1220–1221 гг. культура прыйшла ў 

заняпад. 

У XIV ст. на змену зграбным формам дамангольскай архітэктуры 

прыйшлі больш цяжкія. Атрымаў распаўсюджанне сталактытны дэкор, 

запазычаны са Старажытнага Ірана. У канцы XIV ст. адзін з феадалаў – 

Тамерлан – заваяваў і падпарадкаваў сабе ўсю Сярэднюю Азію і Іран. У яго 

сталіцы – Самаркандзе і ў іншых гарадах імперыі ўзводзіліся грандыѐзныя 

збудаванні. Паратлы будынкаў паступова становяцца велізарнымі, мінарэты 

высокімі, купалы велічнымі. Будынкі паўсюль пакрываюцца цэглай з 

глазураванай каляровай паверхняй, маѐлікавай пліткай, кафлянай каляровай 

мазаікай. Інтэр’еры ўпрыгожваюць шматкаляровыя роспісы, разныя драўляныя 

дзверы.  

У іранскай і сярэдняазіяцкай архітэктуры паверхні пабудоў (глухія сцены 

фасадаў, лоджыі ўнутры двароў, велізарныя парталы, высокія сцены мінарэтаў і 

г.д.) і сѐння паўсюль пакрыты дываном шматкаляровай муроўкі, сярод колераў 

пераважаюць блакітны і зялѐны. 

МАСТАЦТВА АРАБАЎ 

§ Агульная характарыстыка мастацкай культуры арабаў 

Радзімай арабаў з’яўляецца Аравійскі паўвоствраў з камяністымі 

пустынямі, праз якія праходзяць караванныя шляхі. У старажытныя часы і 

сярэднія вякі асноўным заняткам была жывѐлагадоўля, бо ў Аравіі мала зямель, 

прыгодных для земляробства. 

Асноўнае верванне араба-мусульманскіх краін – іслам (літаральна, 

пакорнасць). Асноўны рэлігійны твор – “Каран”, змест якога быў надыктаваны 

Мухамеду па-арабску на працягу 20 гадоў архангелам Джабрыілам. “Каран” – 

гэта мова самога Аллаха, таму мусульмане шануюць гэты твор. Рэлігійныя 

вераванні мусульман аказалі значны ўплыў на развіццѐ ўсіх сфер культурнага 

жыцця, знайшлі адбітак у мастацтве. 

Перыядызацыя арабскага мастацтва звычайна разглядаецца па 

геаграфічнай прыкмеце і ўключае:  

1. Бліжні Усход – Сірыя, Малая Азія, Іран [661–1736 гг.];  

2. Егіпет [868–1805 гг.];  

3. Іспанія і Паўночная Афрыка [755–1465 гг.]. 

Характэрная асаблівасць мастацтва араба-мусульманскіх краін – перавага 

ў ім дэкаратыўнага пачатку. Мастацтва развівалася на аснове адмаўлення 

культуры Антычнасці, асноўнымі рысамі сталі: адсутнасць выяў жывых істот; 

любоў да абстрактнага дэкора, пераважна геаметрычнага характару; раслінны 

матыў; імкненне пазбегнуць пустэчы. Мастацтва араба-мусульманскіх краін 

зведала ўплыў Старажытнага Усходу. Развівалася мастацкая культура, 

пераважна пры палацах і ў буйных гарадах. Вядучымі відамі мастацтва ў 

арабскіх краінах былі дэкаратыўна-прыкладное і архітэктура. 

§ Архітэктура 

У старажытныя часы ў прыбярэжных раѐнах Аравійскага паўвострава 

(раѐны Йемена, Хадрамаўта) утварыліся невялічкія дзяржавы. Будаўніцтва 
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вялося тут з каменю, але большасць пабудоў узводзілася з сырцу з ужываннем 

драўляных дэталей. Таму старажытныя пабудовы мала захаваліся. 

Пастаянныя войны і ўнутраная міжусобная барацьба абумовілі 

фарміраванне тыпа замкнутага вежавага жылля. Гарады акружаліся 

абарончымі сценамі. Палацы правіцеляў будаваліся ў выглядзе велізарных 

шматпавярховых комплексаў з тэрасамі, крапаснымі сценамі і абарончымі 

вежамі. Сельскае паселішча ўяўляла сабою вялікую колькасць глінабітных 

хацінаў, акружаных сцяной з вартавымі вежамі. Вежы і іншыя манументальныя 

пабудовы ў Аравіі ўпрыгожваліся дэталямі пластычных абрысаў, паколькі яны 

абмазваліся глінай; драўляныя часткі пакрываліся разьбой. Асноўным прыѐмам 

аздаблення памяшканняў была высцілка паверхні падлогі, сцен і столяў 

цыноўкамі і каляровымі ўзорчатымі пляцѐнкамі. Гэтыя традыцыі абумовілі 

ўжыванне дывановага дэкору ў манументальнай архітэктуры арабскіх краін. 

Архітэктура розных мусульманскіх краін мае мясцовыя асаблівасці, перш 

за ўсѐ ў абліччы, планіроўцы і будаўнічай тэхніцы масавых збудаванняў – 

жылля, гаспадарчых пабудоў. Агульныя рысы назіраюцца ў стылі афіцыйных 

будынкаў – мячэцяў, палацаў, маўзалеяў, медрэсэ. 

Пры будаўніцтве жылля ў арабскіх краінах прытрымліваліся традыцыі, 

распаўсюджанай на тэрыторыі Пярэдняй Азіі і Блізкага Усходу: пакоі былі 

звернуты да ўнутранага дворыка. Дамы багатых гараджан будаваліся 

шматпакаѐвымі з прасторнымі дварамі, дзе ўсталѐваўлі галерэі, басейны, 

кветнікі. У цэлым, сядзіба ўяўляла сабою замкнуты комплекс, агароджаны 

глухімі сценамі. У вясковых мясцовасцях Алжыра, Туніса і Марока ўзводзілі 

глінабітныя канструкцыі ў выглядзе вежы з унутраным светлавым дворыкам. У 

Егіпце сказаўся ўплыў Турцыі: тут верхнія паверхі дамоў па сѐнняшні час 

навісаюць над ніжнімі, шырока ўжываюцца эркеры на фасадах і балконы. 

Вядучым тыпам манументальных збудаванняў у мусульманскіх краінах 

з’яўляюцца мячэці. Агульнай рысай для ўсіх культавых будынкаў вылучаецца 

наяўнасць малельнай залы са свяшчэннай нішай Міхраб, звернутай да Меккі. У 

Іране і Сярэдняй Азіі мячэці маюць формы масіўных аб’ѐмаў, увенчаных 

купаламі. З цягам часу ў арабскіх краінах склаўся тып мячэці з прасторнай 

шматкалоннай залай; перад будынкам быў двор, акружаны галерэямі. Калоны, 

якія падтрымліваюць перакрыцце, маюць невялікае сячэнне і расстаўлены 

шырока, каб не загрувашчваць прастору залы. У VIII–IX стст. пачалі ўзводзіць 

мінарэты па ўзоры форм пярэднеазіяцкіх вартавых вежаў. 

У выніку палітычных, рэлігійных і культурных сувязей сфарміравалася 

падабенства культуры розных арабскіх краін, склаліся і адзіныя стылявыя 

характарысткі архітэктуры. Ля вытокаў гэтай архітэктуры – элементы розных 

традыцый – пярэднеазіяцкіх, іранскіх, візантыйскіх і ўласна арабскіх. 

У ходзе эвалюцыі ў арабаў склалася спецыфічная архітэктурная 

распрацоўка ўваходу – айван. Увогуле архітэктура арабаў вельмі геаметрычная 

і паліхромная. Любая мячэць адзначаецца адсутнасцю выяў жывых істот на 

сценах, скульптур і музычнага суправаджэння, таму што гэта забаронена 

“Каранам”. Галоўную эстэтычную функцыю ў аздабленні храмаў узяў на сябе 

арнамент. Арнаментальнае аздабленне прадстаўлена разьбой па камені, гіпсе і 
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дрэве; упрыгажэннем каляровай кафляй; кладкай з цэглы і камяню рознага 

колеру, мазаікай падлогі і сцен, шматкаляровымі роспісамі. 

§ Выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 

У мусульманскіх краінах распаўсюджанне атрымала 2 віды жывапісу: 

фрэска і мініяцюра. Дэкаратыўны фрэскавы жывапіс паўсюль упрыгожвае 

палацы і мячэці (Самара, Афганістан, Каір). У ХІІ ст. мастакі багдадскай школы 

ўпрыгожвалі мініяцюрамі самыя разнастайныя кнігі, у тым ліку і навуковыя. 

Фігуры людзей і жывѐл, якія тут дазваляліся, выяўляліся з вялікай 

рэалістычнасцю. Мініяцюры ілюстравалі байкі, тэксты “Карана”, 

упрыгожваліся арабэскамі і расліннымі завіткамі. Росквіт мастацтва кніжнай 

мініяцюры ў Іране назіраўся ў XIV–XVIII стст. Паэмы Нізамі і Саадзі 

ілюстраваў знакаміты мастак Бехзад (1455–1533 гг.). Іранскі ўплыў кніжнай 

мініяцюры назіраецца нават у Індыі. Таксама развіта ў арабаў мастацтва 

каліграфіі. З дапамогай дробных літар мастакі араба-мусульманскіх краін па-

майстэрску выяўляюць разнастайныя сюжэты. 

Найвышэйшага ўзроўню ў дэкарытаўна-прыкладным мастацтве дасягнула 

майстэрства керамікі і ткацтва. Кераміка працягвала традыцыі вытворчасці 

кафлі Блізкага Усходу. Яе адметныя рысы – плоскасны малюнак і бязмежная 

фантазія лінейных узораў. У Самары ў IX ст. была развіта вытворчасць 

непаліванага і паліванага ганчарнага посуду, з’явіліся аднакаляровыя 

люстравыя вырабы. Навіной было ўвядзенне фіялетавай фарбы на 

марганцавай аснове. Іншымі цэнтрамі керамічнай вытворчасці былі Рака 

(Сірыя), Рэй, Кушан, Гурган (Іран). У XVI–XVIII стст. адбылося знаѐмства з 

бела-сінім кітайскім фарфорам. Фаянс у гэты час ужываўся для абліцоўкі 

інтэр’ераў мячэцяў. У XV ст. дасягае высокага ўзроўню турэцкае ганчарнае 

майстэрства (фаянс). Росквіт люстравай тэхнікі прыпадае на XIII–XIV стст. у 

краінах Міжземнамор’я. 

Распаўсюджанне атрымалі і шкляныя вырабы. Рэчы з выдзіманага шкла з 

дэкорам у выглядзе сеткі вядомы ў Егіпце і Сірыі. Каляровае шкло развіваецца 

ў Турцыі. Развіта была апрацоўка і горнага крышталю, з якога выраблялі 

грушападобныя пасудзіны для вады. 

Ювелірнае майстэрства і металы не атрымалі шырокага распаўсюджання. 

Асноўнымі тэхнікамі былі інкрустацыя і філігрань. Затое была развіта разьба па 

дрэве і слановай косці. 

Пашырэнне атрымала ткацтва. Асноўнымі тканінамі былі: шэрсць, 

шоўк, парча, аксаміт, выкарыстоўвалася шаўковая тканіна на баваўнянай 

аснове. Матывы чэрпаліся з фальклорных легенд, а таксама бытавалі 

касмалагічны і анімалістычны арнаменты. 

Росквіту дасягнула дывановае майстэрства, дзе асноўным матывам быў 

раслінны. Дываны заключалі ў сабе складаную сімволіку і ў малюнку, і ў 

фарбах. Узоры іранскіх дываноў адрозніваліся вялікай гнуткасцю матываў, тут 

была наладжана вытворчасць шарсцяных і шаўковых дываноў. Турцыя славіцца 

дыванамі з XIV ст. Малельныя дываны мелі ў цэнтры спецыфічны ўзор у 

выглядзе аркі, якая сімвалізуе Міхраб. Сярэднеазіяцкія дываны належаць да 

геаметрычнага стылю. 
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МАСТАЦТВА КАЎКАЗА 

§ Агульная характарыстыка мастацкай культуры 

Арменія і Грузія – краіны старажытнай і высокай культуры. На працягу 

ІІІ–І тыс. да н. э. на тэрыторыі Закаўказзя шмат разоў здаралася перасоўванне 

плямѐнаў, і гэты працэс фарміравання армянскай і грузінскай народнасцей 

завяршыўся ў IV–III стст. да н. э. Палітычнае, грамадскае і культурнае жыццѐ 

гэтых народаў праходзіла ў кантактах з цывілізацыямі Пярэдняй Азіі і 

Міжземнамор’я. Хрысціянства рана стала афіцыйнай рэлігіяй у краінах 

Закаўказзя: у Арменіі – з 301 г., у Грузіі – з 337 г. Узорамі для 

раннехрысціянскіх храмаў былі цэрквы Сірыі, адкуль і было ўспрынята 

хрысціянства. Першыя цэрквы тут пачалі будаваць паводле ўзору сірыйскіх 

базілік, у выглядзе трохпралѐтных будынкаў (г. зн. з двума прадольнымі радамі 

ўнутраных калон) з узвышанай сярэдняй часткай. У далейшым развіццѐ 

атрымалі аднапралѐтныя базілікі – пабудовы прамавугольнай формы з 

двухсхільным дахам і тарцовым уваходам. Такія цэрквы будаваліся да XI–

XII стст. 

§ Архітэктура і манументальна-дэкаратыўнае мастацтва 

Яшчэ ў IV–VI стст. усѐ Закаўказзе ўваходзіла ў склад імперыі Сасанідаў. 

У выніку тут распаўсюдзіліся іранскія формы жылля, арнаменту, адзення і 

бытавога начыння. Агульнасць рэлігіі вызначыла культурныя сувязі Арменіі і 

Грузіі з Візантыяй, адкуль пачаўся ўплыў культавага дойлідства. Аднак меў 

месца і зваротны ўплыў. Будаўнікі з Арменіі працавалі ў Візантыі. Адзін з двух 

дойлідаў, якія пабудавалі храм Святой Сафіі ў Канстанцінопалі, – Анфімій, 

атрымаў мастацкую падрыхтоўку ў Арменіі, а армянскі дойлід Трдат у Х ст. 

узнавіў зруйнаваны пры землятрусе купал сабора. 

План храма ў форме крыжа, які склаўся ў Сірыі ў IV–V стст., быў 

успрыняты культавай архітэктурай Арменіі і Грузіі, і сцвердзіўся тут у канцы 

VI – пачатку VII ст. Галоўныя асаблівасці сярэдневечных армянскіх і грузінскіх 

храмаў – групоўка архітэктурных мас і цэнтрычнасць кампазіцыі. Вертыкаль, 

уласцівая кампазіцыі, падкрэслівалася дэкарыроўкай фасадаў: высокімі вузкімі 

нішамі, радамі тонкіх калон, шчылінападобнай формай вокнаў. У інтэр’ерах 

ранніх храмаў сцены маюць гладкую паверхню без упрыгажэнняў. 

Адзін з сусветна вядомых помнікаў сярэдневечнай архітэктуры 

Закаўказзя – ансамбль збудаванняў Санаінскага манастыра ў Арменіі (X–XIII 

стст.). Комплекс уключае 2 царквы, далучаныя да іх 2 вялізныя залы, 

памяшканні для вучэбных заняткаў, кнігасховішчы, званіцы і інш. 

Па агульнай кампазіцыі планаў храмы Арменіі і Грузіі падобныя да 

храмаў Візантыі, але адрозніваюцца па знешнім абліччы. Для іх характэрны 

падкрэсленая пірамідальнасць і скульптурная пластыка мас. Ужо ў VI ст. тут 

пачалі ўзводзіць над скляпеннямі двухсхільныя дахі, а над купалам – 

шасцігранны ці канічны шацѐр. Апсіда звычайна не выступае з асноўнага 

аб’ѐму, а падкрэсліваецца звонку дзвюма фланкіруючымі яе нішамі. 

Багатай арнаментацыяй адрозніваецца каменны дэкор на фасадах. У 

інтэр’еры толькі ў верхняй частцы алтарнай нішы размяшчаецца мазаічная 

выява. Тынкоўка паверхні сцен і роспіс фрэскамі з’яўляюцца толькі ў Х ст. 
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У ХІІІ ст. Закаўказзе было заваявана манголамі, у XIV ст. падверглася 

нашэсцям Тамерлана. У XV–XVIII стст. Грузія і Арменія былі арэнай 

пастаянных агрэсіўных дзеянняў з боку Персіі і Турцыі. Манументальныя 

помнікі ў гэты час не ўзводзіліся. 

Рэгіянальныя асаблівасці атрымала будаўніцтва жылля. У гарах Малога 

Каўказа будавалі дамы тыпу дарбазі – квадратныя ў плане, аднапавярховыя 

дамы з земляным дахам, які абапіраўся на ўнутраныя слупы і меў пасярэдзіне 

пірамідальнае ўзвышша з бярвенняў з адтулінай наверсе для святла і выхаду 

дыма з агменю. У Заходняй Грузіі ўзводзілі зрубы з бярвенняў з двухсхільным 

дахам, падобныя на рускія хаты. На Паўночным Захадзе Грузіі дамы былі 

каменнымі з двухсхільным дахам і страхою з плітак шыфернага сланцу. 

Чачэнцы і інгушы жылі ў дамах, падобных на маленькія крэпасці ў выглядзе 

трохпавярховай замкнутай вежы. Тут паўсюль сустракаюцца сярэдневечныя 

грабніцы і свяцілішчы са ступеньчата-грабенчатым дахам. Жыллѐ Паўднѐва-

усходняга Каўказа зведала ўплыў Ірана: гэта нізкія, падоўжаныя ў плане дамы з 

плоскім земляным дахам, з уваходам у кожны пакой звонку, з навессю на 

слупах уздоўж фасада. 

ТЭМА 8. ЭПОХА АДРАДЖЭННЯ 

АДРАДЖЭННЕ Ў ІТАЛІІ 

§ Агульная характарыстыка мастацкай культуры 

Тэрмін “Рэнесанс” (італ. – renessance, літаральна – адраджэнне) умоўны, 

звязаны з уяўленнем пра заняпад культуры Сярэднявечча і адраджэннем 

анатычнай спадчыны. Упершыню тэрмін “рэнесанс” быў ужыты ў Італіі 

гуманістам Дж. Вазары ў трактаце “Жыццяпіс вялікіх жывапісцаў, скульптараў 

і дойлідаў” у сярэдзіне XVI ст.; канчаткова замацаваўся ў XVIII ст. 

 Асновай змен у сферы культуры з’явіўся новы светапогляд – гуманізм. 

Раней за ўсѐ ў Італіі, а затым у Нідэрландах, Францыі, Германіі, Англіі, Іспаніі 

актыўнае развіццѐ атрымлівае гандаль, з’яўляюцца першыя капіталістычныя 

прадпрыемствы – мануфактуры, разгортваецца дзейнасць банкаў. Побач з 

класам феадалаў актыўную ролю ў культурным жыцці грамадства пачынае 

адыгрываць буржуазія. Базай развіцця культуры становіцца гарадская культура, 

а яе эпіцэнтрам – гарадская інтэлігенцыя: паэты, філосафы, мастакі, філолагі. 

Буйнымі цэнтрамі гандлю і вытворчасці ў Італіі становяцца гарады Фларэнцыя, 

Піза, Сіена, Генуя, Мілан, Венецыя. Рух Рэнесансу ўзнікае на народнай аснове 

як антыфеадальны і антыцаркоўны. У адрозненне ад культуры Сярэднявечча, 

дзе дамінавала тэацэнтрычная сістэма светапогляду, у цэнтры якой быў Бог, 

эпоха Адраджэння сцвярджае антрапацэнтрычную, якая галоўнай каштоўнасцю 

аб’яўляе чалавека. Узрастае цікавасць да пачуццѐвага свету чалавека. Разам з 

антрапацэнтрызмам дгугой духоўнай канстантай чалавека становіцца думка аб 

тым, што макракосм (прырода) і мікракосм (чалавек), свет фізічны і духоўны 

ўяўляюць адзінства, якім кіруюць сілы розуму і гармоніі. Тым не менш, у 

фарміраванні рэнесанснай культуры адыграла сваю ролю царква, асабліва ў 

выяўленчым мастацтве, архітэктуры і музыцы. Яна працягвала заставацца 
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буйнейшым мецэнатам і заказчыкам. Помнікі архітэктуры Рэнесансу – гэта, 

перш за ўсѐ, культавыя збудаванні.  

У мастацкай культуры Адраджэння назіраецца перавага жывапісных і 

пластычных вобразаў над гукавымі. Заслугай эпохі Адраджэння стала 

распрацоўка тэорыі выяўленчага мастацтва, якая вылучылася ў спецыяльную 

галіну ведаў, невядомую Антычнасці і Сярэднявеччу. Прызнанне самастойнасці 

мастацтва прывяло да таго, што ў эпоху Адраджэння сфарміравалася сучаснае 

ўяўленне аб мастацтве. Выяўленчае мастацтва стала называцца “ўзвышаным”, 

“свабодным”. Адным з галоўных дасягненняў мастацтва стала адкрыццѐ 

прынцыпа прамой лінейнай перспектывы. Мастацтва Рэнесансу імкнулася да 

сцвярджэння такога бачання, якое ахоплівае прастору ў цэлым. 

Найбольшы росквіт мастацкая культура Рэнесансу атрымала ў Італіі. 

Храналагічныя межы італьянскага Адраджэння ахопліваюць перыяд з другой 

паловы XIII ст. па XVI ст. Унутры гэтага перыяду вылучаецца некалькі этапаў: 

1. Протарэнесанс ці перададраджэнне (рэчэнта) [другая палова XIII–

XIV стст.]; 

2. Ранняе Адраджэнне (кватрачэнта) [XV ст.]; 

3. Высокае Адраджэнне (чынквечэнта) [канец XV – першая трэць 

XVI ст.]; 

4. Позняе Адраджэнне [другая трэць – канец XVI ст.]. 

Мастацтва паўночных адносна Італіі краін (Нідэрландаў, Германіі, 

Францыі), а таксама Іспаніі і Англіі, атрымала свае адрозненні, стаўшыя 

вынікам уплыву народных традыцый, што трывала замацаваліся ў 

нацыянальнай культуры. Тэрмін “Паўночнае Адраджэнне” быў уведзены 

італьянцамі з мэтай тэрытарыяльнага размежавання арыяла распаўсюджання 

новых мастацкіх ідэй, вобразаў, тэхнік.  

§ Архітэктура 

Найбольш значныя дасягненні ў галіне архітэктуры звязаны з Рымам. У 

XVI ст. тут разгортваецца грандыѐзнае будаўніцтва рэзідэнцыі Папы Рымскага 

– Ватыкана, вялікіх культавых комплексаў і палацаў. Па праекце архітэктара 

Д. Брамантэ (1444–1514) будуецца сабор Святога Пятра (1506), у якім 

знайшлі выраз ідэі цэнтрычнай купальнай будовы з сіметрычнай кампазіцыяй. 

У плане ѐн уяўляе ўпісаны ў квадрат крыж з апсідамі па баках, чатырма 

квадратнымі капліцамі і вялікім купалам у цэнтры. 

Развіццѐ італьянскай архітэктуры ў эпоху Рэнесансу было звязана з 

вырашэннем дзвюх асноўных праблем: усталявання купала, які здолеў бы 

перакрываць грандыѐзную прастору, і арганізацыі фасада, які стаў бы 

выразам гуманістычных ідэй, лагічнасці і дакладнасці члянення прасторы. 

У вырашэнні першай праблемы найбольшая заслуга належыць Філіпа 

Брунелескі (1377–1446). З мэтай большай трываласці канструкцый ѐн 

прапанаваў умацаваць сцены аркамі, на верхнія кропкі якіх абапіраецца купал. 

Арка, як крывалінейная форма, перадае нагрузку размеркавана на ўсю 

паверхню сцяны. Але і пры гэтым сцены былі няздольныя вытрымаць вагу 

велізарных бетонных купалоў, вядомых з часоў Старажытнага Рыму. Каб 

палегчыць купал, Ф. Брунелескі выкарыстаў некалькі прыѐмаў: сам купал 
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складаўся з дзвюх абалонак; па акружнасці ѐн праразаўся кальцом круглых 

вокнаў – люкарняў; падкупальная прастора была аздоблена кесонамі. Найбольш 

яскрава адзначаныя прыѐмы ўвасобіліся пры будаўніцтве капэлы Паці пры 

царкве Санта Крочэ (пач. будаўніцтва 1430) і ўзвядзенні васьміграннага купала 

сабора Санта Марыя дэль Фьѐрэ (1420–1436) у Фларэнцыі. 

Праблема арганізацыі фасада, які выражаў бы ідэі эпохі Адраджэння, 

стала асноўнай у творчасці архітэктара Андрэа Паладзіа (1508–1580). 

Найбольш значныя яго творы ў гэтым сэнсе – палацца Порта і палацца 

Кьерыкаці (1550) ў г. Вічэнца. У палацца Порта тры калоны з пышнымі 

кампазітнымі капітэлямі вызначаюць лінію фасада. Калоны пастаўлены на 

высокім цокалі і аддзелены адна ад адной вокнамі першага паверха так, што 

вяршыня цокаля і база калон знаходзяцца на ўзроўні аконнага перакрыцця. 

Вышэй магутнае цела калоны, што датыкаецца да сцяны, праходзіць праз увесь 

фасад і завяршаецца раскрапованым антаблементам і карнізам. Цокаль, калона і 

антаблемент рэзка вылучаны з плоскасці сцяны і высунуты наперад так, што 

ўтвараюць адзіную пластычную вертыкаль. Вузкі фасад падзелены на дзве 

роўныя часткі (верхнюю і ніжнюю) балконамі, ад якіх пачынаюцца вокны 

другога паверха. Над адным акном – трохвугольны сандрык, над другім – 

паўкруглы, што стварае ўражанне незавершанасці. На ўзроўні капітэляў паміж 

імі знаходзяцца рэльефныя гірлянды. 

Палацца Кьерыкаці стаіць на невялікай падоўжанай пляцоўцы. Фасад яго 

ўяўляе самастойны арганізм, што дасягаецца ўключэннем глыбокіх лоджый – 

суцэльнай лоджыі-галерэі ў ніжнім ярусе і дзвюх бакавых вуглавых лоджый – у 

верхнім. На ніжнім ярусе знаходзіцца магутная калонная галерэя, якая нясе 

другі паверх з іанічнай каланадай і бакавымі лоджыямі. Сцяна-плоскасць 

захавана толькі ў сярэдняй частцы верхняга паверха, дзе прамежкі паміж 

калонамі запоўнены двума радамі вокнаў. Фасад палацца стаў прататыпам 

шматлікіх збудаванняў (Усходняя каланада Луўра, арх. Клод Пяро; 

Коннагвардзейскі манеж у Пецярбурзе, арх. Дж. Кварэнгі). 

Па праекце архітэктара А. Паладзіа была пабудавана віла Ратонда (1551–

1567), у якой атрымала ўвасабленне ідэя цэнтрычнай купальнай кампазіцыці. 

Усе чатыры фасады вілы ўпрыгожаны аднолькавымі класічнымі порцікамі. 

Аьб’ѐмы порцікаў групуюцца вакол цыліндрычнай часткі, якая нагадвае рымскі 

Пантэон. 

§ Выяўленчае мастацтва 

У выяўленчым мастацтве рэнесансная Італія дала найбольш яскравы 

прыклад самавызначэння асобных відаў мастацтва. Паралельна з гэтым 

адбывалася зараджэнне і фарміраванне новых жанраў мастацтва, у якіх 

знайшоў выраз новы ідэйны змест. У жывапісе побач з росквітам 

манументальнай фрэскавай кампазіцыі ўзнікае станковая карціна. Сярод 

жывапісных жанраў побач з кампазіцыямі на біблейскую і міфалагічную 

тэматыку вылучаецца партрэт, які перажыў у гэтую эпоху свой першы 

росквіт. Былі зроблены першыя крокі ў такіх жанрах, як гістарычны жывапіс і 

пейзаж. 
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Галоўнымі прадстаўнікамі Протарэнесансу ў Італіі лічацца жывапісец 

Джота дэ Бандоне (1266–1337) і скульптар Н. Пізана. З твораў ранняга 

перыяду Джота вылучаюцца фрэскі капэлы дэль Арэна ў Падуі (1303–1306). 

Над уваходам у капэлу размяшчаецца фрэска “Страшны суд”, на 

супрацьлеглым баку – “Дабравешчанне”. З правага і левага боку выявы ідуць у 

тры ярусы і распавядаюць пра жыццѐ Хрыста і Марыі, у іх сюжэты трактуюцца 

як рэальныя падзеі. На першым плане – чалавечыя пачуцці ва ўсім багацці і 

разнастайнасці. Асобна вылучаюцца фрэскі, у якіх распавядаецца аб “Вяртанні 

Іахіма да пастухоў”, “Бегстве ў Егіпет”, “Сустрэчы Марыі і Лізаветы”, 

“Уваскрашэнні Лазара”, “Бічаванні Хрыста”. Героі гэтых сюжэтаў выглядаюць 

як звычайныя асобы без усялякага намѐка на містычнасць, што падкрэслівае 

імкненне мастака адыйсці ад канонаў Сярэднявечча. Джота аперыруе новымі 

рэнесанснымі паняццямі і катэгорыямі. Паказальнай у гэтым сэнсе з’яўляецца 

кампазіцыя “Пацалунак Іуды”. У супрацьпастаўленні высокароднага і 

ўзвышанага профілю Хрыста з профілем Іуды мастак перадае ўнутранае 

псіхалагічнае напружанне, якое пазней будзе перанята мастакамі Высокага 

Адраджэння. Джота працаваў не толькі як жывапісец, але і як скульптар, і як 

архітэктар. Па яго праекце была пабудавана званіца Кампаніла ў Фларэнцыі. 

Аднак дасягненні майстра ў жывапісе былі больш грунтоўнымі. У жывапісных 

творах Джота знікае мінулы контур фігур, з’яўляецца мягкасць у выяўленні 

твараў і ў каларыце.  

Скульптар Нікола Пізана (каля 1220–1278–84 (?)) імкнуўся адрадзіць 

антычныя традыцыі, надаць пластычнасць і аб’ѐмнасць формам. Да найбольш 

вядомых твораў яго адносяцца рэльефы кафедры баптыстэрыі ў Пізе (1260-я). 

Нягледзячы на культавы характар збудавання, у рэльефах шмат свецкага, 

жыццѐвага, празаічнага. 

У пачатку XV ст. у мастацтве Італіі адбываюцца рашучыя змены. 

Творчасць скульптураў і жывапісцаў становіцца прасякнутай гуманістычнымі 

ідэаламі і акцэнтуе ўвагу на асобе чалавека-героя. Мастакоў хвалюе вострая 

індывідуальнасць характараў, багацце праяўленняў чалавечых пачуццяў. 

У перыяд Ранняга Адраджэння скульптары звяртаюцца да рэальнага 

жыцця, пачуццяў рэальнага чалавека, да вобразаў антычнай міфалогіі, 

біблейскіх тэм і сюжэтаў, а таксама да канкрэтных твараў, што сказалася на 

развіцці жанра партрт. Сярод скульптараў Ранняга Адраджэння вылучаюцца 

Л. Гіберці, Данатэла, А. Верокіа. Асноўнай работай майстра Ларэнца Гіберці 

(1378–1455) былі рэльефы дзвярэй Фларэнтыйскай баптыстэрыі. У паўночных 

дзвярах (1404–1424) кожны з 28 сюжэтаў быў упісаны ў невялікія, але 

складаныя гатычныя рамкі. У некаторых рэльефах (“Выгнанне гандяроў з 

храма”, “Бічаванне Хрыста” і інш.) Л. Гіберці дасягае сумяшчэння антычнай 

пластычнай будовы і зграбнасці гатычнага стылю. У рэльефах усходніх дзвярэй 

(1425–1452) скульптура цалкам пазбаўляецца ад арачнага матыва. Дзверы 

ўпрыгожваюць 10 рэльефаў, што знаходзяцца ў вузкіх прамавугольных пано. 

Трактоўка сюжэтаў Старога Запавета нагадвае жывапісныя шматфігурныя 

кампазіцыі – галоўныя героі размяшчаюцца на першым плане, а фон 
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вырашаецца з дапамогай перспектыўна пабудаванага пейзажу (“Гісторыя Іакава 

і Ісавы”, “Сустрэча Саламона і царыцы Саўскай”). 

У Л. Гіберці было шмат вучняў і паслядоўнікаў, сярод якіх – Даната дэ 

Нікола дэ Бэта Бандзі (Данатэла, 1386–1466). Створаныя скульптарам вобразы 

дэманструюць гуманістычны ідэал усебакова развітай асобы. Данатэла 

з’яўляецца рэфарматарам мастацтва італьянскага Адраджэння. Яго раннія 

скульптуры (“Давід”, “Іаан Багаслоў”) створаны для царквы Ор-Сан-Мікеле ў 

Фларэнцыі і сцвярджаюць прынцыпова новую трактоўку асобы. У іх 

падкрэсліваюцца мужнасць, знешняе спакойства і ўнутраная напружанасць, 

выяўленыя багатай пластычнай мовай. Пазней, у Падуанскі перыяд творчасці, 

Данатэла стварае грандыѐзны ансамбль алтара базілікі Святога Антонія 

(1447–1450), які ўключае 7 вялікіх бронзавых статуй і больш 20 рэльефаў. У 

гэты перыяд Данатэла адлівае першы ў мастацтве італьянскага Адраджэння 

конны помнік кандацьеру Эразма дэ Нарні, пры стварэнні якога ѐн 

арыентаваўся на антычныя прыклады, у прыватнасці на помнік Марку Аўрэлію. 

Творчасць Андрэа дэль Верокіа (1435–1488) сумяшчае рысы Ранняга і 

Высокага Адраджэння. Майстар працаваў не толькі як скульптар, але і як 

жывапісец, гравѐр, ювелір, дэкаратар. Першая значная скульптурная праца  

А. Верокіа – бронзавая статуя “Давід” (1476). У адрозненне ад аднайменнай 

скульптуры Данатэла, “Давід” А. Верокіа мае больш вытанчаныя рысы. 

Значным з’яўляецца ўклад майстра ў развіццѐ манументальнай скульптуры. Для 

венецыянскай плошчы Санці Джавані э Паола ѐн стварае конны манумент 

кандацьера Бартала Калеоні (1479–1488). Напружанасць, валявы парыў – гэта 

рысы не столькі канкрэтнай асобы, колькі абагуленага вобраза, характэрнага 

для эпохі. 

Вядучая роля ў манументальным жывапісе Ранняга Адраджэння 

належыць Тамаза дзі Джавані Дэлькасаі (Мазачча, 1401–1428). Сярод помнікаў 

мастацтва найбольшую ўвагу прыцягваюць фрэскі капэлы Бранкачы 

фларэнтыйскай царквы Санта-Марыя дэль Кармінэ (1425–1428), прысвечаныя 

Святому Пятру: “Выгнанне з Раю”, “Уваскрэсенне сына Тэафіла”, “Святы Пѐтр 

вылечвае хворых сваім ценем”. У іх Мазачча звяртаецца да шырокага мазка, 

вялікіх лакальных колеравых плямаў, што перадае гульню святла і ценю і надае 

выразнасць выявам. 

Калі Мазачча вызначыў кардынальныя змены ў манументальным 

жывапісе, то аналагічная роля ў станковым належыць Сандра Батычэлі (1445–

1510). Яго мастацтва спалучае рысы ўзвышанай паэтычнасці і вытанчанасці. 

Сусветна вядомымі творамі мастака з’яўляюцца “Нараджэнне Венеры” (1484) і 

“Вясна” (1485). У гэтых творах выявіліся асноўныя рысы жывапіснай манеры 

мастака: дэкаратыўнасць, лірычнасць, рамантычнасць вобразаў. 

Высокае Адраджэнне Італіі дало свету такіх тытанаў жывапісу як 

Леанарда да Вінчы, Мікеланджэла, Рафаэль. Менавіта ў перыяд Высокага 

Адраджэння Леанарда да Вінчы (1452–1519) ўвѐў паняцце паветранай 

перспектывы, удакладніў тэорыю будовы чалавечай фігуры. У мастацтве 

жывапісу Леанарда да Вінчы ўзбагаціў прыѐмы алейнага пісьма, якія дазволілі 

надаваць фігурам большую “рэльефнасць”. Яго дзейнасць была разнастайнай. 
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Ён займаўся жывапісам, графікай, архітэктурай, а таксама фізікай, хіміяй, 

матэматыкай, анатоміяй, батанікай. Ужо ў першай рабоце (фігура анѐла ў 

карціне А. Верокіа “Хрышчэнне”) ѐн паказвае сябе не толькі прафесійна 

падрыхтаваным мастаком, але і цалкам сфарміраванай асобай – са сваім 

светапоглядам, сваімі крытэрыямі прыгажосці і гармоніі. У другой ранняй 

рабоце – “Мадонна з кветкай” (“Мадонна Бенуа”, 1478) – адчуваюцца спробы 

адыйсці ад дэталѐвага ўзнаўлення натуры, імкненне перадаць глыбіню 

пачуццяў маці. 

Значным творам міланскага перыяду творчасці Леанарда да Вінчы 

з’яўляюцца мадэль коннага помніка Франчэска Сфорца (пачатак працы 1498) і 

роспіс “Тайная вячэра” (1495–1497), у якіх ѐн паслядоўна паказвае галоўныя 

прынцыпы свайго мастацкага светапогляду. Глыбокі філасофскі і маральны 

сэнс адчуваецца ў фрэсцы “Тайная вячэра”, створанай у трапезнай манастыра 

Санта-Марыя дэль Грацыа ў Мілане. Мастак пры выкананні фрэскі йдзе на 

эксперымент, выкарыстоўвае новыя фарбы і грунт. У сюжэт “Тайнай вячэры” 

аўтар амаль не ўключыў наваколле, паказваючы толькі Хрыста і яго вучняў. 

Асноўная ўвага засяроджана на драматызме і глыбокай сэнсавай напружанасці 

падзеі, на кантрастах характараў паказаных асоб. Яны знаходзяць выраз у руках 

і міміцы апосталаў. Але профіль, рука, што трымае кашалѐк з грошамі, – усѐ 

аблічча Іуды выдае яго сярод апосталаў. Кампазіцыя фрэскі пабудавана так, 

што ўзнікае ўражанне, быццам бы сцены залы маюць працяг. 

У 1503 г. мастак пачынае работу над партрэтам Моны Лізы, вядомым пад 

назвай “Джаконда”. Маладая жанчына паказана на фоне дзѐннага, некалькі 

фантастычнага пейзажу. Нагрувашчванне скал, вадзяныя патокі ствараюць 

уражанне кантрасту ў параўнанні са спакойствам трактоўкі мадэлі. Адносіны 

паміж фігурай і прасторай пададзены у амаль неадчувальных пераходах 

святлаценю, цѐплых і халодных колераў. Гэта стала магчымам дзякуючы 

выкарыстанню аўтарскага прыѐма “сфумата” (італ. sfumato – задымленасць). 

Нягледзячы на дакладнасць пластычнага вырашэння, тэхнічную завершанасць 

партрэта, мастак лічыў яго нескончаным.  

Творчасць Мікеланджэла Буанароці (1475–1564) дэманструе розныя 

напрамкі і супярэчнасці ў развіцці мастацкай культуры Італіі часоў 

Адраджэння. Нават у параўнанні з Леанарда да Вінчы ѐн здзіўляе сваімі 

разнастайнымі здольнасцямі ў галіне архітэктуры, скульптуры і жывапісу. Ужо 

ў ранніх работах – “Бойка кентаўраў”, “Мадонна ля лесвіцы” (1790-я) 

адчуваецца глыбокі драматызм, дынамічнасць, адзінства пластыкі і ідэй. 

Адным з шэдэўраў Мікеланджэла з’яўляецца выкананая ў Рыме 

скульптурная група “П’ета” (1498–1501). Некалькі нахіленая галава Марыі, 

запаволены рух рукі выказваюць яе перажыванні, гора. Кампазіцыйна 

скульптурная група вырашана ў выглядзе трохвугольніка, усе часткі якога 

аб’яднаны замкнутым і выразным сілуэтам. 

У 1504 г. Мікеланджэла выконвае вялікую мармурную статую “Давід”, у 

якой увасабляецца ідэал асобы, здольнай да подзвіга, да самаахвярвання. У 

адрозненне ад Данатэла і А. Верокіа, Мікеданджэла паказвае фігуру Давіда не 
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пасля бойкі, а перад ѐй. Цела Давіда напружана. Тонка знойдзены кантраст 

паміж вонкавай статыкай і ўнутраным дынамізмам. 

У Рыме па жаданні папы Юлія ІІ мастак распісвае плафон Сіксцінскай 

капэлы (1508–1512). На плошчы 600 м
2
 ѐн размясціў сюжэты Старога Запавета 

(“Аддзяленне Святла ад Цемры”, “Сатварэнне Сонца, Луны і Планет”, 

“Аддзяленне вод ад сушы”, “Сатварэнне Адама”, “Сатварэнне Евы”, 

“Першародны грэх”, “Ап’яненне Ноя”, “Выгнанне з Раю”, “Патоп”), малюнкі 

прарокаў, аголеных юнакоў. Уся работа аб’ядноўвае на вялікім полі 300 фігур.  

У апошнія гады Мікеланджэла працуе ў Рыме над фрэскай Сіксцінскай 

капэлы “Страшны суд” (1535–1541). У аснове роспісу – увасабленне ўлады і 

справядлівасці Усявышняга суддзі, трагічны лѐс чалавека. Цэнтрам кампазіцыі 

з’яўляецца Хрыстос. 

У гэты ж перыяд разгортваецца і архітэктурная практыка мастака. 

Галоўнай яго працай у галіне архітэктуры стаў праект купала Сабора Святога 

Пятра ў Рыме. 

Мастацтва Высокага Адраджэння немагчыма ўявіць без творчасці 

Рафаэля Санці (1483–1520). Ужо ў 19-гадовым узросце Рафаэль стварае адзін з 

вядомых сваіх тівораў – “Мадонну Канестабіле” (1502). Вобраз маладой маці, 

выяўлены на фоне пейзажу, напоўнены спакойствам і любоўю. Менавіта 

Рафаэль з’яўляецца мастаком, у творчасці якога з найбольшай паўнатой 

знайшоў выраз вобраз мадонны. Яго пэндзэлю належаць “Мадонна ў зелені”, 

“Мадонна-садоўніца”, “Мадонна са шчаглѐнкам” (усе – 1505), “Заручаны 

Марыі” (1504), “Мадонна Ансідэі” (1506–1507), “Мадонна Альба” (1509), 

“Мадонна ў крэсле” (1516) і шматлікія іншыя мастацкія творы з вобразамі 

маладой жанчыны – мадонны.  

Найбольш праслаўленым творам Рафаэля, у якім знайшоў выраз вобраз 

мадонны, з’яўляецца алтарная карціна “Сіксцінская мадонна” (1515–1519), 

створаная для царквы Святога Сікста ў г. П’ячэнца. Гэта манументальны 

вобраз, напоўнены глыбокім сэнсам звычайных чалавечых пачуццяў. Лѐгка, 

амаль не датыкаючыся да аблокаў, ідзе Марыя з немаўляткам на руках. Яе 

погляд накіраваны ўдалечыню і напоўнены прадчуваннем трагічнага лѐсу сына. 

Кампазіцыйна работа пабудавана так, што ўвага гледача ад твара Марыі і 

Хрыста пераходзіць да Святога Сікста, Сятой Варвары і анѐлаў і зноў вяртаецца 

і засяроджваецца на галоўных героях.  

Па загаду папы Юлія ІІ Рафаэль распісвае народныя пакоі Ватыканскага 

палацу, вядомыя пад назвай станцы Рафаэля (1509–1517): “Станцы дэла 

Сіньятура” (“Дыспут пра святыя тайны”, “Афінская школа”, “Парнас”, 

“Правасуддзе”), “Станцы Геліадора”, “Станцы Канстанціна”, “Станцы пажару ў 

Барго”. Мастаку дапамагалі яго вучні, таму дакладна даследчыкі вылучаюць 

некалькі яго кампазіцый (“Афінская школа”, “Правасуддзе”, “Парнас”). 

Рафаэль шмат працаваў у жанры партрэту, што знайшло адлюстраванне і ў 

роспісах станцаў. Так, у сцэне “Дыспута” можна вылучыць партрэт Дантэ, у 

“Афінскай школе” – аўтапартрэт, партрэты Брамантэ ў вобразе Эўкліда, 

Мікеланджэла – у вобразе Геракліта, Леанарда да Вінчы – у вобразе Платона.  
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Сярод станковых партрэтаў мастака выдатнымі з’яўляюцца партрэты 

папы Юлія ІІ (1511), “Жанчына ў пакрывале” (1516), папы Льва Х з 

кардыналамі (1518).  

Венецыянскае Адраджэнне славіцца творчасцю мастакоў Джарджоне, 

Тыцыяна, Веранэзе, Тынтарэта. Творы Венецыянскага Адрадэжння 

прыцягваюць увагу тонкім лірызмам, разнастайнасцю эмацыянальных рухаў, 

каларытам. 

Яскравым прадстаўніком Ранняга Адраджэння ў Венецыі з’яўляецца 

Джорджо Барбарэлі да Кастэльфранка (Джарджоне, 1477–1510). У сваѐй 

творчасці Джарджоне імкнуўся да ўвасаблення адзінства рацыяналістычнага і 

пачуццѐвага ў мастацкіх вобразах, да іх псіхалагічнай выразнасці. Да ліку 

ранніх работ Джарджоне адносяць “Юдзіфь” (1500–1502), дзе паказана 

біблейская гераіня не ў момант забойства Алаферна, а пасля подзвіга. Майстар 

паказвае яе на фоне ціхага пейзажу, у задумленнасці. Толькі меч і галава 

забітага Алаферна ўносіць у гэтую сцэну трывогу.  

У карцінах “Тры філосафа” (1504), “Навальніца” (1505), “Сельскі 

канцэрт” (1505–1510) аўтара хвалюе магчымасць стварыць адзінства 

прасторавай будовы.  

Амаль неадчувальныя хвалі настрою вызначаюць і партрэты Джарджоне 

(“Невядомы юнак”, “Антоніо Бракарда”). Але асабліва дакладна гэтая якасць 

манеры мастака ўвасобілася ў карціне “Венера, якая спіць” (1508–1510). Гераіня 

паказана на фоне тонкага, лірычнага пейзажу. Мягкія, плаўныя лініі ўзгоркаў, 

задумленнае спакойства прыроды гарманіруюць са станам багіні.  

Высокае Адраджэнне ў Венецыі дасягнула росквіту ў творчасці Тыцыяна 

(1485(-90?)–1576). На фарміраванне творчага крэда мастака значна паўплывала 

творчасць Джарджоне. Гэта адчуваецца ўжо ў ранніх творах Тыцыяна “Любоў 

зямная і нябесная” (1510), “Цыганская мадонна” (каля 1510), “Мадонна з 

вішнямі” (1510–1511), “Флора” (1515), “Дынарый Кесара” (1515–1520).  

Узровень дасягненняў Тыцыяна адлюстроўвае алтарная карціна 

“Узнясенне Марыі” (“Асунта”, 1518), напісаная для венецыянскай царквы 

Санта-Марыя дэі Фрарэ. Яе плоскасць дакладна падзелена на 3 часткі. Верхнія 

дзве ствараюць нешта накшталт кола, якое сваімі абрысамі і залатым тонам 

нагадвае пра незямное. Стоючы на аблоках, да Бога падымаецца Марыя. Яе 

імклівы рух падкрэслены фалдамі адзення, разведзенымі ў бок рукамі, 

складаным перапляценнем фігур анѐлаў. Моцная хваля святла зверху вылучае 

фігуру Марыі. Да зямлі святло даходзіць толькі касымі прамянямі і выхоплівае 

з цемры твары апосталаў. Кантраст ствараецца дзеля перадачы адчування цуду, 

святочнасці і хараства. 

Каларытныя назіранні мастак увасабляе і ў карціны на міфалагічныя і 

біблейскія сюжэты (“Вакханалія”, 1518; “Свята Венеры”, 1518; “Вакх і 

Арыадна”, 1523; “Увядзенне ў храм”, 1535–1538). Значнае месца ў творчасці 

Тыцыяна займаюць партрэты з вострымі псіхалагічнымі характарыстыкамі, 

часта з разгорнутым дзеяннем, якое перадае ўзаемаадносіны паміж людзьмі 

(“Юнак з пальчаткай”, 1515–1520). У палотнах “Даная” (1554), “Венера перад 
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люстэркам” (1555) фарбы ззяюць і пераліваюцца падобна шоўку, аксаміту, 

каштоўным камяням.  

У сваѐй творчасці Тыцыян неаднаразова звяртаўся да перадачы пачуццяў, 

эмоцый. У яго творах знайшлі выраз сцэны перажыванняў, пакутаў (“Святы 

Себасцьян”, 1570; “П’ета”, 1573–1576). 

З другой паловы XVI ст. у Венецыі надыходзіць позняе Адраджэнне. З 

гэтым этапам звязана творчасць Паоло Кальяры, празванага Веранэзе (1528–

1588). Творы Веранэзе заўсѐды прасякнуты драматычнасцю, з аднаго боку, і 

святочнасцю, дэкаратыўнасцю, дынамікай святлаценевай будовы, з другога 

боку (“Шлюб у Кане Галілейскай”, 1563; “Бал у доме Лівія”, 1573).  

Узмацненне крызісу рэнесансных ідэалаў адчуваецца ў творчасці 

апошняга вялікага мастака венецыянскага Адраджэння – Якапа Рабусці, 

вядомага пад прозвішчам Тынтарэта (1518–1594). Ранніх прац Тынтарэта 

захавалася няшмат. Аднак вынік яго творчасці бачны ўжо ў першай значнай 

карціне “Цуд Святога Марка” (1548). У аснову сюжэта карціны пакладзена 

ўяўленне аб цудоўным пазбаўленні ад казні александрыйскага раба, які за 

малітву на магіле Святога Марка павінен быць пакараны. З’яўленне святога ў 

трагічны момант успрымаецца прысутнымі як цуд. Тынтарэта будуе свой твор 

па законах тэатральнага прадстаўлення.  

У 1555–1590-я гг. Тынтарэта стварае драматычныя творы, такія як 

“Выратаванне Арсеноі” (1555), цыкл карцін на сюжэты жыцця Святога Марка 

(1562–1566), цыкл пано на тэмы “Пакуты Хрыстовы” (1564–1587), “Распяцце” 

(1565–1588), “Тайная вячэра” (1579–1581, 1591–1594). Ён звяртаецца таксама да 

жанру партрэт. Але ў адрозненне ад сюжэтных кампазіцый у партрэтах 

царствуе пакой і стрыманасць, што не перашкаджае мастаку паказаць у 

вобразах сенатараў, венецыянскіх патрыцыяў багатыя і разнастайныя адценні 

чалавечай душы.  
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§ Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 

У дэкаратыўна-прыкладным мастацтве італьянскага Адраджэння росквіту 

дасягае кераміка. У галіне керамікі распаўсюджанне атрымлівае маѐліка і 

фаянс. Фаянс з’явіўся ў канцы XV ст. З яго выраблялі каралеўскія сервізы. 

Маѐліка выкарыстоўвалася для вырабу дэкаратыўнай пліткі. Звычайна яна мела 

люстравае пакрыццѐ, часта на плітцы капіраваліся творы Рафаэля.  

Мастацкае шкло ў эпоху Адраджэння ўжываецца для вырабу посуду, дзе 

лідэрства ўтрымлівае венецыянскае эмалірованае шкло з багатым дэкорам і 

філіграннай сеткай, а таксама вітражоў. У вітражным мастацтве назіраецца 

імкненне вызваліцца ад сярэднявечных канонаў. Галоўнае месца адводзіцца 

выяве чалавечых фігур. На вітражах капіруюць карціны Рафаэля. У тэматыцы 

суседнічаюць ветха- і новазапаветныя сюжэты з матывамі грэка-рымскай 

міфалогіі. Шырока выкарыстоўваецца метад падвоенага шкла, які дазваляе 

атрымліваць больш яркія колеры і нюансіроўку. Менавіта ў Італіі ў эпоху 

Адраджэння на вітражах упершыню з’яўляюцца імѐны майстроў. 

У ювелірным майстэрстве перагародчатая тэхніка замяняецца распіснымі 

эмалямі. Выявы, выкананыя ў тэхніцы гарэльефа і круглай скульптуры, 

узыходзяць да антычнай міфалогіі (выяўляюцца аголеныя чалавечыя фігуры і 

міфічныя істоты – кентаўры, трытоны).  

Сярод драўляных вырабаў вылучаецца мэбля, багата ўпрыгожаная 

скульптурным дэкорам. Галоўным прадметам інтэр’ераў быў куфар. Усѐ 

большае распаўсюджанне атрымліваюць шафы. Некаторыя італьянскія шафы 

распісваліся тэмперай. Кабінет з двух карпусоў з разным дэкорам, упрыгожаны 

інкрустацыяй, становіцца тыповым для эпохі Адраджэння. Фларэнтыйскія 

кабінеты дэкарыруюцца мазаікай. Масіўную форму маюць крэслы і сталы. 

Ложак, як і ў гатычную эпоху, мае балдахін, які ўмацоўваецца на вуглавых 

высокіх стойках.  

Тканіна выкарыстоўвалася для аздаблення інтэр’ераў і абіўкі мэблі. У 

Італіі, у асноўным, ужываліся аксаміт, шоўк і парча. Сярод тэхнік аздаблення 

тканых вырабаў росквіт атрымлівае вышыўка. 

ПАЎНОЧНАЕ АДРАДЖЭННЕ 

§ Агульная характарыстыка мастацкай культуры 

Своеасаблівае развіццѐ атрымала мастацтва Адраджэння на паўночным 

захадзе Еўропы, асабліва ў перадавых для таго часу нідэрландскіх гарадах, а 

таксама ў шэрагу раѐнаў Германіі. Пазней, у канцы XV і XVI стст. у развіцці 

мастацтва Адраджэння вялікую ролю адыгралі Францыя, Англія і Іспанія.  

У першай трэці XV ст. надыходзіць пералом у развіцці мастацкай 

культуры паўночных краін – Нідэрландаў, Германіі, Францыі. Пры моцных 

нацыянальных традыцыях мастацтва гэтых краін характарызуецца і агульнымі 

рысамі, якія асабліва востра вылучаюцца пры супастаўленні з мастацтвам Італіі. 

Найбольш яскрава і паслядоўна гэты пералом адбываецца ў жывапісе. 

На поўначы перыяд, аналагічны Протарэнесансу ў Італіі, выяўлены не так 

дакладна. Тут да XV ст. працягваюць развівацца традыцыі позняй готыкі. У 

такіх краінах, як Германія і асабліва Нідэрланды, шырокі народны рух, 
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палітычная барацьба выклікалі патрэбу ў іншых формах, відах мастацтва, 

сюжэтах мастацкіх твораў. Новай мастацкай формай тут становіцца гравюра, 

якая заняла значнае месца ў творчасці такіх мастакоў, як А. Дзюрэр, Пітэр 

Брэйгель Старшы. У перыяд росквіту Паўночнага Адраджэння 

ўдасканальваецца гравюра на дрэве, дасягае высокага развіцця разцовая 

гравюра на метале, зараджаецца і дасягае сваіх першых поспехаў афорт. 

§ Мастацтва Нідэрландаў 

Новыя змены, якія адбываліся ў культуры Нідэрландаў, нераўнамерна 

праявіліся ў розных відах мастацтва. Архітэктура і скульптура вельмі доўга 

захоўвалі гатычныя традыцыі. Найбольш інтэнсіўна развіваўся жывапіс. 

Менавіта ў ім знайшлі адлюстраванне такія жанры, як партрэт, пейзаж, 

нацюрморт, гістарычны, бытавы.  

Нідэрландскае Адраджэнне ў жывапісе пачынаецца з “Генцкага алтара” 

братоў Губерта і Яна ван Эйкаў. Шэраг карцін у шматчасткавым творы з 

выявамі людзей аб’яднаны агульнай тэмай праслаўлення Бога, яго тварэнняў, 

думкамі аб лѐсе чалавецтва. Нідэрландскія мастакі паказваюць свет з вялікай 

падрабязнасцю. Браты ван Эйкі ўдакладнілі тэхніку і тэхналогію алейнага 

жывапісу, што дазволіла больш свабодна і рознабакова перадаваць з’явы 

навакольнага свету, яго прадметнае багацце.  

Пасля смерці брата Ян ван Эйк (1390–1441) працягвае працу над 

стварэннем жывапісных твораў. Ён піша шматлікія выявы мадон, партрэты. 

“Мадонна канцлера Ролена” (каля 1435) – няйбольш вядомы твор Яна ван Эйка. 

Галоўнага героя аўтар паказвае перад мадоннай у вобразе заказчыка мастацкага 

твора. Тое, што было толькі пазначана ў “Мадонне канцлера Ролена”, у 

“Партрэце мужа і жонкі Арнальфіні” (1434) набывае поўнае ўвасабленне. 

Мастак спрабуе пашырыць межы звычайнага партрэту і выкарыстоўвае 

прыѐмы, характэрныя для бытавога жанра: падрабязны аповед. 

Пераадоленне сярэдневяковага мастацтва ў Нідэрландах працякала не з 

дапамогай звароту да антычнай спадчыны і рэалістычнага пераасэнсавання 

манументальных традыцый візантыйскага і познераманскага мастацтва, а 

шляхам перапрацоўкі і далейшага развіцця прагрэсіўных тэндэнцый у 

мастацтве і духоўнай культуры позняй готыкі. У развіцці рэнесанснага 

мастацтва ў Нідэрландах вялікае значэнне мелі рэлігійныя ўплывы. Гэтая 

акалічнасць сказалася, напрыклад, у панаванні да XVI ст. хрысціянскіх 

сюжэтаў. Найбольшую значнасць мелі інтарэс да духоўнай сферы чалавека, 

увага да свету яго пачуццяў і перажыванняў. Але ні ў XV ст., ні ў XVI ст. 

нідэрландскае мастацтва, у адрозненне ад Італіі, не засяроджвала ўвагу на 

вобразе гераічнай асобы і не прыйшло да сцвярджэння ідэі панавання чалавека 

ў сусвеце. У XVI ст. у нідэрландскім мастацтве знайшлі яскравае ўвасабленне 

народныя традыцыі, і па сваѐй сацыяльнай глыбіні яно ў той час не мела сабе 

роўных. 

Увагу нідэрландскіх майстроў прыцягвалі індывідуальныя абліччы 

людзей. Нідэрландцы шырока ўжывалі аптычныя эфекты: праламлѐнага, 

адлюстраванага і рассеянага святла, якія дазволілі перадаваць адчуванні 

глыбіннасці, прасторавасці, выяўляць фактуру і якасць матэрыялаў (каменю, 
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металаў, шкла, футры і інш.). З такой жа зоркасцю нідэрландцы ўзнаўляюць 

багацце фарбаў. Гэтыя новыя жывапісныя задачы маглі быць вырашаны толькі 

з дапамогай новай тэхнікі алейнага жывапісу, адкрыццѐ якой належыць Яну ван 

Эйку. Ужыванне алейнай фарбы спрыяла хуткаму развіццю мастацтва, паколькі 

яна была здольнай перадаваць тонкія пераходы святла і ценю, нежныя 

колеравыя нюансы, у той час як для тэмперы гэты было недаступна. 

Вялікі ўклад у перадачу драматызму ў мастацтве ўнес Рагір ван дэр 

Вэйдэн (1400–1464). У яго творах на рэлігійныя тэмы (“Дабравешчанне”, “Лука, 

што малюе Мадонну”, абодва – 1430-я; “Зняцце з крыжа”, 1435; “Страшны 

суд”, 1443–1454; “Палажэнне ў труну”, пасля 1450) спалучаюцца трывога і 

песімізм чалавека, які не верыць ва ўстойлівасць зямнога шчасця. 

З другой паловы XV ст. цэнтрам мастацкага жыцця становяцца 

паўночныя правінцыі Нідэрландаў, асабліва Галандыя. У творах мастакоў 

гэтага рэгіѐна бачна сувязь з народнымі павер’ямі, фальклорам, імкненне да 

містычнага. Гэтыя рысы прасочваюцца ў творах Іеранімуса Босха (1450–1516), 

мастацтва якога адкрывае навакольнаму асяроддзю грознае царства зла. І. Босх 

не абыйшоў увагай і маральныя праблемы, што бачна ў яго карціне “Карабель 

дурняў” (1500–1510). У ѐй мастак высмейвае не толькі манахаў, але і 

звычайных людзей, схільных прымаць усѐ на веру. У такіх творах, як “Сад 

суцяшэння” (канец XV ст.) І. Босх распавядае пра грэшнасць людзей. Разам з 

тым мастацтва І. Босха арыентуецца на ўвасабленне містычнага, 

фантастычнага.  

Вядомы нідэрландскі мастак Пітэр Брэйгель Старшы (1525–1569) 

пашырае тэматыку жывапісу, паказвае адзінства чалавека і прыроды, якія 

знаходзяцца ў бясконцым руху. Ужо ў ранніх творах мастак паказвае сябе 

выдатным пейзажыстам, які імкнецца адлюстраваць бясконцую 

разнастайнасць з’яў прыроды, зразумець і перадаць яе тонкія настроі. Брэйгель 

звяртаецца да сюжэтаў антычнай міфалогіі, у якой раскрывае маральныя і 

эстэтычныя  праблемы (“Падзенне Ікара”, 1567). Мастака прываблівае 

звычайнае жыццѐ сялян у наваколлі прыроды, якую ѐн перадае ў паэтычных 

настроях (“Паляўнічыя на снезе”, каля 1565). З часам спакойнае адлюстраванне 

наваколля змяняецца ў мастака на дынамічнае (“Збаўленне ад немаўляткаў”, 

“Перапіс у Віфлееме”, абедзве – 1566). Разам з біблейскімі сюжэтамі Брэйгель 

выяўляе бытавыя сцэны (“Сялянскі танец”, “Сялянскае вяселле”, абедзве – 

1567). Апошнія карціны мастака прасякнуты глыбокім філасофскім сэнсам 

(“Танец пад шыбенецай”, “Сляпыя”, абедзве – 1568). 

У творах мастакоў (Рагіра ван дэр Вэйдэна, Пітэра Брэйгеля Старшага, 

Іэранімуса Босха) бачна сувязь з народнымі павер’ямі, фальклорам і імкненне 

да містычнага. 

§ Мастацтва Германіі 

Нямецкае выяўленчае мастацтва ў XV ст. было цесна звязана з царквой. 

Паслабленне яго залежнасці ад царквы выразілася толькі ў тым, што творы 

жывапісу вызваліліся ад ранейшай падпарадкаванасці культавым будынкам, 

аддзяліліся ад сцен і засяродзіліся ў адным месцы сабора. Станковых карцін у 

гэты час стваралася яшчэ няшмат, вядучае месца займаў алтарны вобраз. 
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Найбольш важным было тое, што рэлігійная выява згубіла свой 

спірытуалістычны характар, галоўны акцэнт быў перанесены на выражэнне ў 

рэлігійным сюжэце чалавечых пачуццяў; рэлігійныя сцэны пачалі насычацца 

жанравымі падрабязнасцямі. Найбольш умоўна трактавалася прастора – 

асобныя часткі выявы нагрувашчваліся адна на адну; у непасрэднай блізкасці 

размяшчаліся прадметы, узятыя ў розных маштабах; і тут жа побач сустракаліся 

глыбінныя перспектывы. Народная псіхалогія і густы адлюстроўваліся ў 

апавядальнай нагляднасці ў разгортванні сюжэтаў, у нотках народнай лірыкі і 

гумару. 

У XVI ст. мастакі Германіі пачынаюць далучацца да агульнага руху 

Адраджэння. Аднак пры гэтым нямецкае мастацтва валодае своеасаблівасцю. 

Хаця тэматыка яго пашыраецца, і роля свецкіх сюжэтаў і жанраў значна 

ўзрастае, усѐ ж мастацтва застаецца пераважна рэлігійным. Нямецкае мастацтва 

не імкнецца адлюстраваць класічны ідэал, тут экспрэсія заўсѐды пераважае над 

гармоніяй, а канкрэтныя прадметы – над узвышанымі і ідэальныі. 

Характар эпохі Адраджэння ў Германіі, яе галоўныя асаблівасці выявіліся 

ў творчасці Альбрэхта Дзюрэра (1471–1528). У творах мастака знайшлі 

адлюстраванне назіранні за прыродай і грамадствам, праблемы суадносінаў 

прадметаў у прасторы, размяшчэння фігуры чалавека ў пейзажы. 

Мастак пакінуў пасля сябе каля 80 станковых твораў, каля 200 гравюр, 

больш 1000 малюнкаў, скульптуры. Вялікую цікавасць выклікаюць 

тэарэтычныя працы А. Дзюрэра “Упраўленне да вымярэнняў” (1525), 

“Настаўленні па ўмацаванні гарадоў” (1527), “Чатыры кнігі аб прапорцыях” 

(1528), дзе ѐн выразіў асноўныя прынцыпы уласнага гуманістычнага 

светапогляду. 

Яшчэ ў ранні перыяд творчасці А. Дзюрэр праявіў асобую цікавасць да 

гравюры. Ён працаваў спачатку ў ксілаграфіі, затым – у гравюры на медзі. 

Цікавым  творам ранняга перыяду творчасці мастака з’яўляецца серыя 

дрэварытаў на тэму “Апакаліпсісу” (1498). У 15 лістах гэтай серыі 

пераплятаюцца рэлігійныя сярэднявечныя погляды і трывожныя настроі 

сучасных падзей. Страшныя сцэны гібелі чалавецтва, боскай кары, аспісаныя ў 

“Апакаліпсісе”, набываюць злабадзѐнны сэнс. Ад лістоў “Чатыры коннікі”, 

“Бойка архангела Міхаіла з Д’яблам” вее грозным пафасам. 

У 1500-я гг. на змену драматызму і дынаміцы ў графічныя творы 

А. Дзюрэра прыходзяць гармонія і спакойства (“Адам і Ева”, 1504). Гэтыя ж 

рысы прасочваюцца і ў жывапісных творах (“Аўтапартрэт”, 1500). У гэты ж час 

А. Дзюрэр звяртаецца да біблейскіх тэм, напаўняе іх жыццѐвым сэнсам. Так, у 

алтарнай карціне “Свята чотак” (1506), вырашанай як групавы партрэт, 

знойдзена строгая, але гарманічная ўпарадкаванасць фігур, мяккасць 

жывапіснай манеры. 

Вывучэнне А. Дзюрэрам італьянскага мастацтва аказала ўплыў на графіку 

мастака. Яна становіцца глыбока філасофскай, шматсэнсавай. Гэта добра бачна 

ў лістах “Рыцар, Смерць і Д’ябал” (1513), “Святы Іеранім” (1514), 

“Меланхолія” (1514), дзе традыцыйныя сюжэты напаўняюцца сімваламі, 

алегорыямі, намѐкамі. 
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Мастак працаваў і ў жанры партрэту. Ён выяўляў імператара 

Максіміліяна (1519), Еранімуса Хольцшуера (1526). Асобную групу складаюць 

аўтапартрэты А. Дзюрэра (1493, 1498, 1500-я). Вынікам дзейнасці А. Дзюрэра 

як партрэтыста з’яўляюцца “Чатыры апосталы” (1526), дзе індывідуальныя 

рысы кантрэтных людзей быццам бы перакладзены на філасофскую мову. 

Вялікім нямецкім мастаком XVI ст. з’яўляецца Маціас Груневальд (1460–

1528). Захаваныя работы М. Груневальда ўяўляюць, пераважна, алтарныя 

карціны (“Бічаванне Хрыста”, 1503). Галоўным яго творам з’яўляецца 

Ізенгеймскі алтар (1512–1515), напісаны для шпіталя Святога Антонія ў 

Ізенгейме. На вонкавых створках яго выяўлена “Распяцце”, цэнтральную частку 

раскрытага алтара займаюць выявы Марыі з немаўляткам і музіцыруючых 

анѐлаў, на бакавых створках – “Дабравешчанне” і “Узнясенне Хрыста”, унутры 

на іх размяшчаюцца сцэны з гісторыі святых Антонія і Паўла. 

Вядомым мастаком нямецкага Адраджэння з’яўляецца Лукас Кранах 

Старшы (1472–1533). Ён рана праславіўся як майстар гравюр, партрэтаў, 

алтарных кампазіцый. Мастацкай манеры мастака заўсѐды былі ўласцівы 

мяккасць, лірызм, тонкія колеравыя сумяшчэнні, але і ў той жа час 

напружанасць, дынамізм кампазіцыйнай будовы, кантраст колераў.  

У работах Лукаса Кранаха Старшага ўвасабляецца імкненне рэнесанснай 

мары аб ідэальным, прыгожым чалавеку. Аднак у карцінах “Распяцце” (1503), 

“Адпачынак па дарозе ў Егіпет” (1504), “Венера і амур” (1509) бачны рысы, 

якія кажуць пра завяршэнне нямецкага Адраджэння. 

З творчасцю ранняга Кранаха зязана зараджэнне так званай дунайскай 

школы, главой якой быў жывапісец і графік Альбрэхт Альтдорфер (каля 1480–

1538). Характэрнай рысай дунайскай школы з’яўляецца адкрыццѐ прыгажосці і 

багацця свету прыроды ў адзінстве яе з чалавекам. Свабода ад прадузятасці і 

традыцыйнасці ў выяўленні пейзажу, пачуццѐ бязмежнасці прасторы 

характарызуюць творы майстроў гэтай школы. Найбольш вядомымі працамі 

А. Альтдорфера з’яўляюцца “Распяцце”, “Святое сямейства ля калодзежа”, 

“Бойка Аляксандра Македонскага з Дарыем” (1529). У апошняй А. Альтдорфер 

абраў нехарактэрную для таго часу трактоўку прасторы, якая дае магчымасць 

панарамнага ахаплення сцэны.  

Апошнім вялікім майстром нямецкага Адраджэння з’яўляецца Ганс 

Гальбейн Малодшы (1497–1543). Сярод мастакоў нямецкага Адраджэння ѐн 

вылучаецца класічнасцю трактоўкі сюжэтаў, больш уласцівай італьянцам. Пры 

гэтым сярод яго твораў мала карцін на рэлігійную тэматыку. Ён пісаў фрэскі на 

сюжэты з міфалогіі, антычнай гісторыі і сучаснай літаратуры, а таксама 

партрэты. Пластычнасць формы, свабоднае размяшчэнне фігур у прасторы, 

плаўнае цячэнне ліній, увядзенне архітэктуры ў кампазіцыі карцін збліжаюць 

яго партрэты з мастацтвам Італьянскага Адраджэння (“Мадонна бургамістра 

Майера”, 1525–1526). Цікава, што ў творах на рэлігійны сюжэт мастак 

падкрэслівае зямныя, чалавечыя рысы. 

§ Мастацтва Францыі 

У французскім жывапісе змест эпохі сцвярджаўся пераважна ў межах 

дваранска-буржуазнай культуры новай манархіі. Першым буйным мастаком 
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французскага Адраджэння з’яўляецца Жан Фуке (каля 1420–1481). Будучы 

прыдворным жывапісцам Карла VII і Людовіка, ѐн пісаў партрэты і ствараў 

рэлігійныя кампазіцыі. Творчасць мастака вызначаецца ўвагай да канкрэтных 

з’яў, дакладнасцю і аб’ектыўнасцю назіранняў. Найбольш выразна гэтыя рысы 

знайшлі адлюстраванне ў партрэтах. Ж. Фуке выяўляе сваіх герояў абагулена; 

ѐн не ўпрыгожвае мадэль, але надае ѐй велічавасць, адпаведную высокаму 

сацыяльнаму статусу. Да найбольш вядомых твораў мастака можна аднесці 

дзіпціх “Эцьен Шэвалье і Святы Стэфан” і “Мадонна з немаўляткам” (1451–

1455). У левай створцы дзіпціха выяўлены вядомы дзяржаўны дзеяч і яго 

патрон – Святы Стэфан, а ў правай – у вобразе мадонны паказана каханая 

караля Карла V Агнэса Сарэль. Вельмі дакладна мастак паказвае твары, формы 

цела, якім надаюцца амаль рэльефныя формы. 

Кампазіцыйная выразнасць характэрна і для шматлікіх мініяцюр, 

створаных мастаком у “Часаслове Эцьена Шэвалье” (1450-я, 40 мініяцюр), 

“Жыцці вядомых мужчын і жанчын” Бакаччо (1458), “Вялікіх Французскіх 

хроніках” (1458), “Іудзейскіх старажытнасцях” Іосіфа Флавія (1470–1476). 

Аднак французскі жывапіс захаваў сваю самастойнасць, і можна з 

поўным правам сцвярджаць пра стварэнне ў гэты час нацыянальнай школы 

жывапісу, заснаванай на шматвяковых традыцыях. Колькасць твораў 

французскай школы эпохі Адраджэння адносна невялікая. Галоўнымі 

мастацкімі цэнтрамі былі вобласць ракі Луары з гарадамі Тур і Бурж, куды з 

Парыжа быў перанесены каралеўскі палац, размешчаны некалькі на поўдзень 

Мулен – рэзідэнцыя Бурбонаў, Авіньон і Экс на поўдні. 

З пачатку XVI ст. у культуры Францыі сцвярджаецца гуманізм. 

Неабходна ўлічваць, што французскі Рэнесанс складваўся пад уплывам не 

толькі росквіту італьянскай культуры, але і крызісу ў мастацтве 1530-х гг., які 

прывѐў да панавання маньерызму. Характэрнай рысай культуры французскага 

Адраджэння была перавага ролі дваранскіх поглядаў і густаў, якія спрыялі 

сцвярджэнню ў жывапісе прыдворных, арыстакратычных рысаў. 

Шырокага развіцця ў ХVI ст. дасягнула мастацтва партрэту. У значнай 

ступені гэтаму спрыяла творчасць бацькі і сына Жана (1485(?)–1541) і Франсуа 

Клуэ (1510–1572). Творы Ж. Клуэ арыентаваліся на нідэрландскія традыцыі. 

Гэта бачна ў партрэце Францыска І (1525–1530), выразнасць якога заснавана на 

дакладнай і падрабязнай перадачы формы, пышнай дэкаратыўнасці. 

Творы Ф. Клуэ спалучылі нідэрландскую і італьянскую тэхнікі жывапісу. 

У партрэтах Карла IX (1566) і Лізаветы Аўстрыйскай (1571) халодная 

стрыманасць суседнічае з праўдзівай перадачай знешніх рыс мадэлі. 

Росквіт у эпоху Адраджэння атрымала і скульптура, у якой праславіўся 

майстар Жан Гужон (1510–1568). З 1544 г. Ж. Гужон працаваў разам з П’ерам 

Ляско над упрыгожваннем царквы Сэн Жэрмэн л’Оскеруа. Але найболшую 

славу скульптару прынес “Фантан невінаватых” (1547–1549), які ўпрыгожылі 

12 рэльефаў з персанажамі антычнай міфалогіі. На 6 вузкіх вертыкальных 

рэльефах выяўлены німфы са збанамі ў руках, з якіх льецца вада. Плаўныя лініі 

фігур, іх складаныя павароты, зграбныя прапорцыі гарамнічна спалучаюцца са 
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складкамі адзення. Аналагічнае вырашэнне маюць 3 гарызантальныя рэльефы, 

дзе паказаны наяды і трытоны, і 3 рэльефы з выявамі амураў. 

Акрамя Ж. Гужона вядомым скульптарам эпохі Адраджэння быў Жэрмэн 

Пілон (1537–1590). Ён працаваў, пераважна, у круглай пластыцы, выконваў 

мемарыяльныя і партрэтныя выявы, выяўляў персанажаў антычнай міфалогіі. 

Да ліку лепшых яго прац можна аднесці надмагіллі Генрыха ІІ (1563–1570): 

адно, у выглядзе трох грацый, знаходзілася ў месцы пахавання сэрца караля, 

другое ўяўляла маўзалей для цела манарха. Ж. Пілону належаць таксама 

выразныя выявы “Дзіяны” (1555), шэраг запамінальных і вострапсіхалагічных 

бюстаў. 

Росквіт атрымала і архітэктура. У 1450-х гг. пачынае працаваць найбольш 

вядомы французскі архітэктар П’ер Ляско (1510–1578). Разам са скульптарам 

Ж. Гужонам ѐн стварае палац Луўр у цэнтры Парыжу на беразе ракі Сены. Гэты 

корпус пазней увайшоў у комплекс будынкаў, дзе цяпер знаходзіцца адзін з 

самых вядомых у свеце мастацкіх музеяў. У Луўры ўпершыню ў архітэктуры 

Францыі былі выкарыстаны антычныя ордэры, рэнесансныя прыѐмы ў 

аздабленні фасадаў. 
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АДРАДЖЭННЕ Ў ІСПАНІІ 

§ Архітэктура 

Развіццѐ рэнесансных форм у архітэктуры Іспаніі адбывалася павольна. 

Тут доўгі час працягвалі жыць традыцыі іспанскай готыкі. Толькі ў канцы XV – 

пачатку XVI ст. з’яўляюцца пераходныя формы ад готыкі да Рэнесансу, што 

атрымалі назву стылю “платэрэск” (ісп. plateresque, літаральна – ювелірны). 

Характэрнай асаблівасцю стылю пластэрэск стала спалучэнне дэкаратыўных 

элементаў ордэрнай сістэмы з тонкай арнаментацыяй сцен. Найбольшая 

колькасць помнікаў гэтага стылю захоўвае сѐння г. Саламанка. Да іх ліку 

належыць комплекс універсітэцкіх будынкаў, размешчаны вакол вялікага двара 

(канец XV – першая трэць XVI ст.). 

Уласна рэнесансныя формы ў архітэктуры сцвярджаюцца ў Іспаніі толькі 

ў сярэдзіне XVI ст., калі пышная дэкарыроўка змяняецца стрыманасцю і 

прастатой форм, а ва ўжыванні дэкору на першы план выступаюць яго 

тэктанічныя асаблівасці. 

Галоўным прадстаўніком гэтага кірунку ў Іспаніі з’яўляецца дойлід Хуан 

дэ Эрэра (1530–1597), па імю якога стыль іспанскага Адраджэння нярэдка 

завуць “эрэрэск”. Найбольш праслаўленай працай Х. дэ Эрэры з’яўляецца 

каралеўскі палац Эскарыял (1563–1584). Шматлікія пабудовы Эскарыяла 

вытрыманы ў строгіх манументальных формах. У плане палац уяўляе 

прамавугольнік, які з чатырох бакоў фланкіруюць вежы і сіметрычна 

размешчаныя пабудовы. Архітэктура Эскарыяла адрозніваецца строгасцю, 

прастатой агульнага вырашэння, лаканічнасцю інтэр’ераў; у ім практычна 

адсутнічае дэкаратыўнае аздабленне. 

§ Выяўленчае мастацтва 

Буйнейшым іспанскім скульптарам другой паловы XVI ст. быў Алонса 

Беругеттэ (1468 – сярэдзіна 1550-х), работы якога адрозніваюцца 

традыцыйнай для Іспаніі экспрэсіяй і дэкаратывізмам. Выкананыя ім рэтабло, 

надмагіллі, дэкаратыўная разьба царкоўных крэслаў адзначаны рысамі 

дынамізму. Ён любіць буйныя падоўжаныя фігуры, напружаныя позы, 

парывістыя жэсты, поўныя страсці і пакутаў твары (дэкарыроўка крэслаў у 

хоры сабора ў Таледа, 1539–1548; надмагілле кардзінала Тавара ў царкве Сан 

Хуан дэ Афуэра ў Мадрыдзе, 1554). 

У адрозненне ад іншых краін Еўропы іспанскі жывапіс XV ст. знаходзіўся 

пад моцным уплывам царквы, якая забараняла выяўленне аголенай натуры, 

супрацьстаяла распаўсюджанню сюжэтаў антычнай міфалогіі, рэалістычнай 

трактоўцы рэлігійных сюжэтаў.   

Як і ў большасці краін Заходняй Еўропы, у Іспаніі ў XIV–XV стст. 

атрымала распаўсюджанне алтарная карціна, а колькасць манументальных 

роспісаў скарацілася. У XV ст. асноўным відам жывапісу становіцца алтарная 

карціна – рэтабло. Рэтабло ўяўляе шэраг драўляных пано, аб’яднаных 

архітэктанічным абрамленнем і ўключае таксама скульптуру. Распісвалася 

рэтабло тэмперай, часам з дабаўленнем алею, сюжэты чэрпаліся з жыцця 
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святых. Асаблівая рыса рэтабло – яркая красачнасць з пазалотай фонаў і 

дэкаратыўнымі элементамі абрамлення. 

Адным з самых знакамітых майстроў рэтабло быў Хаімэ Уге (1414–1492), 

які працаваў у г. Барселоне. Хаця яго творы яшчэ захоўваюць плоскаснасць 

малюнку, фігуры набываюць асаблівую значнасць, вобразы індывідуалізуюцца. 

Вялікую ўвагу мастак надае прадметам наваколля. Найбольш вядомым 

з’яўляецца яго рэтабло святых Абдона і Сенена (1459–1460) ў царкве Санта 

Марыя ў Тэрасе. 

Уплывам нідэрландскага жывапісу адзначана творчасць Пэдра 

Беругеттэ (каля 1450–1504). У сваім рэтабло Святой Еўлаліі (1490-я) мастак 

індывідуалізаваў вобразы цароў і прарокаў і надаў характарнасць выявам. 

Да сярэдзіны XVI ст. у Іспаніі пачынае развівацца прыдворны жывапіс. 

Найбольшую цікавасць сярод твораў прыдворнага мастацтва ўяўляюць 

партрэты. Гэта адзіны свецкі жанр, які атрымаў распаўсюджанне ў Іспаніі ў 

часы Адраджэння. Сярод мастакоў гэтага жанру вылучаюцца Алонса Санчэс 

Каэльѐ (1531–1588) і Хуан Пантоха дэ ла Крус (1551–1609). У партрэтах 

А.С. Каэльѐ ў поўны рост або па калена выяўлены Філіп ІІ і яго прыдворныя 

асобы, якія прадстаюць перад гледачом у стрыманых, амаль кананічных позах, 

строгіх касцюмах. З праўсдзівасцю і падабенствам перададзены рысы твару і 

ўнутраны свет мадэляў. Сярод найбольш знакамітых твораў Х.П. дэ ла Круса 

вылучаецца “Партрэт Дона Дыега дэ Вільямаѐра” (1506), які выяўляе надменнае 

аблічча маладога гранда ў раскошным касцюме ў дакладнасці.  

Рэлігійная тэматыка знайшла выраз у работах Луіса дэ Маралеса (1520–

1578). Яго карціны прасякнуты аскетычным ідэалам Сярэднявечча. У іх мала 

дзеянняў, затое падкрэсліваюцца смутак і пакуты. Характэрнымі рысамі яго 

твораў з’яўляюцца халодны каларыт, гладкая, быццам бы эмалевая паверхня 

жывапісу (“Мадонна з немаўляткам”, 1570-я; “Маці, якая смуткуе”, канец 1570-

х). 

Асобна стаіць у іспанскім жывапісе творчасць Эль Грэка (каля 1541–

1614). Адной са значных работ Эль Грэка з’яўляецца напісаная для сабора 

Эскарыял алтарная кампазіцыя “Пакуты святога Маўрыкія” (1580–1584). У 

складанай, насычанай мноствам фігур кампазіцыі выяўлены розначасовыя 

эпізоды з жыцця святога. Эмацыянальнае гучанне карціна набывае дзякуючы 

ззянню фарбаў, смеламу супрацьпастаўленню кантрастных халодных колераў. 

 Адной з вяршынь у творчсаці Эль Грэка з’яўляецца карціна “Пахаванне 

графа Оргаса” (1586–1588), у якой зліваюцца фантастыка і рэальнасць, а выявы 

святых з’яўляюцца ўвасабленнем вышэйшай духоўнай прыгажосці. 

Адным з моцных бакоў мастака былі яго партрэты, якія вылучаюцца 

глыбінѐй вобразаў, прастатой і стрыманасцю (“Дама ў боа”, 1577–1578). 

Апошнія творы мастака ўсѐ больш набываюць рысы драматызму. У карцінах на 

сюжэты пакутаў і смерці Хрыста (“Маленне аб чашы”, 1605–1610), 

Апакаліпсісу (“Зняцце пятай пячаці”, 1610–1614) гучаць тэмы адзіноты, гібелі і 

пакарання. 
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АДРАДЖЭННЕ Ў АНГЛІІ 

§ Агульная характарыстыка мастацкай культуры 

Мастацтва Адраджэння ў Англіі атрымала больш стрыманыя праявы, чым 

у іншых краінах Заходняй Еўропы. Гэта тлумачыцца склаўшайся тут 

гістарычнай сітуацыяй. Стагадовая вайна паміж Францыяй і Англіяй (1337–

1453), міжусобныя войны перашкаджалі станаўленню і развіццю рэнесанснага 

стылю ў мастацтве. Сярод шматлікіх відаў і жанраў мастацтва Рэнесансу 

архітэктура і жавапіс Англіі носяць пераходны характар з моцнымі гатычнымі 

праявамі. Рысы Рэнесансу сцвярджаюцца ў мастацтве Англіі толькі ў пачатку 

XVII ст. 

§ Архітэктура 

Прыѐмы гатычнай архітэктуры захоўваліся ў Англіі дастаткова доўга. 

Толькі ў другой палове XVI ст. з’явіліся рысы новага стылю. 

Англійская архітэктура канца XVI – пачатку XVII ст. працягвае развіваць 

традыцыі папярэдняй эпохі пры значным уплыве нідэрландскага мастацтва. 

Найбольш прыкметныя рысы новага стылю ў жылых і некаторых грамадскіх 

будынках. Сіметрыя плану, дакладнае чляненне будынкаў на паверхі, 

выкарыстанне ордэраў адрозніваюць Мантакют Хауз (графства Самерсет, 

1580–1599). Гэтыя ж рысы характарызуюць шматлікія ратушы, рынкі Англіі. 

Вядучым тыпам у англійскай архітэктуры да пачатку XVII ст. заставаўся 

загарадны замак, дзе асабліва яскрава праявіўся характэрны для Англіі культ 

дома і хатняй утульнасці. Найбольш яскравымі прыкладамі пабудоў такога 

тыпу могуць служыць Хэтфілд-хауз (1605–1612) архітэктара Роберта Лаймінга; 

палац Уайтхол у Лондане (пачатак 1640, не захаваўся), Куінс-хауз (дом 

Каралевы, завершаны ў 1635) у Грынвічы архітэктара  Інга Джонса (1573–

1652), у якіх выкарыстоўваюцца аркі, калоны, скульптурная дэкарыроўка, 

рустоўка, ордэрнае аздабленне. 

§ Выяўленчае мастацтва 

У жывапісе вядучым жанрам быў партрэт. Выразныя, рэалістычна 

трактаваныя вобразы нярэдка сустракаюцца ў надмагіллях, мініяцюрах XIV–

XV стст.  

Індывідуальнай характарыстыкай валодаюць станковыя партрэты канца 

XV ст. – партрэты заснавальнікаў дынастыі Цюдораў – Генрыха VII і яго маці 

Маргарэт Бафор (каля 1475). Пра вялікую цікавасць майстроў Англіі да 

партрэтнага мастацтва сведчыць і прыезд сюды (двойчы) нямецкага 

партрэтыста Ганса Гальбейна Малодшага. Партрэтнае майстэрства Гальбейна, 

яго ўменне звязваць выяўленых персанажаў з наваколлем, адлюстроўваць іх 

індывідуальнасць праявіліся ў такіх працах, як “Партрэт Георга Гісцэ” (1532), 

“Партрэт французскіх пасланнікаў” (1533), “Партрэт Генрыха VIII” (1539). 

Сярод уласна англійскіх майстроў выяўленчага мастацтва Адраджэння 

можна назваць мініяцюрыстаў Нікаласа Хіліарда (1547–1619) і Ісаака Олівера 

(каля 1562–1617). Найбольш вядомымі працамі Н. Хіліарда з’яўляюцца 

“Аўтапартрэт” (1577), “Юнак сярод кустоў руж” (каля 1588), якія вылучаюцца 

праўдзівасцю трактоўкі мадэляў і паэтычнасцю. Сярод партрэтаў І. Олівера 

праслаўленымі з’яўляюцца “Партрэт Філіпа Сіднэя” (каля 1590), “Партрэт 
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прынца Уэльскага” (1616). Творы Н. Хіліарда і І. Олівера ўвабралі ў сябе 

прагрэсіўныя рысы англійскага мастацтва XVІ ст. 

ТЭМА 9. МАСТАЦТВА ЗАХОДНЯЙ ЕЎРОПЫ XVII СТ. 

МАСТАЦТВА ІТАЛІЯ 

§ Агульная характарыстыка мастацкай культуры 

XVII ст. – “Новы час” – гэта перыяд барацьбы феадалізму з капіталізмам. 

Важнейшымі гістарычнымі падзеямі з’яўляюцца буржуазныя рэвалюцыі ў 

Нідэрландах і Англіі і трыццацігадовая рэлігійная вайна 1618–1648 гг. У 

XVII ст. адбываецца фарміраванне нацый і нацыянальных дзяржаў, 

фарміруецца клас буржуазіі, адбываецца распрыгоньванне сялян, у большасці 

краін усталѐўваецца абсалютная манархія. У еўрапейскай культуры XVII ст. – 

гэта перыяд пераходу ад аграрнай да індустрыяльнай культуры, у выніку якой 

наладжваецца машынная вытворчасць, ствараюцца фабрыкі, адбываецца рост 

колькасці мануфактур, інтэнсіўнае развіццѐ атрымлівае караблебудаўніцтва.  

Духоўная культура XVII ст. развіваецца пры значным уплыве навукі. 

Навука адыграла вядучую ролю ў фарміраванні новай ідэалогіі, філасофіі і 

культуры Новага часу. Асновай пазнання ў гэты час становіцца эксперымент. 

Развіццѐ навукі падштурхоўвала да ўдасканалення апрацоўкі здабываючай 

прамысловасці, вайсковай тэхнікі. Далѐкія марскія падарожжы патрабавалі 

развіцця астраноміі і металургіі, геаграфіі, заалогіі, батанікі. У гэты час 

адкрываюцца першыя батанічныя сады, ствараюцца гербарыі. Былі вынайдзены 

ртутны барометр і тэрмометр. І. Кеплер выводзіць законы абарочвання планет 

вакол сонца.  

Другая палова XVII ст. характарызуецца станаўленнем навуковых 

даследаванняў на дзяржаўную аснову: утвараюцца першыя нацыянальныя 

Акадэміі (Фларэнтыйская Акадэмія вопытаў, Лонданскае Каралеўскае 

таварыства, Парыжская Акадэмія навук). У канцы XVII ст. адкрываюцца 

першыя дзяржаўныя абсерваторыі. 

У мастацкай культуры адбываюцца значныя змены, звязаныя з 

усталяваннем і панаваннем двух новых стыляў – барока і класіцызму. Паняцце 

“барока” (ад італ. barocco – дзіўны, мудрагелісты) пачало складвацца ў Італіі на 

рубяжы XVI–XVII стст. для абазначэння дэкадэнства мастацтва. Росквіт стыль 

барока атрымаў у Італіі ў XVII ст. Характэрнымі яго рысамі сталі: імкненне да 

ўзаемадзеяння розных відаў мастацтва, захапленне эмблематыкай, алегорыяй, 

хвалепадобнымі лініямі. Стыль класіцызм зарадзіўся ў Францыі. У аснову 

светапогляду прыхільнікаў стылю класіцызм была пакладзена ідэя разумна 

арганізаванай і лагічна пабудаванай прасторы. У творах класіцызму 

адлюстроўваюцца тыповыя вобразы ў тыповых сітуацыях. Паралельна з барока 

і класіцызмам існавала і пазастылѐвая лінія ў мастацтве. 

§ Архітэктура 

Прынцыпы новага стылю – барока – першапачаткова пачалі складвацца ў 

архітэктуры Італіі. У галіне горадабудаўніцтва ў Італіі ўпершыню сцвердзілася 
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трохпрамянѐвая сістэма планіроўкі. Дойліды барока імкнуліся ўключыць 

будынак у ансамбль горада, зрабіць яго часткай плошчы ці вуліцы. 

Замест гармоніі і ўраўнаважанасці Рэнесансу ў творах новага стылю 

з’явілася пышнасць і дынаміка кампазіцый, кантрасты маштабаў і рытмаў, 

матэрыялаў і фактур, святлаценевыя эфекты, крывалінейнасць абрысаў і 

імкненне стварыць ілюзію бязмежнай прасторы. Пачатак новага стылявога 

этапу знаменуе царква Іль Джэзу, пабудаваная па праекце архітэктара Віньѐлы 

(1568), фасад якой быў зменены архітэктарам Джакома дэла Порта (каля 

1540–1602) у 1575 г. У адрозненне ад дойлідства Адраджэння, чляненні фасада 

барочнага будынка разлічваліся на маштабы плошчы і навакольнай забудовы. 

Будынак узводзіўся не ізалявана, яго аб’ѐм быў часткай прасторавага 

вырашэння. Менавіта “прасторавасць” сцвердзілася як спецыфічная рыса 

барочнага дойлідства.  

Лепшым архітэктурным ансамблем Італіі XVIІ ст. з’яўляецца плошча 

перад Саборам Святога Пятра ў Рыме (1657–1563), спраектаваная 

архітэктарам Ларэнца Берніні (1598–1680). Ад фасада, прыбудаванага да сабора 

ў пачатку XVIІ ст. К. Мадэрнай, адыходзяць 2 галерэі, якія пераходзяць у 

каланаду. Цэнтр вялізнай плошчы, агульная глыбіня якой складае 280 м, фіксуе 

абеліск, а фантаны па баках ад яго вызначаюць папярочную вось.  

Яшчэ адным шэдэўрам Л. Берніні ў архітэктуры з’яўляецца Scala Redja 

(Каралеўская лесвіца, 1663–1666), якая злучае Сабор Святога Пятра з 

Ватыканскім палацам. Тут Л. Берніні прыбягае да перспектыўнага труку: 

лесвіца па меры аддалення ад ніжняй плошчы звужаецца, а калоны, 

размешчаныя на яе прыступках, збліжаюцца і памяншаюцца па вышыні. 

Розную вышыню атрымалі і самі прыступкі. 

У вострай форме новыя прынцыпы архітэктуры ўвасобіліся ў творчасці 

Франчэска Бараміні (1599–1667) – буйнога дойліда італьянскага барока. У яго 

творах экспрэсія павялічана, эмацыянальны пачатак атрымаў у культавай 

архітэктуры рысы іррацыянальнасці і спірытуалізму (царква Сан Карла але 

Куатро Фантанэ, 1634–1667; інтэр’ер царквы Сан Іво, 1642–1660). Купалы 

барочных цэркваў звычайна мелі складаную архітэктурна-дэкаратыўную 

прапрацоўку; спалучэнне кесонаў, розных па форме, памерах і пластыцы, 

узмацнялі ўражанне перспектыўнага скарачэння і ўзлѐту форм. Жывапісныя 

плафоны з іх дынамічным малюнкам завяршалі прасторавую структуру 

інтэр’ера. 

На першы план у архітэктуры барока выступае ўрачыстая прыгажосць і 

веліч. Паказальным у гэтым сэнсе з’яўляецца палацца Барберыні ў Рыме (1625–

1669, арх. К. Мадэрна, Л. Берніні, Ф. Бараміні, П. да Картона). 

Да твораў барока належаць і загараныя рэзідэнцыі знаці – вілы ў наваколлі 

Рыма. Ансамбль вілы, які ўключаў будынак і парк, размяшчаўся звычайна на 

схіле ўзгорку. Парк будаваўся тэрасамі, якія звязваліся паміж сабой лесвіцамі і 

пандусамі. Дынамічнасць прасторы выяўлялася таксама перспектывамі алей і 

рухам вады ў каскадах, фантанах і вадаѐмах. Кантрасты разнастайных фактур і 

фарбаў (камень, вада, лісце), спалучэнне архітэктурных форм, мармурнай 

скульптуры, гротаў і дрэў надавалі ансамблю барочны характар (віла 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 105 

Альдабрандзіні ў Фраскаці, арх. Дж. дэла Порта, К. Мадэрна, К. Фантана, пасля 

1650). З цягам часу такі парк атрымаў назву Італьянскага. 

Архітэктура Італіі перыяду сталага барока аказала ўплыў на еўрапейскае 

дойлідства. Архітэктары апошняй трэці XVIІ – пачатку XVIІІ стст. быццам бы 

ўтрыруюць прыѐмы барочнага дойлідства. Складанай прасторавай будовай і 

фантастычным багаццем дэкора адрозніваецца архітэктура Гварна Гварыні 

(1624–1683). Сярод паказальных яго праектаў вылучаюцца царква Сан Ларэнца 

(1668–1687), палацца Карыньяні (1680) у Турыне. 

§ Выяўленчае мастацтва 

Для выяўленчага мастацтва барока характэрны эфектныя дэкаратыўныя 

кампазіцыі, жывапісная ілюзорнасць, перавага віртуозных дэкаратыўных 

кампазіцый рэлігійнага, алегарычнага і сімвалічнага характару. Ідэалізацыя 

вобразаў спалучаецца з дынамікай, нечаканымі кампазіцыйнымі і аптычнымі 

эфектамі, рэальнасць – з фантазіяй. У жывапісе барока мастакі аддаюць 

перавагу замест лініі – колеравай пляме, святлаценевым кантрастам, з 

дапамогай якіх ствараецца форма. У выніку нярэдка парушаецца прынцып 

прамой лінейнай перспектывы. Сярод жанраў у перыяд панавання стылю 

барока росквіт атрымлівае парадны партрэт.  

У скульптуры барока найбольш славутым майстрам з’яўляецца 

Л. Берніні. У мастацтве пластыкі Л. Берніні дасягнуў небачаных вяршынь у 

адносінах да працы з матэрыяламі. Ён ужывае своеасаблівыя прыѐмы апрацоўкі 

мармуру, з якім ѐн працуе нібыта з мяккім воскам. Яго скульптурныя 

кампазіцыі (“Выкраданне Празэрпіны”, 1621–1622; “Давід”, 1623; “Экстаз 

Святой Тэрэзы”, 1644–1652) адрозніваюцца прасторавымі эфектамі, іх 

драматычная выразнасць раскрываецца ў часе, кожны новы пункт гледжання на 

скульптуру адкрывае новую грань вобраза. 

Прадстаўніком пазастылѐвай лініі ў мастацтве Італіі XVIІ ст. з’яўляецца 

Мікеланджэла дэ Караваджыа (1573–1610). Засвоіўшы характэрныя для 

барока выразныя прыѐмы выяўлення прасторы і чалавека, у якасці галоўнага 

прадмета адлюстравання навакольнага свету ѐн абраў рэаліі рэчаіснасці. 

Галерэю персанажаў ранніх карцін М. дэ Караваджыа выяўляюць 

“выпадковыя” асобы. Гэта выявы гадалак, юнакоў з музычнымі інструментамі і 

садавінай. У іх сюжэтнае дзеянне практычна адсутнічае або зводзіцца да 

выяўлення нескладаных бытавых сцэн. Сюжэтную аснову ранніх карцін 

мастака складае сам працэс пазіравання, экспаніравання мадэлі (“Лютніст”, 

каля 1595–1597). Мастак імкнуўся да ілюзорнага ўзнаўлення прадметаў, іх 

аб’ѐму і матэрыялу. Паступова важным кампанентам яго твораў стаў 

нацюрморт (“Юнак з карзінай садавіны”, 1593; “Вакх”, 1594). У сталым 

перыядзе творчасці асноўным мастацкім прыѐмам стала т. зв. “падвальнае 

святло”, паток якога яскрава асвятляе асобныя часткі кампазіцыі. Лепшыя яго 

творы – “Прызванне апостала Матфея” (1599–1600), “Недавер апостала Фамы” 

(1601–1602), “Палажэнне ў труну” (1602–1604), “Успенне Марыі” (1605–1606) 

адрозніваюцца моцным выразам пачуццяў, чыстым каларытам, пластычным 

моцам форм. Яго творчасць аказала моцны ўплыў на развіццѐ мастацтва Італіі 

XVIІ ст., у якой узнік кірунак караваджызм, заснаваны на выкарыстанні 
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прыѐме “падвальнага святла”, пры якім галоўныя фігуры ахопліваюцца 

прамянямі святла і вылучаюцца на цѐмным фоне. 

§ Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 

У галіне мастацкага шкла па-ранейшаму лідзіруе Венецыянская школа. У 

канцы XVI ст. у Венецыі з’явілася тэхніка тонкай гравіроўкі алмазам. Пры 

гэтым працягвалі ўжывацца і іншыя віды дэкарыроўкі шкла (налепныя ручкі, 

фігуркі птушак на накрыўках).  

У галіне апрацоўкі металаў у Італіі актыўна развіваецца мастацтва 

бронзавых вырабаў. Вядомым мастаком у гэтым сэнсе з’яўляецца Л. Берніні, 

якому належаць такія шэдэўры як Бронзавы ківорый з вітымі калонамі, 

увенчаны 4-ма велізарнымі статуямі анѐлаў, а таксама Кафедра Святога Пятра, 

акружаная фігурамі чатырох святых і ўвенчаная ззяннем славы сярод пышных 

аблокаў і анѐлаў (абедзве для сабора Святога Пятра ў Рыме). 

Вялікім поспехам у гэты час карыстаецца медальернае мастацтва. На 

медалях выяўляюцца партрэты выдатных асоб эпохі. 

У драўляных вырабах разныя арнаменты эпохі барока адрозніваюцца 

цяжкімі масіўнымі формамі і падкрэсленай пышнасцю. Пры вырабе мэблі 

выкарыстоўваюць тачоныя дэталі і геаметрычныя пано. Многія шафы 

ўпрыгожаны арнаментам у выглядзе брыльянтавага русту ці сотаў. Навіной 

барока стала мягкая набіўка крэслаў. Пры гэтым набіваюць не толькі крэслы, 

але і спінкі, і падлакотнікі. Яны кроюцца каштоўнай тканінай, аксамітам, 

залатой парчой, вышыўкай і шпалерамі. Акрамя мэблі інтэр’ер упрыгожваюць 

разныя драўляныя панэлі і разныя дзверы. З’яўляецца і іншая мэбля: кніжныя 

шафы, шафы для медалѐў. 

Працягваюць вырабляць і скураныя пераплѐты. Пашырэнне набываюць 

ціснѐныя скураныя шпалеры, упрыгожаныя буйным рэльефам на залатым фоне. 

Ціснѐнай скурай абіваюць і сцены, і мэблю. Са слановай косці пачынаюць 

вырабляць посуд – блюды, піўныя кружкі, фужэры. 

У ткацтве пануюць дробныя ўзоры. У 1605 г. французскі мастак Клод 

Дангон вынайшаў станок, які дазволіў атрымліваць буйны і шматкаляровы 

ўзор. Мастацкая вышыўка барока імкнецца да жывапісу. У гэтым жа напрамку 

развіваюцца і насценныя дываны. 

МАСТАЦТВА ФЛАНДРЫІ 

§ Архітэктура 

Архітэктура фламанскага барока арыентавалася на Італію. Узорам 

каталіцкіх храмаў XVIІ ст. была царква Іль Джэзу, якая стала прататыпам 

царквы Святога Карла Барамея ў Антверпене (1614–1621, арх. П. Хѐйсенс). 

Але ў адрозненне ад італьянскіх, у культавых збудаваннях фламанскага барока 

няма напружанай эмацыянальнай экспрэсіі (царква Святога Міхаіла ў Левене, 

арх. В. Хесіус, 1650–1666). Усѐ багацце дэкора засяроджваецца на фасадах, 

шмат ужываецца скульптуры і пластычнай арнаментацыі.  

§ Выяўленчае мастацтва 

Менавіта ў фламанскім жывапісе XVIІ ст. стыль барока атрымаў 

найбольш яскравы выраз. Буйнейшым прадстаўніком барока ў жывапісе 
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з’яўляецца Пітэр Пауль Рубенс (1577–1640). Асноўны напрамак творчасці і 

мастацкае крэда П.П. Рубенса ў многім вызначыла прыдворнае асяроддзе, у 

якім ѐн працаваў. Творы П.П. Рубенса ўяўляюць манументальныя і ў той жа час 

экспрэсіўныя кампазіцыі, прызначаныя для палацаў. Яны адпавядаюць 

архітэктуры барока сваім маштабам, дынамікай кампазіцыйнай будовы, 

характарам жывапіснай выразнасці. Жывапісныя творы П.П. Рубенса 

напоўнены пачуццѐвай прыгажосцю святла, фігуры выяўляюцца ў складаных 

ракурсах, у дынамічным узаемадзеянні адна з адной (“Вакханалія”, 1615; 

“Выгнанне з Раю”, 1620; 24 карціны на сюжэты з жыцця Марыі Медзічы, 1621–

1625; “Алегорыя мірнага благадзенства”, 1629–1630; “Святы Аўгусцін”, 1637; 

“Сялянскі танец”, 1637–1638). П.П. Рубенс вядомы таксама і як майстар 

пейзажу, і як партрэтыст. Пры гэтым пейзажны жывапіс мастака схіляецца да 

эпічнага размаху (“Возчыкі камянѐў”, 1620), у той час як партрэты 

вылучаюцца глыбокім пранікненнем у стан мадэляў (партрэт дачкі, 1616; “Элен 

Фурман з дзецьмі”, 1636; аўтапартрэт, 1639; “Шубка”, 1638–1640). 

Фламанскі жывапісец Антоніс ван Дэйк (1599–1641) найбольш 

праславіўся як партрэтыст. Навучанне ў майстэрні П.П. Рубенса ў многім 

вызначыла жывапісны і кампазіцыйны характар твораў мастака. Слава аб 

выдатным патрэтысце ў хуткім часе ахапіла каралеўскія двары Еўропы. А. ван 

Дэйк стаў жаданым госцем Італіі, Англіі. З 1632 г. А. ван Дэйк працаваў пры 

двары англійскага караля Чарльза І, дзе быў прызначаны “галоўным 

жывапісцам Іх Вялікасці”. Праца пры двары англійскага караля паўплывала на 

вызначэнне асноўнага напрамку партрэтнай творчасці А. ван Дэйка – 

арыстакратычнага. Партрэты, створаныя А. ван Дэйкам, адрозніваюць такія 

рысы, як эфектная тэатральнасць кампазіцый, выразнасць позы, пастаноўка 

мадэлі на фоне палацавага інтэр’еру ці пейзажу, увага да твару, выразу вачэй і 

рук (“Джэймс Сцюарт”, 1632–1641; “Палацінскія прынцы”, 1637; партрэт 

лордаў Джона і Бярнарда Сцюартаў, каля 1638). Увагі заслугоўвае і тое, што 

менавіта А. ван Дэйк упершыню ў гісторыі жывапісу ў парадным партрэце 

выяўляе прадстаўнікоў ІІІ саслоўя (партрэт караля Карла І, 1625–1649).  

Разам з росквітам партрэтнага жывапісу Фландрыя была калыскай 

развіцця бытавога жанру жывапісу і нацюрморту. Не толькі ў жанравых, але і ў 

міфалагічных кампазіцыях адлюстроўваўся народны тыпаж. Жывапісныя творы 

майстроў Фландрыі XVIІ ст. нярэдка выяўляюць сялян і бюргераў, поўных 

жыццѐвых сіл, пачуццяў і прыгажосці (Я. Ёрданс “Сатыр у гасцях у селяніна”, 

1638).  

Фламанскія нацюрморты, у адрозненне ад галанскіх, выяўлялі не толькі 

кветкі, садавіну і гародніну, але імкнуліся прадэманстраваць паляўнічыя і 

рыбалоўныя трафеі. У выніку неад’емнай часткай фламанскага нацюрморта 

сталі дзічына, рыба, амары (Ф. Снэйдэрс “Нацюрморт з малпамі”, 1600-я гг.; 

майстэрня Ф. Снэйдэрса “Гандляры рыбай у лаўцы”, 1621; Я. Фейт “Кошка, 

якая ўбачыла дзічыну і паляўнічую амуніцыю”, 1640–1650). 

МАСТАЦТВА ГАЛАНДЫІ 

§ Архітэктура 
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Моцны адбітак на мастацтва Галандыі наклалі асаблівасці дзяржаўнай 

сітуацыі пасля Нідэрланскай рэвалюцыі і сцвярджэння пратэстантызму. У 

выніку ў Галандыі не ўзводзіліся шыкоўныя палацы ці пышныя царкоўныя 

збудаванні. Пратэстанцкія культавыя пабудовы – гэта будынкі, не 

ўпрыгожаныя ні фрэскамі, ні іконамі, ні скульптурным дэкорам. Яны невялікія 

па памерах, простыя ў плане і па кампазіцыйнай задуме.  

Традыцыйныя для нідэрландаў формы захаваў бюргерскі жылы дом. Ён 

уяўляў сабою вузкі фасад у 2–4 паверхі з высокай востраверхай кроўляй, часта 

прыступкавай формы франтонам. Будынкі абмуроўваліся цэглай і белым 

каменем. 

Будавалася мноства водных камунікацый – каналы, плаціны, дамбы, 

шлюзы, а таксама будынкі грамадскага прызначэння – ратушы, шпіталі, 

прыюты для прыстарэлых, гандлѐвыя рады, рынкі, біржы і г. д.  

У сярэдзіне XVIІ ст. у архітэктуры Галандыі сцвярджаюцца формы 

класіцызму, прыйшоўшыя з Францыі і Італіі. У архітэктуры класіцызму, які 

знайшоў увасабленне галоўным чынам у грамадскім дойлідстве, пануюць 

упарадкаваныя формы; фасады маюць трохчасткавую структуру з дамінаваннем 

цэнтральнай, багата аздоблены ордэрнай пластыкай, гірляндамі 

(Амстэрдамская ратуша, 1648–1655, арх. Я. ван Кампен).  

§ Выяўленчае мастацтва 

У выяўленчым мастацтве Галандыі, у адрозненне ад іншых еўрапейскіх 

краін, стылі барока і класіцызм не атрымалі яскравага выразу. Галанскае 

выяўленчае мастацтва развівалася па-за межамі пануючых у XVIІ ст. мастацкіх 

стыляў. 

Яскравымі прадстаўнікамі пазастылѐвай лініі ў мастацтве Галандыі 

XVIІ ст. з’яўляюцца Ф. Хальс і Рэмбрант. Франс Хальс (1581(?)–1666) вядомы, 

перш за ўсѐ, як партрэтыст. У творчасці мастака ў роўнай ступені знайшлі 

ўвасабленне індывідуальныя і групавыя партрэты. Але незалежна ад тыпа 

партрэта, мастак імкнуўся перадаць унутраны стан мадэляў. Партрэтаваныя 

эмацыянальна адкрытыя, у іх тварах, жэстах, позах перадаюцца радасць, 

какецтва, вяселле, смех. Пачуццѐвасць вобразаў у творах мастака перадаецца не 

толькі партрэтнымі характарыстыкамі, але і фактурнасцю фарбавага слоя, 

маляўнічасцю, адкрытасцю колераў (“Шут з лютняй”, 1626; “Афіцэры 

стралковай роты Святога Георгія”, 1627; “Цыганка”, 1630; партрэты Пітэра 

ван дэр Бруке, каля 1633; Пітэра Цьярка, 1635–1638).  

Асобна вылучаецца творчасць галандскага жывапісца і графіка 

Рэмбранта Харменса ван Рэйна (1606–1669). Мастак працаваў у розных 

жанрах: пісаў партрэты, пейзажы, нацюрморты, ствараў гістарычныя і 

біблейскія кампазіцыі. Высокае майстэрства Рэмбранта ў перадачы вобразаў 

мадэляў раскрывае эвалюцыя яго партрэтнага мастацтва. У партрэтах 

Рэмбрант дэталізуе рысы твараў, імкнецца рэалістычна перадаць чалавечую 

сутнасць. Партрэты мастака пазбаўлены драпіровак, у іх увага засяроджваецца 

непасрэдна на тварах, падкрэсліваецца псіхалагічны стан мадэляў. Партрэты 

Рэмбранта можна разглядаць як партрэты-біяграфіі. Асобнай увагі 

заслугоўваюць аўтапартрэты мастака: вобраз маладога, поўнага фізічных сіл, 
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сціплага чалавека (“Аўтапартрэт”, 1632) пераўтвараецца ў іранічнага буржуа, 

які ганарыцца сваім сямейным шчасцем, сваім лѐсам (“Аўтапартрэт з Саскіяй”, 

1635). Рэмбрант радыкальна змяніў традыцыі групавога партрэта. Выяўляючы ў 

карціне “Начны дазор” (1642) членаў стралковай гільдзіі, мастак мяняе 

прынятае ў той час размяшчэнне ўдзельнікаў і паказвае іх як акцѐраў на сцэне 

перад адкрытым занавесам. Кампазіцыйная будова стварае ўражанне руху 

вайсковага атраду зглыбіні да гледача. Рэмбрант з’яўляецца выдатным 

каларыстам. Моцны святлацень у яго жывапісных творах стварае ілюзію 

глыбіннасці, прасторавасці, аб’ема форм. Вылучэнне асобных частак 

кампазіцыі карцін моцным або стрыманым патокам святла дае магчымасць 

мастаку акцэнтаваць найбольш значныя з пункту гледжання мастацкай задумы 

часткі кампазіцый (“Разважанні філосафа”, 1632; “Даная”, 1636; “Паломнікі ў 

Эмаўсе”, 1648; “Вірсавія атрымлівае ад Давіда ліст”, “Вірсавія ў купальні”, 

абедзве – 1654). Біблейскія сцэны мастак прадстаўляе як паэтычныя эпізоды 

паўсядзѐнага жыцця (“Святое семейства”, 1645; “Асур, Аман і Эсфір”, 1660-я). 

У канцы жыцця Рэмбрант піша вялікае палатно “Вяртанне блуднага сына” 

(1668–1669), у аснову якога пакладзена евангельская прытча аб вяртанні сына 

да бацькі – аб звароце чалавека, які раскаіўся, да Бога. Маральная прыгажосць 

сцэны разлукі з бацькам, драматычны момант пераадолення сябе, гармонія двух 

родных людзей выяўляюцца складанай групоўкай фігур, святлом і каларытам. 

Творчасць Ф. Хальса і Рэмбранта аказалі значны ўплыў на станаўленне 

мастацтва групы жывапісцаў Галандыі XVIІ ст. – т. зв. “малых галанцаў” (П. дэ 

Хооха, Г. Мэтсю, Г. Тэрбарха, А. ван Остадзе, Я. Вермера Дэльфтскага). 

“Малымі галанцамі” называлі мастакоў па двух прычынах: у сувязі з тым, што 

яны стваралі невялікія па памерах карціны, творчасць іх мела камерны 

характар, а таксама ў параўнанні з буйнейшымі майстрамі эпохі – Ф. Хальсам і 

Рэмбрантам. Асноўным жанрам жывапісу “малых галанцаў” быў бытавы. 

Выразныя, адухоўленыя кампазіцыі карцін “малых галанцаў” – жанчына 

налівае малако са збана (Я. Вермер Дэльфтскі “Малочніца”, 1658), школьны 

настаўнік праводзіць заняткі з вучнямі (А. ван Остадзе “Школьны настаўнік”, 

1662), служанка налівае ліманад (Г. Тэрбарх “Бакал ліманада”, 1664), – 

адлюстроўваюць звычайныя эпізоды паўсядзѐннага жыцця. Асобнае месца 

сярод “малых галанцаў” займае творчасць Якаба ван Рэйсдала (1628–1682) – 

галанскага пейзажыста. Яго работы вызначаюцца яскрава выяўленым 

рамантычным пафасам (“Яўрэйскія могілкі”, 1650–1660).  

§ Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 

Вялікай славай карыстаюцца фаянсавыя вырабы Галандыі XVIІ ст., 

асноўнай тэхнікай якіх было абпальванне пры высокіх тэмпературах з роспісам 

сінім кобальтам. Фаянсавыя вырабы пераймалі жывапіс тых часоў і былі 

перагружаны дэкорам. У іх адчуваецца і ўплыў краін Азіі, асабліва Кітая: узор 

вырабаў часта вызначае кампазіцыя з кветак і птушак. 

У галіне апрацоўкі металаў навіной часу з’яўляюцца галанскія люстры з 

латуні. На версе люстры размяшчалася фігурка жывѐлы ці іншая статуэтка; ад 

ствала люстры адыходзілі выгнутыя S-падобныя рожкі. Волава 

выкарыстоўвалася таксама для вырабу рэчаў хатняга ўжытку. 
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МАСТАЦТВА ІСПАНІІ 

§ Архітэктура 

Дойлідства Іспаніі арыентавалася на італьянскае барока. У першай палове 

XVIІ ст. стыль барока ў іспанскай архітэктуры яшчэ перажывае перыяд 

станаўлення. Збудаванні гэтага перыяду строгія і стрыманыя па сваіх 

архітэктурных формах, дакладныя ў канструктыўных чляненнях (будынак 

Іезуіцкай калегіі ў Саламанцы, 1617, арх. Х.Г. дэ Мора; фасад сабора Сан Ісідра 

эль Рэаль у Мадрыдзе, 1632–1667, арх. Ф.Ф. Баўціста). Росквіт іспанскага 

барока спалучае традыцыі народнае мастацтва з новымі барочнымі 

тэндэнцыямі. У ім прасочваюцца рысы святочнасці і маляўнічасці. Фасады 

арнаментуюцца пластычнымі рэльефамі і ўпрыгожваюцца статуямі. Такія 

фасады афармляліся і пры рэканструкцыі старых гатычных і рэнесансных 

культавых пабудоў (фасад сабора ў Гранадзе, 1664–1667, арх. А. Кано). 

§ Выяўленчае мастацтва 

Яскравым прадстаўніком іспанскага барока з’яўляецца Хусэпэ дэ Рыбера 

(1591–1652) – жывапісец і гравѐр, які ствараў карціны на рэлігійныя і 

міфалагічныя сюжэты, пісаў партрэты. Х. Рыбера – жывапісец драматычнага 

напрамку. Яго героі заўсѐды выяўлены ў пакутах фізічных ці духоўных 

(“Святая Інэса”, 1641; “Прыкланенне пастухоў”, 1650). Асаблівую ўвагу ў сваіх 

творах мастак надаваў перадачы дэталяў. Пры гэтым дакладнасць і выпісанасць 

асобных элементаў гарманічна спалучаюцца з абагуленасцю кампазіцый, 

уласцівай творам барока. Характэрнае для Х. Рыберы разуменне выразнасці 

аблічча адбілася ў выявах апосталаў, святых, філосафаў старажытнага свету, 

мадэлямі для якіх служылі прадстаўнікі ніжэйшых слаѐў грамадства (“Архімед”, 

1630). Разам з Б.Э. Мурыльѐ Х. Рыбера вядомы як майстар дзіцячых 

партрэтаў. Звычайна выявы дзяцей, што нярэдка выклікаюць спачуванне, 

адлюстроўваюць вобразы лакеяў, вораў, бадзяг, пашыраныя ў літаратуры 

Іспаніі XVI ст. (“Храманожка”, 1642). 

Побач з мастацтвам Рэмбранта пачатак псіхалагічнаму партрэту паклала 

дзейнасць прадстаўніка пазастылѐвай лініі ў мастацтве – Дыега Веласкеса 

(1599–1660). Амаль усѐ жыццѐ Д. Веласкес быў прыдворным партрэтысам; у 

асноўным ѐн выконваў заказы караля. Жыццѐ пры двары адкрыла перад 

мастаком такія бакі рэчаіснасці, якіх іншыя мастакі пазнаць не мелі 

магчымасці. Ён непасрэдна назіраў сацыяльныя кантрасты, дыстанцыю, якая 

аддзяляла караля ад звычайнага шута. Цікавасць і ўвага да жыццѐвых з’яў у 

значнай ступені дазволілі Д. Веласкесу ўбачыць жыццѐ па-за межамі палаца. Ён 

меў магчымасць параўнаць раскошу палаца з беднасцю простага народа. Але ў 

адрозненне ад Рэмбранта Д. Веласкес не абмяжоўваў сябе адлюстраваннем 

натуры пры пэўных умовах яе існавання, у інтэр’ерах, поўных кантрастнага 

святлаценю. Ён выяўляў натуру і ўдзень, і ўначы, і ў рэзкіх кантрастах святла і 

ценю, і ў патоках рассеянага святла, і ў стрыманай фарбавай танальнасці, і ў 

разнастайных спалучэннях колераў, паўтаноў. Пры выяўленні асоб да кожнай 

ѐн імкнуўся падыйсці ў роўнай ступені ўважліва, раскрыць чалавечую асобу ў 

шматграннасці яе станоўчых і адмоўных рыс. Нездарма ў творах Д. Веласкеса 

заўсѐды адчуваюцца адносіны самога мастака да партрэтаваных. Але 
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Д. Веласкес ніколі не кананізаваў улюблѐныя жывапісныя і каларыстычныя 

прыѐмы, ѐн мяняў іх у залежнасці ад характару вобразаў і імкнення да 

дасягнення іх найбольш прыгожага ўвасаблення. Трактоўка вобраза была для 

мастака не толькі сродкам адлюстравання натуры, але і спосабам выразу сваіх 

пачуццяў, свайго светаўспрымання, эстэтычнага і эмацыянальнага ўздзеяння на 

гледача. Тэхніка жывапісу Д. Веласкеса была складанай. Ён спалучаў аля 

прыма з асобнымі мазкамі, пастозныя мазкі з цякучымі фарбамі, густыя і 

выпуклыя плямы фарбаў з падмалѐўкам. Д. Веласкес працаваў у розных жанрах 

жывапісу – пісаў гістарычныя (“Здача Брэды” (“Коп’і”), 1634–1635), 

міфалагічныя (“Вакх”, 1630) і бытавыя карціны (“Сняданак”, 1617; “Прахі”, 

1657), партрэты (“Меніны”, 1656). Яму належыць заслуга ў распрацоўцы 

своеасаблівага тыпу партрэта – партрэта-біяграфіі (партрэты караля 

Філіпа IV, графа Аліварыса). Пры выяўленні чалавека Д. Веласкес знаходзіў 

такія кампазіцыйныя прыѐмы, якія дапамагалі мастаку выразіць асаблівасці 

асобы кожнага – інтэлект, ранімую душу і г. д.  

§ Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 

У галіне дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва найбольшага росквіту 

дасягнулі апрацоўка металаў і дрэва. Як і ў іншых краінах Еўропы сярод 

металаў апрацоўваліся як чорныя, так і каляровыя. Шэдэўрамі з’яўляюцца 

іспанскія высокія агароджы алтароў з арабэскавым арнаментам, у чым 

адчуваецца ўплыў усходніх краін. 

Драўляная мэбля Іспаніі працягвае італьянскія традыцыі. Але асноўнымі 

пародамі дрэў, якія выкарыстоўваліся ў мэбліроўцы, былі чорныя, адкуль і 

з’явілася градацыя каштоўнай мэблі на іспанскую (іспанскі стыль) – чорную і 

галанскую (галанскі стыль) – светлую. 

МАСТАЦТВА ФРАНЦЫІ 

§ Агульная характарыстыка мастацкай культуры 

Стыль класіцызм зарадзіўся ў другой палове XVIІ ст. у мастацтве 

Францыі. Але тэрмін “класіцызм” (ад лац. classicus – узорны) быў уведзены ў 

значэнні стылю французскімі літаратуразнаўцамі толькі ў апошняй трэці 

ХІХ ст. Мастацтва класіцызму захавала асноўныя правілы разумення формы, 

распрацаваныя ў эпоху Антычнасці. Прынцыпы класіцызму былі сфармуляваны 

ў XV ст. італьянскім гуманістам Л.Б. Альберці: 

1. Прыгажосць з’яўляецца аб’ектыўнай якасцю, якая ўласціва ўсім 

рэальным прадметам. 

2. Прыгажосць праяўляецца ў парадку, у правільным размяшчэнні 

асобных частак прадметаў пры захаванні меры. 

3. Прыгажосць успрымаецца вачыма, але ацэньваецца розумам. 

4. Прыгажосць праяўляецца ў прыродзе і ў мастацтве, але ў прыродзе яна 

з’яўляецца законам, а ў мастацтве – мэтай. 

5. Прыгажосць у мастацтве дасягаецца тым, што яно прытрымліваецца 

агульных правіл, у выніку чаго становіцца навукай. 
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6. План ці малюнак з’яўляецца найбольш істотным у мастацтве, не толькі 

ў значэнні ліній, але і ва ўвасабленні задумы, якая спачатку ўзнікае ў галаве 

мастака, а затым пераносіцца ў твор мастацтва. 

7. Мастацтва здольна звяртацца да значных тэм і прыстасоўваць свае 

формы да адпаведнага зместу. 

8. Вялікія магчымасці мастацтва былі здзейснены ў Антычнысці. Таму 

творы Антычнасці павінны служыць узорамі для наступных пакаленняў. 

У перыяд панавання класіцызму ўсталяваўся падзел мастацкіх жанраў на 

высокія і нізкія. У выяўленчым мастацтве да высокіх былі аднесены 

гістарычны, міфалагічны, партрэт; да нізкіх – пейзаж і нацюрморт. 

§ Архітэктура 

Класіцызм супрацьставіў свабодзе кампазіцыі і багаццю дэкораў барока 

сіметрычныя формы, ураўнаважанасць кампазіцыі, стрыманасць аздаблення і 

супадпарадкаванне ўсіх элементаў.  

Ужо ў першых французскіх пабудовах стылю класіцызм дакладна 

прасочваюцца рысы новай плыні – спрошчанасць аб’ѐмнай кампазіцыі, лагічная 

яснасць канструкцый (палац Мэзон Лафіт, 1642–1650, арх. Ф. Мансар). Але 

большасць помнікаў гэтага часу спалучаюць у сабе рысы класіцызму і барока. 

Выдатным помнікам французскага класіцызму XVIІ ст. з’яўляецца 

Версальскі палац, бліжэйшым прататыпам якога стаў палац Во ле Віконт 

(1657–1660), узведзены для міністра Н. Фуке па праекце арх. Л. Лево; парк 

разбіваў А. Ленотр, дэкаратыўныя работы выконваў Ш. Лебрэн. У цэнтры 

палаца знаходзіцца вялізная авальная зала, уласцівая архітэктуры барока; 

планіроўку вызначае анфілада. Звонку ў сярэдзіне палаца некалькі выступае 

цяжкая купальная зала, па баках узвышаюцца дзве вежы. Увесь фасад 

апрацаваны ордэрам. З пад’язднога боку да палаца прымыкае двор. У бок парка 

да адкрытай пляцоўкі палац спускаецца тэрасамі, і галоўная алея далей ідзе да 

грота-ўзгорка, увенчанага статуяй. Неўзабаве ў шыкоўнасці палаца і парка 

Людовік XІV убачыў пасягальніцтва на прывілею манарха. Н. Фуке быў 

зрынуты, а яго майстры запрошаны на будаўніцтва новай рэзідэнцыі – Версаля. 

Першапачатковы Версальскі палац, узведзены ў першай палове XVIІ ст., 

значна змяніўся ў 60-я гады XVIІ ст., калі ѐн быў пашыраны Л. Лево, а ў 1679 г. 

дабудаваны А.  Мансарам. Тады ж А. Мансарам быў пабудаваны ў баку ад 

галоўнага палаца Вялікі Трыанон – аднапавярховы палац з ружовай каланадай, 

дзе ружовы колер быў ужыты ў архітэктуры ўпершыню. Разбіўку парка 

ажыццяўляў А. Ленотр. Да Версальскага палаца неапсрэдна прымыкае вялікі 

двор. З плошчы ад палаца разыходзяцца веерам тры праспекты: сярэдні вядзе ў 

г. Парыж, два іншых – у каралеўскія палацы ў г. Сан Клу і ў г. Со. Па баках ад 

гэтых палацаў раскінуты горад Версаль з яго рэгулярнай сеткай вуліц і 

плошчаў. Сярэдняя частка палаца ў плане ўяўляе літару П. Самай вялікай залай 

з’яўляецца Люстэркавая галерэя, пабудаваная па праекце А. Мансара (1678), 

скляпенне якой упрыгожваюць барочныя роспісы, насупраць вокнаў 

знаходзяцца люстэркі, якія зрокава павялічваюць інтэр’ер. У інтэр’ерах палаца 

ўжываюцца цяжкія люстры і багаты дэкор. З боку Люстэркавай галерэі фасад 

захаваў рысы архітэктуры XVIІ ст.: чаргаванне цэглы і белага каменю, вежы, 
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увенчаныя крутымі кроўлямі. Ніжні цокальны паверх апрацаваны рустам, другі 

паверх расчленены пілястрамі і рытмічнымі выступамі порцікаў, верхні паверх 

з невялікімі акенцамі служыць атыкам. 

Перад палацам знаходзяцца два басейна. З левага боку ад палаца 

прыступкавая лесвіца вядзе да аранжэрэі. Удалечыні замыкае від вялікае 

Швейцарскае возера. З правага боку алея вядзе да басейна Дракона і да фантана 

Нептуна. Па прамой восі ад палаца да фантана Апалона ідзе акаймлѐнная 

дрэвамі Каралеўская алея. Агульны выгляд замыкае Вялікі канал. 

Версалькі архітэктурны ансамбль з’яўляецца не толькі помнікам 

архітэктуры, але і ўзорам садова-паркавага мастацтва, у якім знайшоў 

увасабленне новы тып паркавага мастацтва. Такі тып парка пазней атрымаў 

назву Французскі рэгулярны парк. Асаблівасцю Французскага рэгулярнага 

парка стала наяўнасць высокіх стрыжаных сцен-баскетаў з грабу, якія 

размяжоўвалі зялѐныя залы пад адкрытым небам, крытых алей, карункавых 

партэраў, каланад, лабірынтаў, люстэркавых каналаў, вертыкальных струменяў 

фантанаў, якія зрокава вызначалі цэнтры невялікіх пляцовак. Урачысты 

характар Французскага парка падкрэслівалі бясконцыя перспектывы, адкрытая 

прастора, маштабныя партэры. Па ўзоры Версаля французскія майстры і 

ўдалейшым імкнуліся ўвасабляць ідэі рацыянальнасці планіроўкі паркаў, што 

“сімвалізавалі розум”. 

§ Выяўленчае мастацтва 

У сваіх творах мастакі класіцызму адмаўляюцца ад усяго выпадковага і 

неістотнага. Кампазіцыі будуюцца на раўнавазе пластычных груп, якія па сваіх 

абрысах набліжаюцца да простых геаметрычных фігур. Гэтаму прынцыпу 

падпарадкаваны і парадак трактоўкі прасторы, якая дзеліцца на некалькі 

планаў, пры гэтым галоўнае дзеянне адбываецца на першым плане. У 

трактоўцы форм лінеарны пачатак пераважае над жывапісным. Усѐ 

падпарадкоўваецца стварэнню вобраза стабільнага і гарманічнага свету, які 

не пазбаўлены дынамічнасці і драматызму. Творам, выкананым у стылі 

класіцызм, уласцівы раўнамернае размяшчэнне аб’ектаў, насычаныя колеры. 

Найбольш яскравым прадстаўніком французскага класіцызму XVIІ ст. 

з’яўляецца Нікаля Пусэн (1594–1665). Характэрная для Н. Пусэна яснасць і 

логіка мастацкай мовы адлюстроўвае ўласцівае класіцызму ўяўленне аб 

гарманічным, разумна пабудаваным, арганізаваным і ўпарадкаваным свеце. 

Перш, чым напісаць карціну на гістарычны сюжэт, Н. Пусэн выконваў серыю 

эцюдаў. Першаступеннай задачай для мастака была геаметрычная будова 

кампазіцыі. З дапамогай металічнага стылету Н. Пусэн наносіў на палатно 

чырвоныя або карычневыя лініі, якія вызначалі перспектыву і кампазіцыйную 

будову твора. Затым ствараўся накід будучага твора. Гэта дапамагала мастаку 

дакладна выразіць мастацкую задуму твора, выявіць ракурсы, прапорцыі, 

святлаценевыя эфекты. Узвышаныя і паэтычныя па вобразнай будове, глыбокія 

па філасофскай задуме, ясныя па кампазіцыі і малюнку яго карціны на 

гістарычныя, міфалагічныя і рэлігійныя тэмы сцвярджаюць моц розума і 

грамадска-этычныя нормы (“Эха і Нарцыс”, 1628–1630; “Танкрэд і Эрмінія”, 

“Рынальда і Арміда”, “Селена і Эндзіміон”, усе – 1630-я; “Маісей, выратаваны з 
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вады”, 1638; “Выкраданне сабінянак”, 1637–1638; “Аркадскія пастухі”, 1638–

1640). Н. Пусэн вядомы і як майстар пейзажу. Але ў адрозненне ад галанскага 

пейзажу з яго рамантычнай перадачай прыроды, пейзажы Н. Пусэса 

адрозніваюцца велічавай гераічнасцю (“Пейзаж з Паліфемам”, 1649).  

Выдатным жывапісцам французскага класіцызму з’яўляецца Клод Ларэн 

(Клод Жэле, 1600–1682), прызнаны ў Францыі стваральнікам “лірычнага” 

пейзажу. Як і Н. Пусэн, К. Ларэн ухваляў прыроду Італіі, што атрымала 

ўвасабленне ў яго творах. Большасць пейзажаў К. Ларэна выяўляюць гладзь 

марской вады. Вялікую ўвагу майстар пейзажу надаваў вырашэнню пытання 

асвятлення ў розныя часы сутак. Мякка афарбаваная прамянямі сонца 

далечыня, гульня святла на паверхні вады надаюць творам К. Ларэна пэтычны 

характар (“Сялянскае свята”, 1639; “Высадка Клеапатры ў Тарсе”, 1642–1643; 

“Марскі порт, эфект дымкі”, 1646; “Уліс вяртае Крызеіса бацьку”, 1648; 

“Выкраданне Еўропы”, 1655; “Пейзаж са сцэнай ахвяравання Апалону”, 1662–

1663). На першым плане звычайна выяўляецца міфалагічны сюжэт, які ѐн часта 

даручаў пісаць сваім вучням.  

Бытавы жанр французскага жывапісу стылю класіцызм развівалі браты 

Антуан (1600–1648), Луі (1600–1648) і Мацьѐ (1600–1677) Ленен. Асноўнымі 

заказчыкамі братоў Ленен былі прадстаўнікі дробнай парыжскай буржуазіі, якіх 

прыцягвалі ў мастацкіх творах простыя бытавыя сітуацыі, жыццѐвасць і 

сціпласць вобразаў. Браты Ленен з’яўляюцца аўтарамі партрэтаў сялян і 

бюргераў, сцэн сялянскага быту, у якіх праўдзіва перадаюцца рысы характару 

персанажаў. Але калі для М. Ленена ўласціва ўрачыстасць каларыта, якая надае 

дэкаратыўнасць творам, Л. Ленен ужывае ў сваіх творах стрыманы каларыт. 

Для Л. Ленена непрымальны гумар і занімальнасць сюжэта, якія адрозніваюць 

сялянскія сцэны твораў галанскіх і фламанскіх жывапісцаў XVIІ ст. (Л. Ленен 

“Сямейства малочніцы”, 1640-я; “У гасцях у бабулі”, паміж 1640–1648 ). 

§ Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 

У дэкаратыўна-прыкладным мастацтве Францыі XVIІ ст. ў роўнай 

ступені знайшлі выраз стылі барока і класіцызм. Сярод керамічных вырабаў 

барока менавіта ў Францыі атрымала распаўсюджанне тэхніка абпальвання 

фаянса пры нізкіх тэмпературах з роспісамі па папярэдне абпаленай паліве. 

Менавіта ў Францыі пад уплывам тэндэнцый барока з’яўляюцца першыя 

люстэркі ў інтэр’ерах. Вялікім попытам карысталіся жалезныя вырабы. 

Галоўныя майстэрні па вытворчасці жалеза размяшчаліся пры каралеўскіх 

рэзідэнцыях – у г. Версалі і г. Сан-Клу. Версальскія вароты ўпрыгожваліся ў 

барочным стылі арнаментам з раслінных завіткоў. Свінец ужываўся для 

дэкаратыўнай скульптуры ў Версалі (скульптурная група з Апалонам, скульп. 

Ж.-Б. Тубі). Першанства трымала Францыя і ў галіне ткацтва дзякуючы 

К. Дангону. Але, напэўна, найбольш значны ўклад у развіццѐ дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва барока ўнесла Францыя ў вытворчасці мэблі. 

Асноўнымі мастакамі былі Шарль Буль, Шарль Лебрэн і Жан Бярэн. Ш. Буль 

замяніў рэльефны арнамент наборам маркетры, дзе пераважаюць выгнутыя 

лініі, у прыватнасці арабэскі і вязь, уласцівыя мэблі Ж. Берэна. Мэбля 

ўпрыгожвалася бронзавымі накладкамі з нізкім чаканным рэльефам. Творчасць 
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мастакоў была настолькі вялікая, што па іх імю часта называюць стыль 

мэбліроўкі – “стыль Буль”, “стыль Бэрэн”. 

Значныя дасягненні ў дэкаратыўна-прыкладным мастацтве былі зроблены 

і ў стылі класіцызм. У галіне керамічных вырабаў шырокім попытам 

карыстаўся фаянс. У вытворчасці фарфора распаўсюдзіліся сюжэты, 

пазычаныя з Антычнасці. Класіцызм адрадзіў вытворчасць статуэтак з 

тэракоты. Для французскага шкла класіцызму характэрны “багемскі стыль”, 

развіваецца вытворчасць бутэляк, распаўсюджваюцца вырабы з разнога 

крышталю. Форма рэчаў падаўжаецца і набывае большую зграбнасць. Гармонія 

і ўраўнаважанасць пануе ў ювелірных і драўляных вырабах. Дэкаратыўныя 

матывы чэрпаюцца з Антычнасці (меандры, лаўровыя вянкі, пальметкі, арлы, 

дэльфіны) ці з прыроды: гірлянды з лісця, кветкі. Навіной становіцца 

інкрустацыя драўлянай паверхні фарфоравымі пласцінамі з арнаментам з 

букетаў. Побач з мясцовымі пародамі дрэў выкарыстоўваюцца чырвонае, 

чорнае і ружовае. У дэкарыроўцы часта ўжываецца слановая косць і пазалота 

медзі ці бронзы. Яшчэ адной навіной у мэблі стала з’яўленне трыножніка, 

камода і псішэ – высокага напольнага люстэрка на двух стойках у выглядзе 

калон. Мэбля гэтага часу – крэслы, табурэты – маюць ажурную, выгнутую 

назад спінку. Пры Людовіке XVI ложак пазбаўляецца палога і набывае 

прамавугольную спінку. Сталы гэтага часу звычайна круглыя з ножкамі ў 

выглядзе крылатых хімер ці іншых фантастычных істот. У ткацтве вялікае 

значэнне набывае фон, а дэкор складаецца з роспісаў дробнымі кветкамі. 

Насценныя дываны імітуюць жывапіс, а французская набіўная тканіна імітуе 

індыйскую і пярсіцкую. Вядучае месца ў Еўропе займае на гэты час ткацкая 

мануфактура Жуі. 

МАСТАЦТВА ГЕРМАНІІ І АНГЛІІ 

§ Мастацтва Германіі 

Найбольшага размаху, як і ў іншых краінах Еўропы, дасягнула ў Германіі 

культавае будаўніцтва, асабліва ў паўднѐвых раѐнах Германіі. Па прычыне 

таго, што тут панаваў каталіцызм, арыентацыя была ўзята на мастацтва Італіі. 

Узорам каталіцкіх храмаў стала царква Іль Джэзу, якая з’явілася прататыпам 

Тэацінскай царквы ў Мюнхене (1663–1667, арх. А. Барэллі), сабора ў г. Пасаў 

(1668, арх. С. Лугано), манастыра ў г. Вюрцбурге (1670, арх. А. Петрыні). На 

поўначы краіны адчуваецца спачатку ўплыў Галандыі, затым – Францыі. 

Пратэстанцкія цэрквы адрозніваюцца рацыяналістычнай яснасцю і 

стрыманасцю. 

Гарадская забудова Германіі нярэдка ўніфікавалася. Бюргерскія дамы 

ўзводзіліся па адзіным санкцыянаваным праекце, а планіроўка горада 

падпарадкоўвалася рэзідэнцыі князя і арыентавалася на яе. 

Княжацкія палацы будаваліся па французскіх узорах (Версаль). Паркі 

атрымалі рэгулярную планіроўку (гарадскі палац у Патсдаме, 1660–1682, 

арх. Г.Г. фон Кнобельсдорф; палац і парк Гросэр-Гартэн у Дрэздэне, 1676–

1683, арх. І.Г. Штарке). 
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У Прусіі у канцы XVIІ ст. працаваў буйны нацыянальны мастак, 

архітэктар і скульптар Андрэас Шлютэр (1660–1714). Па яго праекце ў Берліне 

быў пабудаваны Каралеўскі палац (1698–1706, узарваны ў 1950), які 

адрозніваўся строгай рытмікай ордэрных форм, амаль на ўсю вышыню будынка 

ўзвышаўся вялікі партал, да якога вяла ўрачыстая лесвіца. Перад палацам, 

насупраць партала, быў пастаўлены конны манумент вялікага курфюрста – 

Ф. Вільгельма.  

У галіне дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ў XVIІ  ст. Германія 

праславілася керамічнымі вырабамі. Кераміка пераймала сярэдневяковую, 

вырабы глазураваліся. Фаянсавыя вырабы абпальваліся пры высокай 

тэмпературы, распісваліся вокісамі металаў паверх сырой эмалі, якая забірае 

фарбу да абпальвання, што выключае магчымасць паправак. У той жа час 

выкарыстоўвалася абпальванне і пры нізкіх тэмпературах. У ювелірнай справе 

Германіі панавалі цяжкія масіўныя формы, часта вырабы былі перагружаны 

дэкорам. 

§ Мастацтва Англіі 

Майстры Англіі сярэдзіны і другой паловы XVIІ ст. развіваюць ідэі 

архітэктара эпохі адраджэння Інга Джонса. Найбольш праслаўленым дойлідам 

часу быў Крыстафер Рэн (1632–1723) – яскравы прадстаўнік класіцызму. Па 

яго праектах былі пабудаваны шпіталі, бібліятэкі, палацы, тэатры, цэрквы, 

сядзібы. У яго творчасці дакладна адчуваецца зварот да антычных і 

рэнесансных форм. Найбольш значны яго твор, створаны па ўзоры сабора 

Святога Пятра ў Рыме – сабор Святога Паўла ў Лондане (1675–1710). Сабор 

вянчае грандыѐзны купал, які аб’ядноўвае і падпарадкоўвае сабе ўсе элементы 

кампазіцыі.  

У XVIІ ст. вялікі размах атрымала садова-паркавае мастацтва. Менавіта 

ў гэты час у супрацьвагу Французскаму рэгулярнаму парку, які сімвалічна 

адлюстроўваў ідэі абсалютызму, сфарміраваўся Англійскі пейзажны парк, 

прасякнуты ідэяй антыфеадальнай свабоды. Калі ў рэгулярных парках панавала 

структурнасць, геаметрычнасць, упарадкаванасць, пейзажны парк выяўляў ідэю 

натуральнасці, маляўнічасці. Асновай мастацкай выразнасці Англійскага 

пейзажнага парку стаў разлік на дэкаратыўны эфект, які стваралі спалучэнні 

гладкай паверхні прудоў і азѐр, травяністых лугоў, вольна раскіданых дрэў, 

камянѐў, архітэктурных руін. Пазней, у XVIІІ ст., Англійскі пейзажны парк 

стане асноўным тыпам садова-паркавага мастацтва Еўропы. 

Сярод твораў дэкаратыўна-прыкладного мастацтва Англіі XVIІ  ст. 

вядомасцю карыстаюцца керамічныя, ювелірныя і драўляныя вырабы. У 

кераміцы Англіі пануе класіцызм. Асноўным матывам аздаблення керамічных 

вырабаў з’яўляецца сетчаты ўзор, таксама ўжываецца ажурная дэкарыроўка. 

Ювелірная справа Англіі развіваецца пад уздзеяннем Германіі, пануючым 

стылем з’яўляецца барока, чым тлумачыцца складанасць арнаментыкі, 

пышнасць і ажурнасць форм. Драўляная мэбля Англіі зведала ўплыў 

французскай. Для яе ўпрыгожвання выкарыстоўваюць тэхніку маркетры, часам 

прадметы драўлянай мэблі распісваюцца. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 117 

ТЭМА 10. МАСТАЦТВА ЭПОХІ АСВЕТНІЦТВА 

МАСТАЦТВА ЕЎРОПЫ 

§ Агульная характарыстыка мастацкай культуры 

Асветніцтва з’яўляецца магутным інтэлектуальным рухам, які ахапіў 

большасць еўрапейскіх краін. Гэты рух быў рэвалюцыйным па сваѐй сутнасці, 

антыфеадальным па сацыяльнай накіраванасці, антыабсалютыйскім па 

палітычнай.  

Вялікае значэнне асветнікі надавалі развіццю ведаў аб культуры. 

Папулярызацыі ведаў, вынаходніцтваў і адкрыццяў дапамагала выданне 

“Энцыклапедыі, або Тлумачальнага слоўніка навук, мастацтваў і рамѐстваў”, 

якое выходзіла ў свет з 1751 па 1780 г. па ініцыятыве філосафа Д. Дзідро. З 

выданнем супрацоўнічалі асветнікі К.А. Гельвецый, Вальтэр, Ж.Ж. Русо і інш. 

Нягледзячы на вялікія цяжкасці, “Энцыклапедыя...” стала тым выданнем, дзе 

былі выражаны погляды на грамадства. Пры ўсіх адрозненнях асветнікаў 

яднала перакананне, што ўсе няшчасці і несправядлівасці адбываюцца ад 

непісьменнасці, і толькі асветніцтва народа можа прывесці да стварэння 

шчаслівага грамадства. 

Эстэтыка эпохі Асветніцтва мела дэмакратычны характар. Яна 

стымуліравала інтарэс заходнееўрапейскіх вучоных да пераасэнсавання 

эстэтычных катэгорый прыгажосці, гармоніі, густу. У абгрунтаванні 

“прынцыпаў прыгажосці” асветнікі падкрэслівалі, што яе аб’ектыўныя асновы 

раскрываюцца толькі чалавеку, які да яе імкнецца, чалавеку, узброенаму 

інтэлектам і эмоцыямі. Катэгорыя гармоніі становіцца ў гэты перыяд 

характарыстыкай раўнавагі двух асобасных пачаткаў: рацыянальнага і 

эмацыянальнага. Эстэтычны густ ацэньваецца асветнікамі як пачуцце, 

прасякнутае думкамі, як пасрэднік паміж культурай і прыродай. 

Пачатковым пытаннем эстэтыкі Асветніцтва стала вызначэнне 

грамадскай ролі мастацтва. Меркаванні мысліцеляў гэтага часу прывялі да 

вылучэння пастулата аб тым, што мастак павінен займаць актыўную жыццѐвую 

пазіцыю, а мастацтва павінна фарміраваць маральныя якасці асобы. 

Ідэі Асветніцтва знайшлі ўвасабленне ў мастацтве. 

§ Архітэктура 

Архітэктура моцна змянілася пад уплывам новых ідэй, якія заклікалі да 

разумнасці і прастаты. Пануючым стылем у гэты час з’яўляецца класіцызм. 

Знакаміты дойлід Жак-Анж Габрыель (1698–1782) пад уздзеяннем асветніцкіх 

ідэй распрацаваў праект плошчы Згоды ў Парыжы (1753–1775). У адрозненне 

ад плошчаў барока, яе прастора не абмяжоўваецца сценамі будынкаў. Межы 

плошчы з двух бакоў акаймляюць зялѐныя масівы парыжскіх паркаў, а з 

трэцяга боку плошчы адкрываецца від на набярэжную ракі Сены. Толькі 

чацвѐрты бок Ж.А. Габрыель замкнуў будынкам, падзеленым на два 

аднолькавыя карпусы, у прасвеце паміж якімі праходзіць вуліца, што вянчаецца 

класічным порцікам царквы Мадлен. 

Па новаму вырашыў Ж.А. Габрыель форму загараднага палаца. Яго Малы 

Трыанон, пабудаваны ў Версальскім парку па заказу караля (1762–1764), – адна 
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з першых пабудоў эпохі Асветніцтва ў стыле класіцызм. У аснове ўсіх 

галоўных чляненняў фасада ляжаць матэматычныя суадносіны 1 : 2. Даўжыня 

будынка ў два разы большая за вышыню, вышыня дзвярэй у два разы большая 

за яе шырыню, другі паверх у два разы меншы за першы. 

Яшчэ адным прадстаўніком асветніцкага класіцызму XVIІІ ст. з’яўляецца 

Жак-Жэрмэн Суфло (1713–1780) – аўтар сабора Святой Жэнеўевы (1755–1789), 

які быў пабудаваны на месцы старажытнай царквы, дзе згодна легендзе 

пахаваны рэшткі пакравіцельніцы г. Парыжа. У аснову планіровачнай 

структуры храма пакладзена форма грэчаскага крыжа. Сабор быў пабудаваны 

па аналогіі з рымскім Пантэонам. Фасад упрыгожаны порцікам з масіўнымі, 

рэдка пастаўленымі калонамі карынфскага ордэра; над ім узвышаецца 

цыліндрычны барабан, акружаны каланадай, на якім пакоіцца купал. 

Непасрэдна купал, які нагадвае купал Сабора Святога Паўла ў Лондане, 

з’яўляецца элементам, які аб’ядноўвае і падпарадкоўвае сабе ўсю кампазіцыю. 

Франтон, што вянчае порцік, упрыгожаны барэльефам, які алегарычна 

адлюстроўвае Айчыну паміж Свабодай і Гісторыяй. Уражваюць грандыѐзныя 

памеры храма: 110 м удаўжыню, 83 м увышыню. Зараз гэты будынак 

называюць Французскім Пантэонам, дзе пахаваны Вялікія людзі Францыі 

(В. Гюго, Э. Заля, Вальтэр, Ж.Ж. Русо, Ж.Ж. Суфло і інш.). 

Асновы класіцызму разам з ідэямі Асветніцтва выразіў у сваѐй творчасці 

архітэктар Клод Нікаля Леду (1736–1806). Ён зыходзіў ад класікі, аднак і ў той 

жа час па-наватарску ламаў яе каноны. Ідэал К.Н. Леду – гэта формы, якія 

ствараюцца простым рухам цыркуля: “Круг, квадрат – вось азбука, якую аўтары 

павінны ўжываць у сваіх лепшых творах”. Архітэктар стварыў праект 

прамысловага горада Шо (1771) пры сялянскіх рудніках. У гэтым горадзе 

адсутнічалі сацыяльныя канфлікты і несправядлівасць. Праект, выкананы з 

паперы (адсюль назва – “папяровая архітэктура Леду”), адлюстоўваў мару 

Ж.Ж. Русо аб натуральным і свабодным чалавеку. У плане ад цэнтральнай 

круглай плошчы радыяльна, як прамяні, разыходзяцца вуліцы, абсажаныя 

дрэвамі. На іх свабодна размяшчаюцца жылыя дамы і грамадскія будынкі. 

Кожны дом увасабляе пэўную ідэю: Дом садоўніка, Дом дырэктара крыніц, Дом 

брацтва, Дом выхавання, Дом дабрачыннасці. Замест хаатычнага феадальнага 

горада К.Н. Леду стварыў стройныя кварталы горада-парка. Як і асветнікі, ѐн 

верыў, што сродкамі архітэктуры можна пераўладкаваць свет. 

§ Выяўленчае мастацтва 

Мастацтва Еўропы XVIІІ ст. адзначаецца шырокім спектрам стыляў і 

кірункаў. У выяўленчым мастацтве пануюць стылі ракако, сентыменталізм, 

асветніцкі рэалізм, асветніцкі класіцызм, існуе пазастылѐвая лінія. 

Стыль ракако (франц. rococo, ад rocaille – марская ракавінка) нарадзіўся ў 

французскім мастацтве як крайні выраз праяў барока. Найбольш выразна стыль 

увасобіўся ў інтэр’еры, дэкаратыўна-прыкладным мастацтве і жывапісе. 

Асаблівасцямі ракако ў выяўленчым мастацтве сталі: адмаўленне гераічнага 

пафасу класіцызму, дамінаванне крывалінейных ліній над прамымі, панаванне 

пышных і дынамічных форм, імкненне да асіметрыі, выкарыстанне дыяганалей 

у будове кампазіцый,  камерны характар мастацтва. 
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Найбольш яскравымі прадстаўнікамі ў жывапісе ракако з’яўляюцца 

французскія мастакі А. Вато, Ф. Бушэ і Ж.А. Фраганар. У гісторыю мастацтва 

Антуан Вато (1684–1721) ўвайшоў як майстар “галантных сцэн”, якія 

выяўляюць кавалераў і дам, што забаўляюцца. А. Вато быў сынам страхара, і, 

перш чым заняцца жывапісам, прайшоў цяжкую працоўную школу. Назіранні 

гэтых гадоў адбіліся ў ранніх творах мастака, якія ѐн прысвяціў выяўленню 

сялян, рамеснікаў, вайскоўцаў. У творах ранняга перыяду адлюстроўваюцца 

ўласныя адносіны мастака да вайны. У адрозненне ад іншых мастакоў 

батальнага і гістарычнага жанраў, ѐн выяўляе не ўрачыстыя сцэны вайны, а яе 

будні (“Бівуак”, каля 1710). Паступова ў творах А. Вато пачынаюць усѐ больш 

выразна гучаць ноты расчаравання ў рэчаіснасці, адлюстроўваецца імкненне 

адмовіцца ад рэальнасці на карысць свету мараў аб ідэальным грамадстве, якое 

адпачывае на ўлонні прыроды. У 1717 г. з карцінай на вольную тэматыку 

“Паломніцтва на востраў Кіферу” А. Вато быў прыняты ў Каралеўскую 

акадэмію мастацтваў. Але дзеля таго, каб пазначыць жанр карціны камісія 

вылучыла новы жанр – “галантнае свята”. У “галантных сцэнах” сталага 

перыяду творчасці А. Вато перадае іранічныя адносіны да бесклопатных дам і 

кавалераў. Кампазіцыі невялікіх карцін А. Вато будуюцца асіметрычна, па 

дыяганалі, як своеасаблівая метафара капрызнага непастаянства і нябрэжнай 

выпадковасці. Яго работы, выкананыя ў хуткай, свабоднай манеры, быццам бы 

ў трэпетнасці, якая падкрэслівае імгненне прыгажосці, адзначаюцца нежнасцю 

колеравых нюансаў і ўзнаўляюць свет тонкіх душэўных станаў (“Кузіны”, 1716; 

“Памылка”, 1717; “Грамадства ў парку”, 1717–1718; “Капрызніца”, 1718).  

Франсуа Бушэ (1703–1770) быў папулярным мастаком у асяроддзі 

французскіх арыстакратаў. Мастак працаваў у розных жанрах: пісаў пейзажы, 

рэлігійныя і міфалагічныя кампазіцыі, партрэты. Але творчае крэда мастака 

схілялася да адлюстравання сюжэтаў антычных міфаў, пераважна эратычнага 

зместу. У выяўленні сцэн кахання мастак перадае моц і страсць чалавечых 

пачуццяў пры захаванні рэалістычнай трактоўкі чалавечага цела (“Рынальда і 

Арміда”, 1735; “Дзіяна пасля купання”, 1742; “Юпіцер і Каліста”, 1744; 

“Адаліска”, 1745; “Выкраданне Еўропы”, 1747). Героі і гераіні яго твораў 

пачуццѐвыя, галантныя, вясѐлыя, шалаўлівыя, ігрывыя... Але з цягам часу 

карціны Ф. Бушэ становяцца больш халоднымі і дэкаратыўнымі, поўнымі 

знешняга бляску.  

Жан-Анарэ Фраганар (1732–1806) з’яўляецца жывапісцам-

імправізатарам, які бліскуча развівае любую тэму, характэрную для эпохі. У 

адрозненне ад твораў свайго настаўніка – Ф. Бушэ – Ж.А. Фраганар 

адмаўляецца ад знешняга бляску. Ён звяртаецца да свету інтымных 

перажыванняў чалавека. Цѐплы каларыт яго твораў падкрэслівае душэўнасць 

сцэн. Мастак адмаўляецца ад ненатуральнай высветленай гамы жывапісу 

ракако і ўжывае багатую і разнастайную палітру фарбаў, свабодную манеру 

пісьма, што надае яго творам большую эмацыянальнасць. Па каларыце і 

тэхніцы выканання карціны Ж.А. Фраганара здаюцца вібрыруючымі, яны 

перадаюць шалаўлівы настрой сюжэта (“Выйграны пацалунак”, 1760; 

“Дапытлівыя”, 1767–1771; “Засоў”, 1778; “Працалунак цішком”, 1780-я). 
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Віртуозна выкананыя бытавыя і галантныя сцэны, у якіх зграбнасць ракако 

спалучаецца з натуральнасцю і тонкасцю ў перадачы светлапаветраных 

эфектаў, вылучаюць творчасць мастака сярод іншых жывапісцаў ракако. 

Ж.А. Фраганар з’яўляецца таксама майстром т. зв. “фантастычных 

партрэтаў”, якія аб’ядноўваюць розныя жанры. Сярод іх – эцюды жэстаў і 

паваротаў галавы, выявы сяброў і заказчыкаў, пісьменнікаў, музыкантаў, 

персанажаў у тэатральных касцюмах з тыповымі для таго часу каўнерамі або ў 

шляпе з пер’ямі, алегарычныя вобразы і інш. (“Натхненне”, “Музыка”, 

“Спевы”, “Фантастычны партрэт”, усе – 1769). 

Скульптура ракако прадстаўлена творчасцю французскіх мастакоў 

Эцьена Марыса Фальканэ (1716–1791) і Жана-Батыста Пігаля (1714–1785). 

Скульптуру ракако вызначаюць такія характэрныя рысы, як дэкаратыўнасць, 

знешняя прывабнасць, капрызная складанасць сілуэта, мяккая апрацоўка 

формы, лѐгкія і жывыя рухі, якія перадаюць жартлівы настрой. Гэтыя рысы 

знайшлі выраз у грацыѐзна-шалаўлівым “Пагражальным амуры” Э.М. Фальканэ 

(1755), а таксама ў творы Ж.-Б. Пігаля “Амуры, якія змагаюцца за сэрца” (1770-

я). Мастацкая задума абодвух твораў увасабляецца праз складана апрацаваную 

форму, хвалістыя і дынамічныя контуры ў перадачы мяккіх, пышных цел 

амураў.  

Маральным рэфарматарам у мастацтве з’яўляецца прадстаўнік кірунку 

сентыменталізм Жан-Батыст Грѐз (1725–1805). Ж.-Б. Грѐз прысвяціў свае 

творы адлюстраванню праблем маралі буржуазіі, якую ѐн супрацьставіў маралі 

вышэйшых колаў грамадства. Ён ухваляе працавітасць, маральныя ўстоі 

прадстаўнікоў трэцяга саслоўя, або, наадварот, пераўтварае ў галантны анекдот 

сцэну з іх жыцця (“Сялянская нявеста”, 1761; “Пакараны сын”, 1778). 

Канчатковая яснасць маральнага выхавання была неабходна для мастака і таму 

ѐн рабіў да сваіх карцін пісьмовыя тлумачэнні, дзе апісваў гледачу намеры, 

значэнне, сэнс жэстаў кожнага персанажу. З мэтай дасягнуць найбольшай 

выразнасці твораў мастак нярэдка ўжывае тэатралізаванасць кампазіцыі. Яго 

творчасці ўласціва аднастайнасць каларыту і манатоннасць сюжэтаў. У позні 

перыяд творчасці Ж.-Б. Грѐз стварае серыю т. зв. “галовак”, якія выяўляюць 

твары маладых дзяўчат і дзяцей (“Галава дзяўчыны ў чапцы”, 1760–1765). У іх 

падкрэсліваецца слашчавая прыгажосць, якая ўзмацняецца каларытам.  

Рэалістычныя тэндэнцыі ў мастацтве Асветніцтва атрымалі яскравы 

выраз у творчасці французскага мастака Ж.-Б.С. Шардэна і англічаніна 

У. Хогарта. Жан--Батыст Сімяон Шардэн (1699–1779) быў выхадцам з 

трэцяга саслоўя. Ён з’яўляецца стваральнікам своеасаблівай жанравай карціны. 

Мастак вѐў замкнуты вобраз жыцця, любаваўся сваім бліжэйшым акружэннем – 

прадметамі быту і жыццѐм сям’і, што знайшло выраз у яго творах. У 

супрацьвагу мастацтву ракако Ж.-Б.С. Шардэн раскрывае ў партрэтах і 

жанравых сцэнах прыгажосць простых чалавечых адносінаў (“Прачка”, 1737; 

“Пастаўшчыца”, 1739; “Працалюбівая маці”, 1740; “Малітва перад снеданнем”, 

1744; “Аўтапартрэт ля мальберту”, 1776). Кожная карціна Ж.-Б.С. Шардэна 

адрозніваецца завешанай кампазіцыйнай будовай, своеасаблівым  каларытам, 

выкананым у брудных залацістых танах, пластычным узаемадзеяннем 
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персанажаў і прадметаў. У сцвярджэнні каштоўнасцей рэальнага свету, які 

акружае чалавека, Ж.-Б.С. Шардэн часта пісаў нацюрморты, у якіх выяўляў 

незацейлівыя прадметы хатняга ўжытку (“Медны бак”, 1734; “Курыльны 

пакой”, 1737; “Сярэбраны стакан”, 1760). У шэрагу нацюрмортаў ѐн выяўляе 

прадметы, звязаныя з інтэлектуальнай дзейнасцю чалавека, мастака ці 

архітэктара (“Нацюрморт з атрыбутамі мастацтваў”, 1766).  

Уільям Хогарт (1697–1764) – майстар сатырычнага бытавога жанра, 

партрэтыст і тэарэтык мастацтва. На падставе літаратурных крыніц і жыццѐвага 

вопыту майстар стварыў дзве серыі карцін, у якіх раскрыў тыповыя з’явы 

тагачаснага жыцця. Кожная серыя змяшчае ў сабе павучальную мараль. Серыя з 

8 карцін “Кар’ера мота” (1732–1735) распавядае аб раптоўна разбагацелым 

юнаку, які атрымаў грошы ў спадчыну і растраціў іх. Серыя заканчваецца 

маралістычнай сцэнай: юнак страціў розум і апыніўся ў доме для псіхічна 

хворых. Серыя з 6 карцін “Модны шлюб” (1743–1745) уяўляе павучальную 

гісторыю пра тое, да чаго прыводзіць шлюб па разліку паміж збяднелым 

графскім сынам і дачкой багатага гандляра. Мастацтва У. Хогарта цікавае не 

толькі дыдактычнымі ўстаноўкамі Асветніцтва, яно прываблівае непасрэдна 

кампазіцыямі, у якіх перадаюцца жыццѐвыя назіранні і якія не пазбаўлены 

гумару. 

Асветніцкай з’явай у мастацтве з’яўляецца шырокае распаўсюджанне 

партрэту. У Англіі партрэт заўжды быў любімым жанрам, але ў XVIІІ ст. 

мастацтва партрэта дасягнула такой дасканаласці, што англійскія майстры сталі 

жаданымі гасцямі пры каралеўскіх дварах Еўропы. Джошуа Рэйнальдс (1723–

1792) быў арганізатарам і першым прэзідэнтам Каралеўскай акадэміі 

мастацтваў, заснаванай у 1768 г. Ён з’яўляецца стваральнікам галерэі 

партрэтаў, галоўным чынам прадстаўнікоў вышэйшых слаѐў грамадства, 

інтэлігенцыі (“Партрэт Джозэфа Барэці”, 1773; “Міс Блоўз з сабакам”, 1775). 

Большая частка яго твораў – гэта парадныя і алегарычныя партрэты (партрэт 

актрысы Сары Сідэнс у выглядзе музы трагедыі, 1783–1784; партрэт адмірала 

Хісфілда, 1787–1788).  

Майстром партрэту ў Англіі праславіўся Томас Гейнсбара (1727–1788). 

Каларыт твораў Т. Гейнсбара вызначаюць спалучэнні халодных блакітна-

серабрыстых і жамчужных таноў. Гэта дапамагло мастаку перадаць характэрнае 

для Англіі рассеянае святло і вільготную атмасферу, якая змягчае абрысы 

рэчаў. Пры стварэнні партрэтаў мастак вялікую ўвагу надае фону, у якасці 

якога часта выступае пейзаж (“Ледзі Элстан”, 1760–1765; партрэты герцагіні 

дэ Бафор, 1770-я; міс Хаверфілд, 1780). 

Сярод прадстаўнікоў асветніцкага рэалізму ў скульптуры вылучаецца 

Жан Антуан Гудон (1741–1828). Сапраўдную славу мастаку прынесла работа, 

якая, здавалася, мела толькі вучэбны інтарэс скульптурнай штудыі. Гэта 

знакаміты “Ecorcher” (1767; франц., літаральна – чалавек без скуры). Працуючы 

над ѐй, Ж.А. Гудон пераўтварыўся ў даследчыка і наблізіў мастацтва да навукі. 

Характэрнае для філасофіі асветніцтва сцвярджэнне ролі чалавечай асобы 

знайшло адлюстраванне ў разуменні мастаком адказнасці перад грамадствам і 

той задачы, якую ѐн паставіў перад сабою: стварыць скульптурныя вобразы 
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людзей, “што стварылі славу сваѐй радзіме”. Партрэты Вальтэра, Д. Дзідро, 

Ж.Ж. Русо, Ж.Л. Д’Аламбера, Мальера, К.В. Глюка, Дж. Франкліна сведчаць 

пра высокае майстэрства Ж.А. Гудона. У іх праўдзіва перадаюцца як знешнія 

рысы твараў, так і погляд, міміка, унутраны стан.  

Жывапіс асветніцкага класіцызму раскрывае творчасць Жака Луі Давіда 

(1748–1825). Мастак працаваў у г. Парыжы і г. Брусэле, з 1804 г. быў “першым 

мастаком” Напалеона І. Творчасць Ж.Л. Давіда, які актыўна ўдзельнічаў у 

палітычным жыцці краіны, быў якабінцам, дэпутатам Канвента, перадае 

рэвалюцыйныя погляды мастакоў мяжы XVIІІ–ХІХ стст. У 1794 г. мастак быў 

асуджаны за палітычныя погляды і вызвалены толькі з аднаўленнем 

Дырэкторыі. Творы Ж.Л. Давіда з’яўляліся праграмнымі, часам 

дэкламатыўнымі: мастак імкнуўся сродкамі жывапісу выразіць ідэі Вялікай 

Французскай рэвалюцыі, якая абвясціла “свадобу, роўнасць і брацтва”. 

Ж.Л. Давід лічыў, што мастацтва павінна выхоўваць высокія маральныя якасці, 

пачуцці грамадскасці і патрыятызму. Антычныя сюжэты мастак выяўляў як 

прыклад грамадскасці (“Выкраданне сабінянак”, “Вяртанне Маркуса Сэкстуса”, 

абедзве – 1799 “Андрамаха, якая аплаквае Гектара”, 1783; “Клятва Гарацыяў”, 

1785). Па яго меркаванні, Французская рэвалюцыя дала аналагічныя прыклады 

патрыятызму (“Смерць Марата”, 1793). Творы мастака адрозніваюцца 

лаканізмам выразных сродкаў. Гэта геаметрычныя, упарадкаваныя і прасторава 

дакладныя, ураўнаважаныя кампазіцыі, у якіх форма, аб’ѐм і святлацень 

пераважаюць над каларытам. У шматфігурных кампазіцыях, якія 

адлюстроўваюць сучасныя з’явы, мастак ужывае тэатралізаваныя вобразы; фон 

выступае ў якасці дэкарацый да дзеяння, якое разыгрываецца на першым плане 

(“Клятва ў зале для гульні ў мяч”, 1791). 

Буйнейшым прадстаўніком класіцызму ў Італіі ў XVIІІ ст. з’яўляецца 

скульптар Антоніо Канова (1757–1822). Творчасць А. Кановы адрозніваецца 

паслядоўнай арыентацыяй на вядомыя ўзоры антычнага мастацтва. Статуі 

міфалагічных герояў (“Амур і Псіхея”, 1793; “Геракл і Ліхас”, 1796), партрэты і 

надмагіллі (папы Клімента ХІІІ, 1792), створаныя мастаком, адрозніваюцца 

строгай прапарцыянальнасцю, урачыстым спакойствам і тэатральнасцю поз і 

жэстаў. Нават, ствараючы партрэты сучаснікаў (“Паліна Баргезэ ў вобразе 

Венеры”, 1805–1807), А. Канова супастаўляў іх з антычнымі героямі і багамі. 

Славу мастак набыў як скульптар, які тонка адчувае характар матэрыялу 

(мармура, бронзы). Ён быў таксама знатаком антычнага мастацтва. Ім была 

вызначана сапраўднасць скульптур Фідыя, што ўпрыгожваюць Афінскі 

акропаль.  

Пазастылѐвая лінія атрымала найбольшы выраз у мастацтве Італіі. У 

XVIІІ ст. у Венецыі ўзнікае новы від жывапісу – вядута. Вядуты пісаліся 

фарбамі на палатне або гравіраваліся на медзі. Пры стварэння мастацкіх твораў 

майстры карысталіся камерамі “абскура” і выяўлялі пейзажы ці фантастычныя 

сюжэты. “Абскура” ўяўляла вялікую скрыню, унутры якой знаходзілася 

рухомая скрыня, меншая па памерах. Выява ўспрымалася праз лінзу, што 

размяшчалася спераду рухомай скрыні і праламляла малюнак на шкло (зверху) 

праз люстэрка, пастаўленае нахілена ўнутры скрыні. Па-сутнасці, “абскура” 
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дазваляла дэталѐва фіксаваць краявід (Дж.А. Каналета “Прыѐм французскага 

пасла ў Венецыі”, 1730-я; Ф. Гвардзі “Пейзаж”, 1790). Прадстаўнікамі новага 

напрамку былі Джавані Антоніо Каналета (1697–1768), Франчэска Гвардзі 

(1712–1793), Бярнарда Бялота (1720–1780). 

Апошнім венецыянскім мастаком XVIІІ ст. з’яўляецца Джавані Батыста 

Цьепала (1696–1770). Дж.Б. Цьепала з’яўляецца славутым майстром 

дэкаратыўнага жывапісу. Мастак выконваў заказы для італьянскіх князѐў і 

іспанскіх каралей, нямецкіх архіепіскапаў і рускай царыцы. Ён распісваў 

плафоны і сцены з надзвычайным майстэрствам. Яго мастацкая творчасць 

набліжаецца да тэндэнцый барока. Жывапісныя творы мастака напоўнены 

каларыстычнай тонкасцю і лѐгкасцю. Дж.Б. Цьепала – аўтар грандыѐзных 

кампазіцый, якія ўпрыгожваюць скляпенні і сцены храмаў і палацаў. 

Святочнасць і хараство венецыянскіх карнавалаў адбілася ў гучных і бліскучых 

фарбах на карцінах і фрэсках мастака. Самыя знакамітыя творы Дж.Б. Цьепала 

створаны для палаца венецыянскага сямейства Дальерын (“Пір Клеапатры”, 

1750). 

§ Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 

У дэкаратыўна-прыкладным мастацтве XVIІІ ст. пануе стыль ракако. У 

кераміцы назіраецца перайманне кітайскаму мастацтву. Асноўнай прадукцыяй 

з’яўляецца паліваны ганчарны посуд, фаянс і фарфор. Галоўным цэнтрам 

фаянсавай вытворчасці з’яўляецца г. Руан у Францыі, дзе быў створаны 

знакаміты “прамянѐвы ўзор”, што нагадвае карункі. У галіне фарфоравых 

вырабаў першанства трымае Германія. У 1709 г. І.Ф. Бѐтгерам у Саксоніі быў 

заснаваны Мейсенскі фарфоравы завод. Росквіт вытворчасці завода прыпаў на 

1720-я – 1730-я гг., калі майстры пачалі ўжываць паліхромны надглазурны і 

кобальтавы падглазурны роспіс пасудзін. У 1730-х – 1760-х гг. у вырабах 

Мейсенскага фарфоравага завода сцвердзіўся стыль ракако. Сюжэтамі роспісаў 

гэтага часу становяцца жанравыя і “галантныя” сцэны. Посуд набывае 

крывалінейныя абрысы і пакрываецца ўзорам з кветак і птушак. У сярэдзіне 

XVIІІ ст. канчаткова ракако замацоўваецца ў кераміцы: абрысы талерак і блюд 

становяцца хвалістымі, у дэкоры пануюць сцэны з персанажамі карцін Ф. Бушэ. 

Шкляныя вырабы імітуюць багемскі стыль. У аздабленні інтэр’ераў 

стыля ракако шырока ўжываецца люстэрка. Галанскія шкларобы акрамя 

алмазнай гравіроўкі ўжываюць новую тэхніку – пункцірную гравіроўку, дзе 

арнамент наносіцца з дапамогай кропак, а фон застаецца гладкім. 

Арыгінальнасцю форм адрозніваецца іспанскае шкло; іспанскія шкларобы 

вырабляюць пасудзіны з чатырма носікамі, дэкор аздабляе толькі гарлавіну. 

Крывалінейныя матывы пануюць у ювелірным мастацтве, металічных і 

драўляных вырабах. У галіне апрацоўкі дрэва з’яўляецца падзел працы: 

сталярная работа з разьбой па масіўнай дошцы, работа чорнадрэўшчыкаў па 

вырабе фанернай мэблі; рэзчыкі, лакіроўшчыкі і інш.  

У ткацтве пануе кветкавы арнамент. Развіваецца вытворчасць карункаў з 

буйной і дробнай ячэйкай. Арнамент уключае кветкі, лісце і завіткі. У 

шпалерным мастацтве назіраецца тэндэнцыя да збліжэння з жывапісам. У 
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дывановым мастацтве распаўсюджана кітайская тэматыка, таксама сюжэты 

чэрпаюцца з італьянскай камедыі. 

МАСТАЦТВА РАСІІ 

§ Мастацтва Пятроўскіх часоў (Пятроўскае барока) 

Рэформы Пятра І прывялі да рашучай перабудовы гаспадаркі і культуры 

Расіі. Хуткімі тэмпамі развіваліся прамысловасць і гандаль, тэхніка, навука, 

мастацтва. Найбольшая ўвага надавалася свецкаму дойлідству. Сталіца была 

перанесена з г. Масквы ў г. Пецярбург, які быў закладзены ў гонар нябеснага 

ахоўніка Святога апостала Пятра па прыкладзе Амстэрдама 16 (27) мая 1703 г., 

а ў 1712 г. стаў сталіцай. З самага пачатку Пецярбург будаваўся як каменны 

горад. Пѐтр І забараніў у гэты час узводзіць каменныя будынкі ў іншых гарадах 

Расіі. Усе рэсурсы краіны былі накіраваны на будаўніцтва новай сталіцы. 

Забудова Пецярбурга здзяйснялася па заходнееўрапейскім узоры: будынкі 

размяшчаліся ўздоўж вуліц, тратуараў замест традыцыйнага размяшчэння 

дамоў у глыбіні ўчастка двароў. Такая “калідорная” забудова (уздоўж вуліцы) 

сфарміравалася ва ўмовах сярэднявяковай Еўропы і стала асноўнай у 

еўрапейскіх гарадах. Руская сістэма забудовы (“пагонная”), як і ўсходняя, – 

тарцамі да вуліцы – стварала лепшыя ўмовы для жылля дзякуючы гукаізаляцыі. 

Але еўрапейская сістэма была больш прагрэсіўнай і надавала ўрачыстасць 

вуліцам.  

Па прычыне таго, што ў Пецярбурзе ўсѐ ж будавалася шмат драўляных 

дамоў, было загадана іх атынкоўваць і аздабляць так, каб яны мелі выгляд 

каменных. Пабудовы Пятроўскіх часоў аздабляліся распаўсюджанымі формамі 

галанскай і дацкай архітэктуры – рустоўкай вуглоў, пілястрамі, філѐнкамі, 

абрамленнем вокнаў рэнесанснай ліштвай. Пануючым стылем архітэктуры 

стала прыйшоўшае з Заходняй Еўропы барока. 

Адной з першых пабудоў Пецярбурга быў сабор Петрапаўлаўскай 

крэпасці (1712–1733), узведзены па праекце швейцарскага архітэктара Дамініка 

Трэзіні (каля 1670–1734). План сабора адпавядаў сістэме будаўніцтва храмаў 

Заходняй Еўропы. Гэта быў трохнэфавы, выцягнуты ўдаўжыню будынак, 

перакрыты крыжовымі скляпеннямі і дэкараваны ордэрнымі формамі. Вежа 

сабора, якая служыла званіцай, па загаду Пятра І была ўвенчана шпілем. 

Менавіта шпіль стаў асноўным вышынным арыенцірам горада. 

Па праектах Д. Трэзіні былі пабудаваны карабельныя верфі (на месцы 

сучаснага Адміралцейства), урадавы будынак Дванаццаці калегій 

(міністэрстваў, зараз – корпус Санкт-Пецярбургскага ўніверсітэта), які 

складаўся з 12-ці карпусоў аднолькавага архітэктурна-прасторавага вырашэння, 

дом Пятра І. Д. Трэзіні распрацаваў узорныя (тыпавыя) праекты дамоў для 

забудовы горада.  

У гэты ж час быў закладзены Пецяргоф (Петрапалац) – загарадная 

рэзідэнцыя Пятра І. Фарміраванне Пецяргофа доўжылася і пры пераемніках 

Пятра І. Па ўзоры Версаля Пецяргоф атрымаў рэгулярную планіроўку веернага 

тыпу з зялѐнымі насаджэннямі, фантанамі, скульптурамі, гротамі і альтанкамі. 
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Вялікія роля ў распаўсюджанні новых мастацкіх густаў у дойлідстве Расіі 

Пятроўскіх часоў належыла французскаму архітэктару і інжынеру Жану-

Батысту Аляксандру Лэблону (1679–1719). У 1717 г. Ж.-Б.А. Лэблон быў 

запрошаны ў Расію для распрацоўкі праекта планіроўкі Пецярбурга. 

Распрацавны дойлідам праект уяўляў кампазіцыю ў выглядзе эліпса, у якім 

размяшчаліся вуліцы, што перакрыжоўваліся пад прамым вуглом. Але праект 

Ж.-Б.А. Лэблона быў адхілены, таму што сістэма вуліц перакрыжоўвала 

існуючыя ў горадзе водныя камунікацыі і праект быў цяжкім для рэалізацыі. 

Сярод рэалізаваных Ж.-Б.А. Лэблонам задум вылучаюцца Летні сад і 

Пецяргофскія каскады. Летні сад Ж.-Б.А. Лэблон аформіў па ўзорах класіцызму 

з гладка падстрыжанымі “зялѐнымі сценамі” і барочнай “італьянскай” 

скульптурай.  

Сучаснае аблічча Пецяргофскіх каскадаў фарміравалася больш 100 год, 

але першапачатковая задума Пятра І захавалася. Каскады ўяўляюць сабою 

мноства разнастайных фантанаў са скульптур, па якіх вада сцякае рознымі 

варыянтамі ў канал. Пецяргофскія каскады ўпрыгожвае разнастайная паркавая 

скульптура, вырашаная ў стылявых формах барока. Цэнтральнай скульптурнай 

кампазіцый з’яўляецца група “Самсон, што раздзірае пасць ільву”. Па 

першапачатковай задуме скульптура павінна была ўпрыгожваць самы магутны 

вадамѐт Ніжняга парку. Рашэнне аб будаўніцтве фантана было прынята ў 

1734 г., калі святкавалася 25-годдзе перамогі швецкіх войскаў пад Палтавай. 

Гэтая перамога супала з днѐм Святога Самсонія, што паслужыла прычынай 

стварэння алегарычнага вобраза. Скульптура павінна была сімвалізаваць 

перамогу Расіі над Швецыяй, герб якой уключаў выяву ільва. Дзеля таго, каб 

атрымаць слуп вады максімальнай вышыні, па запыту майстра фантанаў 

П. Суалема ад Бабігонскага пруда быў пракладзены драўляны водаправод 

больш 4 км. У 1736 г. работа была завершана і вадзяны струмень узняўся на 

вышыню 20 м. Але адлітая са свінцу скульптурная група праз 10 год 

запатрабавала рэстаўрацыі, а ў канцы  XVIІІ ст. яе замянілі на бронзавую 

скульптуру (1800–1802), выкананую Міхаілам Іванавічам Казлоўскім (1753–

1802). М.І. Казлоўскаму належыць таксама помнік А.В. Сувораву ў Пецярбурзе 

(1799–1801). Яго творчасць прасякнута асветніцкімі ідэямі, узвышаным 

гуманізмам, яркай эмацыянальнасцю.  

Між тым у скульптуры Пятроўскіх часоў самай яркай фігурай быў 

італьянец Барталамэо Карла Растрэлі (1675–1744), які з 1716 г. працаваў у 

Пецярбурзе. Творчасць Б.К. Растрэлі была разнастайнай. Як майстар 

дэкаратыўнай скульптуры ѐн удзльнічаў у аздабленні Вялікага каскада ў 

Пецяргофе. Ён шмат працаваў над вобразам Пятра І. Яшчэ пры жыцці манарха 

ѐн адліў з яго твару маску, якая ўдалейшым служыла асновай для многіх 

патрэтным вобразаў Пятра І. Творам Б.К. Растрэлі ўласціва барочная 

ўрачыстасць і пышнасць, уменне перадаваць фактуру матэрыяла. У абліччы 

Пятра І ѐн праўдзіва выяўляў і падкрэсліваў розум, волю, вялікую энэргію, 

унутраны моц (“Васковая персона” Пятра І, 1725; бронзавы бюст Пятра І, 1723–

1729; конны манумент Пятру І, 1743). Б.К. Растрэлі з’яўляецца ў роўнай ступені 
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майстрам індывідуальнага партрэту і шматфігурных кампазіцый (“Імператрыца 

Ганна Іванаўна з арапчонкам”, 1733–1741). 

Адлюстраваннем ідэй Асветніцтва ў рускім жывапісе з’явіўся партрэт, 

які перажываў свой першы росквіт. XVIІІ ст. лічыцца пачаткам рускага 

партрэтнага жывапісу. Для твораў гэтага часу яшчэ характэрна плоскаснасць 

выявы, што набліжае партрэты да парсун (ад рус. – персона, асоба) канца XVI–

XVIІ стст., якія працягвалі традыцыі іканапіснай трактоўкі вобразаў. Большасць 

партрэтыстаў XVIІІ ст. вучылася ў Галандыі, што спрыяла ўплыву галанскіх 

традыцый на жывапіс Пятроўскіх часоў. Рэалізмам у трактоўцы вобразаў 

адрозніваецца творчасць аднаго з першых партрэтыстаў часу – Івана Мікіціча 

Нікіціна (каля 1690–1742). У партрэтах ѐн дабіваўся перадачы характэрных 

індывідуальных рыс мадэлі і матэрыяльнасці выяўляемых прадметаў 

(“Напольны гетман”, 1720-я; “Пѐтр І на смертным ложы”, 1725). Для яго 

твораў уласціва ўмоўная перадача светлапаветранага асяроддзя, наяўнасць 

асобных вялікіх колеравых плямаў; звычайна фон непрапрацоўваецца і 

зводзіцца да перадачы бязмежнай прасторы сродкамі цѐмнага каларыту. 

Увайшоў у гісторыю рускага мастацтва як партрэтыст і Іван Якаўлевіч 

Вішнякоў (1699–1761). Яго бачанне чалавека адрозніваюць уважлівыя адносіны 

да мадэлі, уменне перадаць барочнае адзенне, парыкі і макіяж. Творы 

І.Я. Вішнякова вылучаюцца своеасаблівым высакародным серабрыстым 

каларытам. У сваіх творах ѐн імкнецца пераадолець традыцыі парсуннага 

жывапісу. Так, у партрэце Сары Элеаноры Фермор (1750-я) мадэль выяўляецца 

нерухомай. Нягледзячы на тое, што мастак імкнецца перадаць аб’ѐм з 

дапамогай святлаценевай мадэліроўкі формы (высвятленне цэнтральнай часткі, 

зацямненне бакавых), сукенка партрэтаванай здаецца плоскай. У патрэтах 

майстра акцэнтуюцца твары асоб; увага надаецца выразу вачэй, перадачы 

формы твару. Але застыласць мадэляў, вылучаных светлым каларытам, робіць 

іх падобнымі да фарфоравых статуэтак.  

Адным з заснавальнікаў рускага партрэтнага жывапісу быў Андрэй 

Мацвеевіч Мацвееў (1701–1739). У адрозненне ад сваіх сучаснікаў 

А.М. Мацвееў засяроджвае ўвагу на перадачы ўзаемаадносінаў мадэляў. 

Вобразы, створаныя А.М. Мацвеевым, вылучаюцца лірычнай адухоўленасцю, 

мяккасцю каларыту, пабудаванага на спалучэнні цѐплых і халодных таноў. Яго 

партрэты адрозніваюцца свободнай растаноўкай поз і праўдзівасцю 

характарыстык мадэлі (“Аўтапартрэт з жонкай”, 1729). 

§ Мастацкая культура часоў першых пераемнікаў Пятра І 

Пасля смерці Пятра І змены адбыліся ў культурна-бытавым жыцці эліты. 

Лепшыя еўрапейскія архітэктары будавалі ў Расіі палацы імператараў і 

саноўнікаў. Густы новага часу выразіў сын знакамітага скульптара – архітэктар 

Барталамэо Франчэска Растрэлі (1700–1771). Яго творчасці належаць Зімовы 

палац, Смольны манастыр, палац С. Страганава ў Пецярбурзе, Вялікі палац у 

Царскім Сяле (зараз г. Пушкін), царскі палац у Пецяргофе. Архітэктура гэтых 

будынкаў не мае ў свеце стылявых аналагаў. Пластычны дэкор фасадаў 

спалучаў элементы класіцызму і барока, інтэр’еры вытрыманы ў ракайльным 

стылі. Вялікую ролю ў абліччы будынкаў, узведзеных па праектах 
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Б.Ф. Растрэлі, адыграў колер: на блакітным ці светла-зялѐным полі сцяны 

вылучаюцца белыя дэталі, якія кантрастуюць з залачонымі элементамі дэкору. 

У жывапісе другой паловы XVIІІ ст. значнай з’явай стала развіццѐ 

рэалістычнага партрэту, які атрымаў яскравы выраз у творчасці вучня 

І.Я. Вішнякова – Аляксея Пятровіча Антропава (1716–1795). У яго партрэтах 

яшчэ адзначаецца сувязь з традыцыямі іканапісу. Але выкарыстанне барочных 

прыѐмаў у адлюстраванні твараў, фігур, выяўленні антуражу, атрыбутыкі, 

інтэр’еру сведчаць пра новы этап у развіцці рускага партрэтнага мастацтва. 

Першапачаткова А.П. Антропаў працаваў над дэкаратыўнымі роспісамі і толькі 

ў асобных выпадках звяртаўся да партрэтаў. У сталы перыяд партрэт 

становіцца вядучым жанрам творчасці мастака. Дзеля максімальнага 

набліжэння мадэлі да гледача А.П. Антропаў ужывае прыѐм выяўлення асоб па 

пояс, што дапамагае мастаку акцэнтаваць увагу на абліччы твару. Пры гэтым у 

партрэтах перадаюцца толькі знешнія рысы мадэляў, мастак пазбягае іх 

псіхалагічнай характарыстыкі (партрэты А.М. Ізмайлавай, 1759, 

Т.А. Трубяцкой, 1761; “Парадны партрэт Пятра ІІІ”, 1762). 

Некаторыя змены ў свецкі жывапіс унес прыгонны мастак графоў 

Шэрэмецьевых, партрэтыст Іван Пятровіч Аргуноў (1729–1802). Партрэты 

мастака пазбаўлены дэталізацыі, у іх асноўная ўвага скіравана да твараў асоб. 

Партрэтаваныя выяўляюцца ў простых позах, у звычайнай хатняй вопратцы, 

што дае магчымасць мастаку перадаць мяккасць у выразе твараў. Заслугай 

І.П. Аргунова з’яўляецца тое, што ў яго творчасці ўпершыню пачынаюць 

выяўляцца прадстаўнікі трэцяга саслоўя, што адлюстроўвае ідэі асветнікаў 

(“Партрэт невядомай сялянкі ў рускім касцюме”, 1784). 

§ Кацярыненскі класіцызм 

У другой палове XVIІІ ст., з прыходам да ўлады Кацярыны ІІ, у Расіі 

надыйшоў перыяд палітычнай стабілізацыі і эканамічнага ўздыму. 

Умацоўвалася самадзяржаўе, расла магутнасць дваранскай імперыі. Вялікая 

ўвага надавалася горадабудаўнічаму развіццю, якое здзяйнялася па рэгулярным 

прынцыпе. Фасады будынкаў аздабляліся класіцыстычнымі архітэктурнымі 

дэталямі. Здзяйснялася добраўпарадкаванне сталіцы, забудоўваліся парадныя 

набярэжныя ракі Нявы. Скульптар Э.М. Фальканэ, які ў гэты час па запрашэнні 

Кацярыны ІІ працуе ў Пецярбурзе, узводзіць помік Пятру І (“Медны коннік”, 

1782), які арганічна ўпісаўся ў вобраз горада, звязаўшы Няву, набярэжныя і 

архітэктурныя ансамблі. 

У гэты час (1765) прыязджае з Еўропы вучань Парыжскай і Рымскай 

акадэмій Васіль Іванавіч Бажэнаў (1737–1799) – паслядоўнік стылю класіцызм. 

Ім па загадзе Кацярыны ІІ быў распрацаваны праект грандыѐзнага палаца на 

тэрыторыі Маскоўскага Крамля (1773, не здзейснены). Па задуме палац павінен 

быў займаць усю тэрыторыю Крамлѐўскага ўзвышша. Усе пабудовы, 

размешчаныя на тэрыторыі, павінны былі ўвайсці ў склад палаца. Галоўны 

корпус прадугледжвалася размясціць фасадам да ракі Масквы, галоўны ўезд – з 

боку Чырвонай плошчы. Згодна макету, ансамбль палаца павінен быў уключаць 

эліпсічную ў плане плошчу, якая функцыянальна адпавядала аўдыторыі пад 
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адкрытым небам. Карпусы палаца павінны былі аздабляцца звонку іанічным 

ордэрам, інтэр’еры – карынфскім. У 1773 г. адбылася закладка фундаменту 

палаца, але далейшыя работы былі адкладзены. 

Сярод рэалізаваных праектаў В.І. Бажэнава вылучаецца Дом Пашкова 

(1784–1786) на вул. Махавой у Маскве, архітэктура якога з’яўлялася на той час 

цэнтрам ансамбля горада і адпавядала стылявому кірунку французскай 

акадэмічнай школы. Будынак узведзены ў традыцыях класіцызму: мае 

трохчасткавую структуру, у якой дамінуе цэнтральны аб’ѐм, увенчаны купалам. 

Цэнтральны і бакавыя аб’ѐмы вылучаюцца чатырохкалоннымі порцікамі, фасад 

аздоблены ордэрнай пластыкай. Пры праектаванні Дома Пашкова дойлід 

імкнуўся вырашыць значную горадабудаўнічую задачу: будынак павінен быў 

стаць цэнтрам ансамбля вуліцы, яе вышыннай дамінантай, якая 

падапарадкавала бы сабе навакольную забудову. 

Яскравым прадстаўніком класіцызму ў рускай архітэктуры XVIІІ ст. 

з’яўляецца Матфей Фѐдаравіч Казакоў (1738–1812), які па запрашэнні 

В.І. Бажэнава разам з ім працаваў над праектам Крамлѐўскага палаца ў Маскве. 

Па праектах М.Ф. Казакова былі пабудаваны будынкі “Прысутных месцаў” 

(1776) у Крамле, Маскоўскага ўніверсітэта (1786–1793), Галіцынскай бальніцы 

(1796–1791), шэраг гарадскіх і падмаскоўскіх сядзіб. Большасць праектаў 

М.Ф. Казакова адпавядае напрамку французскай школы акадэмічнага 

класіцызму. Гэта рытмічна ўпарадкаваныя, сіметрычныя кампазіцыі, у якіх 

дамінуе цэнтральная частка, вылучаная колонным порцікам. 

У другой палове XVIІІ ст. у Расіі працуюць і прыдворныя архітэктары, 

запрошаныя з-за мяжы – Джакама Кварэнгі (1744–1817) і Ч. Камерон. 

Д. Кварэнгі дакладна прытрымліваўся стылю паладзіянства. У сваіх праектах 

ѐн імкнуўся давесці да мяжы прынцып прасторавасці архітэктуры. Яго 

творчасці належаць Аляксандраўскі палац і садова-паркавыя павільѐны ў 

Царскім Сяле (1780-я – 1800), Эрмітажны тэатр (1783–1787) у Пецярбурзе. 

Чарльз Камерон (1730-я – 1812) быў сынам будаўніка, вучыўся ў цэху 

плотнікаў, што аказала ўплыў на фарміраванне яго творчага крэда. Ён шмат 

вывучаў антычнае мастацтва, яго нататкі сталі асновай кнігі “Лазні рымлян”, у 

якой ѐн змясціў чарцяжы антычных тэрм. У 1779 г. Ч. Камерон прыязджае ў 

Расію. Па яго праектах былі пабудаваны архітэктурны комплекс “Тэрмы” 

(1780–1794) у Царскім Сяле з шыкоўнымі заламі для прыѐмаў, палац і паркавыя 

павільѐны ў Паўлаўску (1782–1786). Сярод яго праектаў найбольшую ўвагу 

прыцягвае “Камеронава галерэя”, пабудаваная ў Царскім Сяле ў 1780–1794 гг. 

Галерэя адлюстроўвае вобраз Антычнай эпохі. Яна вырашана двухпавярховым 

будынкам з вялікімі пралѐтамі паміж калонамі. Ніжняя частка складзена з 

каменю, верхняя ўяўляе лѐгкую галерэю з калонамі іанічнага ордэра, 

правобразам якой паслужыў порцік Афінскага храма Эрэхтэѐна. Ч. Камерону 

належыць афармленне некалькіх залаў Кацярыненскага палацу – Зялѐнай 

сталовай, Агатавага пакою (1780-я–1793). У ансамблі Паўлаўска па ўсім парку 

ѐн раскідвае асобныя павільѐны, якія маюць сімвалічны сэнс: “Храм 

сяброўства” у форме ратонды з калонамі дарычнага ордэру, “Каланада 

Апалона” са скульптурай у цэнтры.  
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У выяўленчым мастацтве вядучыя пазіцыі па-ранейшаму ўтрымлівае 

партрэт, які атрымаў увасабленне ў творчасці Ф.І. Шубіна, Ф.С. Рокатава, 

Д.Р. Лявіцкага, У.Л. Баравікоўскага.  

Асаблівасці скульптурнага партрэту класіцызму XVIІІ ст. адлюстроўвае 

творчасць Фядота Іванавіча Шубіна (1740–1805). Амаль усе сучаснікі мастака 

звярталіся да скульптурнага партрэту зрэдку, у той час як у творчасці 

Ф.І. Шубіна партрэт займаў цэнтральнае месца. У партрэтах Ф.І. Шубін не 

абмяжоўваецца перадачай знешніх рыс мадэляў. Пры тым, што ѐн дэталѐва 

прапрацоўвае характэрныя для эпохі парыкі, карункі, па-майстэрску перадае 

лѐгкасць або грубасць тканіны касцюма, ѐн таксама ўважлівы да чалавечых 

твараў. Сродкі мастацкай выразнасці скульптуры далі магчымасць мастаку 

ўвасобіць рысы характараў яго сучаснікаў. Вобразы З.Г. Чарнышова (1774), 

генерал-фельдмаршала графа П.А. Румянцава-Задунайскага (1778) 

адрозніваюцца выразам душэўнага ўздыму, энэргічнасцю, якія Ф.І. Шубін умеў 

перадаць у позе, павароце галавы, фалдах адзення. Ён выдатна валодаў тэхнікай 

працы з матэрыяламі. Пры паліроўцы мармуру ѐн улічваў характар святлаценю, 

які будзе ажыўляць вобраз. Сярод партрэтаў Ф.І. Шубіна ѐсць і парадныя 

ўрачыстыя (партрэт А.М. Галіцына, 1775) і камерныя, у якіх мастак імкнуўся 

больш тонка перадаць рысы мадэлі (партрэт М.В. Ламаносава, 1790-я). 

Заснавальнікам інтымнага партрэту ў рускім жывапісе з’яўляецца Фѐдар 

Сцяпанавіч Рокатаў (1735–1808). Парадныя партрэты (напрыклад, партрэт 

Кацярыны ІІ) займаюць у яго творчасці нязначнае месца. Мастак працягваў 

развіваць традыцыі партрэтнага мастацтва, якія сфарміраваліся ў папярэдні 

перыяд, у творчасці А.П. Антропава. У творах Ф.С. Рокатава па-ранейшаму фон 

трактуецца ўмоўна, але большая ўвага надаецца святлаценевай мадэліроўцы 

форм, што стварае ўражанне перадачы аб’ѐму. Мастак працаваў у традыцыях 

класіцызму, умеў перадаваць у партрэтах жывасць погляду, годнасць, абаянне, 

адкрытасць мужчынскіх і жаночых вобразаў. Ф.С. Рокатаў адчуваў 

індывідуальнасць кожнай мадэлі, у адпаведнасці з якой выбіраў каларыт і 

фармат карціны. У асобных выпадках мастак ужывае форму тонда, вядомую з 

эпохі Адраджэння. Яго творы адрозніваюцца своеасаблівым лірычным 

каларытам. Серабрыстасць, светлапаветранасць ствараюць эфект паэтычнай 

недасказанасці яго карцін (партрэты паэта В.І. Майкова, 1765; невядомай у 

ружовай сукенцы, 1770-я; В.Я. Навасільцавай, 1780). 

У традыцыях класіцызму працаваў партрэтыст Дзмітрый Рыгоравіч 

Лявіцкі (1735–1822). У сваѐй творчасці Д.Р. Лявіцкі выразна ўвасобіў 

шматграннае разуменне чалавечай асобы. Яго творы праўдзіва перадаюць 

вобразы прадстаўнікоў вышэйшага саслоўя. У партрэтах мастак імкнуўся 

адлюстраваць вобраз героя эпохі Асветніцтва, выразіць грамадскія ўчынкі сваіх 

мадэляў (парадныя партрэты Кацярыны ІІ, другая палова XVIІІ ст.; багача 

П.А. Дзямідава, 1773). Партрэтаваныя дакладна пазіруюць, дэмантруючы свае 

заслугі, а мастак імкнецца выявіць іх у найбольш эфектных позах і касцюмах. 

На заднім плане, у якасці фона, выяўляюцца драпіроўкі, калоны, пейзаж, што 

характэрна для жывапісу эпохі Асветніцтва, але з’яўляецца ўпершыню ў рускім 

мастацтве. У камерных партрэтах (партрэт супругаў Мітрафанавых, 1790-я) 
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раскрываецца іншая манера – мастак уважлівы да індывідуальнасці мадэлі, да 

аблічча і выразу твара, характару і тэмпераменту. Абодва падыходы знайшлі 

выраз ў серыі какетлівых тэатралізаваных вобразаў “смалянак” – выхаванак 

Смольнага інстытута высакародных дзяўчат (партрэты А.І. Нялідавай, 

А.М. Хаванскай, А.М. Хрушчовай, усе – 1773; Г.І. Алымавай, 1776). 

Працягвае традыцыі партрэтнага жывапісу Д.Р. Лявіцкага яго вучань 

Уладзімір Лукіч Баравікоўскі (1757–1825), які ў супрацьвагу індывідуальнаму 

параднаму партрэту стварае сентыментальны партрэт прыватнай асобы, 

выяўлены звычайна на фоне паркавага пейзажу ў лѐгкай дымцы (партрэты 

М.І. Лапухіной, 1797; Кацярыны ІІ пад час прагулкі ў Царскасельскім парку, 

1794). Пры выбары фармату карціны мастак аддаваў перавагу камернаму 

партрэту. Яго партрэты адлюстроўваюць задумленнасць і ўнутранае спакойства 

мадэляў, перадаюць уражанне напасрэднасці і натуральнасці. У пачатку ХІХ ст. 

У.Л. Баравікоўскі імкнецца выявіць у сваѐй творчасці новы ідэал асобы з 

моцным характарам. Ён піша партрэты людзей мужных і энэргічных, выяўляе 

рысы грамадскасці, высакароднасці. У.Л. Баравікоўскі вядомы і як стваральнік 

ікон. У 1804–1811 гг. мастак выканаў іконы для іканастаса Казанскага сабора ў 

Пецярбурзе. 

Традыцыі рускага класіцызму выразна ўвасобіліся ў гістарычным жанры 

твораў Антона Паўлавіча Ласенкі (1737–1773). Выхадзец з Украіны, 

А.П. Ласенка атрымаў адукацыю ў Акадэміі мастацтваў у Пецярбурзе, адкуль 

быў накіраваны ў Парыж, а затым у Рым дзеля павышэння ўзроўню свайго 

майстэрства. У Парыжы былі напісаны карціны “Цудоўны ўлоў рыбы”, 

“Ахвяраванне Аўраамава”, якія атрымалі станоўчую ацэнку французскіх і 

рускіх мастакоў. У 1768 г. у Парыжы ў якасці вучэбных штудый былі напісаны 

дзве работы “Каін” і “Авель”, якія прывабілі рускіх мастакоў Акадэміі. 

Нягледзячы на тое, што пры выкананні гэтых твораў перад мастаком стаяла 

задача перадачы гульні мышцаў, выяўлення крывяносных сасудаў, сухажылляў, 

карціны вылучаюцца завершанасцю. Цікавасць да антычнай культуры і рускай 

гісторыі знайшла адлюстраванне ў абранні сюжэтаў для твораў, у якіх 

А.П. Ласенка спалучае ўмоўна-акадэмічную трактоўку з імкненнем раскрыць 

складаны этычны канфлікт (“Уладзімір перад Рагнедай”, 1770; “Развітанне 

Гектара з Андрамахай”, 1773). Для выразу задумы мастак выкарыстоўвае яркія 

фарбы, дынаміку фалдаў на драпіроўках, што набліжае яго работы да творчасці 

Н. Пусэна. А.П. Ласенка вядомы таксама і як майстр малюнку. Да лепшых 

графічных твораў мастака адносяць ліст “Вандроўнікі” (1760-я), сюжэт якога 

перадае цікавасць маладых людзей да мастацкай культуры Антычнасці. Па 

малюнках А.П. Ласенкі ўдалейшым вучыліся многія мастакі. А.П. Ласенка 

можна смела назваць педагогам. З мэтай перадачы свайго вопыту ѐн напісаў 

“Тлумачэнне кароткай прапорцыі чалавека... на карысць юнацтву, што 

практыкуецца ў малюнку...” (1772), якое лічыцца першым рускім 

дапаможнікам па мастацкай анатоміі. 
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ТЭМА 11. МАСТАЦКАЯ КУЛЬТУРА ХІХ СТ. 

ХІХ ст. – гэта перыяд уздыму навукі, інтэнсіўнага развіцця 

прамысловасці. У гэты час былі зроблены найважнейшыя навуковыя адкрыцці, 

хуткімі тэмпамі развівалася тэхніка, якая спрыяла росту вытворчасці, зручнасці 

камунікацый, і пашырыла магчымасці бытавога абслугоўвання насельніцтва 

свету. Да найбольш значных вынаходніцтваў і адкрыццяў ХІХ ст. адносяцца: 

 у галіне камунікацый – вынаходніцтвы тэлеграфа (1832), тэлефона (1876); 

парахода (1807), паравоза (1814), чыгункі (Англія, 1830), метрапалітэна 

(Лондан, 1863), трамвая (Берлін, 1881), аўтамабіля (1886); 

 у галіне біялогіі і медыцыны – Чарльз Дарвін (Англія) распрацаваў тэорыю 

эвалюцыі арганічнага свету Зямлі. Далейшыя распрацоўкі звязаны з імѐм 

Грэгара Мендэля, якому належыць вывядзенне законаў спадчыннасці аб 

перадачы генетычных асаблівасцей ад пакалення ў пакаленне. У канцы ХІХ ст. 

французскі біѐлаг Луі Пастэр вынайшаў спосаб знішчэння бактэрый – 

пастэрызацыю, прышчэпкі супраць курынай халеры, сібірскай язвы, шаленства 

і інш. У яго імя ў 1888 г. у Парыжы быў створаны навукова-даследчы інтытут 

мікрабіялогіі; 

 у галіне фізікі – была вынайдзена лямпа ўнутранага накальвання для 

асвятлення памяшканняў і вуліц. Нямецкі фізік Вільгельм Рэнтген у 1895 г. 

адкрыў “ікс-прамяні” (рэнтгенаўскія прамяні). У Францыі муж і жонка П’ер і 

Мары Кюры ў 1896 г. адкрылі радыѐактыўнасць. Нямецкі інжынер Рудольф 

Дызель распрацаваў эканамічны аднацыліндравы рухавік; 

 у галіне мастацтва – французскі вынаходнік Луі Жак Дагер у 1835 г. 

вынайшаў спосаб фіксацыі выявы на металічнай пласціне – дагератып, на 

падставе якога пазней пачалі стварацца фатаграфіі. 

Цэнтрам інтэлектуальнага жыцця ХІХ ст. была Германія, дзе 

сфарміраваліся шматлікія філасофскія школы і вучэнні, скіраваныя на 

адлюстраванне светапогляду чалавечага грамадства.  

ХІХ ст. слушна называюць “стагоддзем археалагічных адкрыццяў”. У 

гэты час дзякуючы рабоце археолагаў значна ўзбагаціліся веды аб культуры 

Старажытнага Егіпта, Масапатаміі, Грэцыі, Рыму, сярэднявяковай Еўропы. У 

ХІХ ст. разгортваецца дзейнасць музеяў, якія сталі даступнымі шырокай 

аўдыторыі. 

У мастацкай культуры ХІХ ст. існуе некалькі стыляў і кірункаў, які 

паслядоўна змяняюць адзін аднаго. Пануючымі з іх з’яўляюцца: ампір, 

рамантызм, рэалізм, імпрэсіянізм, постімпрэсіянізм, эклектыка, мадэрн. 

СТЫЛЬ АМПІР 

Тэрмін “ампір” лацінскага паходжання (франц. empire, ад лац. imperirum, 

літаральна – камандаванне, улада). Храналагічныя межы ампіру ахопліваюць 

перыяд ад канца праўлення Дырэкторыі (1799) – французскага кіраўніцтва, якое 

выражала інтарэсы буйной буржуазіі, – да аднаўлення каралеўскай дынастыі 

Бурбонаў (1815). Ампір непасрэдна звязаны з класіцызмам, з’яўляецца крайняй 

яго праявай. Але калі прыхільнікі класіцызму ў якасці ўзораў для твораў 
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мастацтва абралі старажытнагрэчаскае мастацтва, прадстаўнікі ампіру 

звяртаюцца да твораў антычнага Рыма часоў Імперыі (адсюль назва). 

Разнавіднасцю ампіра з’яўляецца Цопф-стыль у Германіі. 

Стылю ампір уласціва парадная веліч і тэатральны пафас. Асноўнымі 

дэкаратыўнымі матывамі з’яўляюцца старажытная рымская зброя, дзіды, 

шчыты, якія гарманічна спалучаюцца са старажытнаегіпецкімі матывамі. 

Найбольш яскрава ампір праявіўся ў архітэктуры і дэкаратыўна-

прыкладным мастацтве. Для твораў архітэктуры характэрны кантраст чыстай 

паверхні і вузкіх арнаментальных паясоў. У аздабленні актыўна 

выкарыстоўваюцца лаўровыя вянкі, гірлянды, рэльефы з адлюстраваннем 

баталій. Імкненне да праслаўлення краіны, адлюстравання яе магутнасці і 

ваеннага моцу выявілася ў будаўніцтве грандыѐзных пабудоў. Найбольш 

яскравым пракладам ампіру ў архітэктуры з’яўляецца Трыумфальныя арка на 

плошчы Зоркі ў Парыжы (1806–1837), выкананая па праекце архітэктара 

Ж.Ф. Шальгрэна, якая па вышыні ў пяць разоў перавышае трыумфальныя аркі 

Старажытнага Рыма. 

У дэкаратыўна-прыкладным мастацтве асобнай увагі заслугоўвае мэбля, 

якая пераймала старажытнаегіпецкія матывы. Звычайна ножкі крэслаў і сталоў 

мелі выгляд звярыных лап (часцей ільвіных). Канструкцыйная аснова мэблі – 

каркас – упрыгожвалася шматлікім разным дэкорам, у якім спалучаліся 

геаметрычныя і раслінныя матывы з геральдыкай Старажытнага Рыма. 

РАМАНТЫЗМ 

§ Агульная характарыстыка мастацкай культуры 

Рамантызм абвясціў каштоўнасць асобы і поўную свабоду мастацкай 

творчасці ад норм і прынцыпаў класіцызму і акадэмізму. Адвяргаючы 

паўсядзѐннае жыццѐ сучаснага цывілізаванага грамадства як бескаляровае і 

празаічнае, рамантыкі імкнуліся да ўсяго надзвычайнага. Іх прываблівала 

фантастыка, народныя паданні і народная творчасць увогуле, а таксама 

дасягненні мінулых гістарычных эпох.  

Рамантызм у мастацтве ўяўляў прамы зварот да чалавечай душы. 

Рамантыкаў стаў цікавіць не звычайны чалавек, а выключныя характары ў 

выключных абставінах. Рамантычны герой зведаў бурныя пачуцці, імкненне да 

дасканаласці, ѐн марыў аб ідэале, таму невыпадкова сімвалам рамантызму 

стала “блакітная кветка”. Мастакі-рамантыкі лічылі, што не логіка і веды, а 

інтуіцыя і ўяўленні адкрываюць таямніцы жыцця.  

Найбольш яскравы выраз рамантызм атрымаў у музыцы і выяўленчым 

мастацтве першай паловы ХІХ ст. Характэрнымі рысамі рамантызму ў 

выяўленчым мастацтве сталі: імкненне да адлюстравання містычнага і 

фантастычнага, рэвалюцыйных падзей гісторыі і сучаснасці, народнай 

творчасці; ідэалізацыя мастацтва Сярэднявечча; зварот да ўнутранага свету 

герояў, выяўленне яго эмоцый і пачуццяў; паэтызацыя прыроды; ужыванне 

матыву недасказанасці. 

§ Выяўленчае мастацтва Заходняй Еўропы 
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У выяўленчым мастацтве праявы рамантызму атрымалі выраз у 

гістарычным жанры і партрэце. Найбольш яскрава рамантызм праявіўся ў 

мастацтве Францыі – у творчасці Т. Жэрыко і Э. Дэлакруа. Але першымі 

спробамі адзначаецца творчасць іспанскага жывапісца, графіка і стваральніка 

малюнкаў Франсіска Хасэ Гойі (1746–1828). Ф.Х. Гойя працаваў пры двары 

караля Карла IV. У 1786 г. ѐн стаў дырэктарам Акадэміі мастацтваў у 

Мадрыдзе, у 1789 г. атрымаў тытул “прыдворнага мастака”, а ў 1799 г. быў 

прызначаны “першым жывапісцам караля”. Ф.Х. Гойя пісаў фрэскі, карціны на 

гістарычныя, бытавыя і рэлігійныя сюжэты, партрэты, ствараў афорты, 

літаграфіі і малюнкі. У цэнтры ўвагі мастака заўсѐды быў чалавек – яго пакуты, 

парокі і дабрадзеі, прыгажосць і агіднасць. Творы мастака вылучаюцца 

эмацыянальнасцю, фантазіяй, нярэдка маюць сатырычную накіраванасць, 

выражаюць гратэскныя адносіны да рэчаіснасці. У ранніх серыях картонаў для 

шпалер Ф.Х. Гойі выразілася дараванне жывапісца. У гэты час мастак 

звяртаецца да выяўлення гульняў, свят, вулічных сцэн, якія прывабліваюць яго 

эмацыянальнасцю, дынамічнасцю, непасрэднасцю. З цягам часу значнае месца 

ў яго мастацтве занялі гратэск і алегорыя, якія з найбольшай паўнатой 

раскрыліся ў серыях афортаў “Капрычас” (1797–1798) і “Бедствы вайны” 

(1810–1820). У графічных лістах і ў карцінах, што выяўляюць растрэл іспанскіх 

паўстанцаў французамі (“Растрэл паўстанцаў у ноч на 3 мая 1808 года”, 1814), 

перадаецца спачуванне, гучаць ноткі хвалявання за лѐс чалавека. Складаную 

эвалюцыя сцярпеў партрэтны жывапіс мастака – ад парадных партрэтаў 

(“Графіня дэль Карпіо, маркіза дэ ла Салана”, 1793; “Маршал Франсіска Эспас-

і-Міна”, 1815) да вострых, экспрэсіўных і тэмпераментных партрэтаў (“Мар’яна 

Валдштайн, дзявятая маркіза Санта Круз”, 1797–1800). Амаль адначасова ў 

мастацтве Ф.Х. Гойі знайшлі адлюстраванне крытычныя адносіны да 

рэчаіснасці і ўхваленне прыгажосцю і маладосцю (“Апранутая маха”, 

“Аголеная маха”, абедзве – 1802). У позні перыяд творчасці ў мастацтве 

Ф.Х. Гойі пераважаюць трагічныя матывы (роспісы Дома Глухога, у якім жыў 

мастак, калі згубіў слых, 1820–1823). У гэты перыяд у сюжэтах адчуваецца 

драматызм, часам мастак выяўляе пачвараў (“Працэсія ў Сан-Ісідора”, “Уцѐс, 

які абстрэльваецца з гармат”, абедзве – 1820–1823; “Гігант”, 1818). У апошнія 

гады жыцця (Францыя, з 1824) мастак зноў стварае жыццѐсцвярджальныя 

манументальныя народныя вобразы (“Малочніца з Бардо”, 1827–1828). 

Творчасць Ф.Х. Гойі да сѐнняшняга часу застаецца загадкай, яна апярэдзіла 

развіццѐ мастацтва на стагоддзе.  

Адным з яскравых прадстаўнікоў французскага рамантызму з’яўляецца 

жывапісец Тэадор Жэрыко (1791–1824). У сваѐй творчасці Т. Жэрыко 

супрацьставіў антычным узорам творчую актыўнасць мастака. Ён імкнуўся 

ўзбагаціць выразныя мастацкія сродкі. Т. Жэрыко з’яўляецца аўтарам 

экспрэсіўных, напоўненых пачуццямі твораў, якія не пазбаўлены драматызму. 

Т. Жэрыко назіраў за жыццѐм грамадства сваѐй эпохі, за сваім наваколлем. 

Перад тым, як стварыць карціну, мастак выконваў шмат эцюдаў, у якіх выяўляў 

разнастайныя эфекты асвятлення нябѐсаў і мора, часткі чалавечага цела. 

Майстар вялікафарматных карцін меў магчымасць прысутнічаць у 
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паталагаанатамічным кабінеце пры шпіталі Бажон, што дало магчымасць яму 

вывучыць анатамічныя асаблівасці чалавека, якія затым натуральна выпісваліся 

ў эцюдах і карцінах. Нездарма яго эцюды перадаюць жыццѐ баксѐраў, 

выяўляюць жахлівыя твары, загінуўшых маракоў. У сваіх творах Т. Жэрыко 

выкарыстоўвае насычаны каларыт, заснаваны на кантрастах святлаценю, 

цѐплых і халодных таноў; яго карціны вельмі дынамічныя. Выяўленне з’яў 

сучаснасці пераўвасабляецца ў Т. Жэрыко ў своеасаблівую трагедыю (“Афіцэр 

конных стралкоў імператарскай гвардыі пад час бою”, 1812; “Паранены 

кірасір”, 1814). З мэтай дасягнення найбольшай выразнасці твораў мастак 

выяўляе фігуры ў натуральную велічыню, што пры ўспрыманні карцін стварае 

эфект прысутнасці гледача, яго ўдзелу ў дзеянні, што разгортваецца на палатне 

(“Плыт Мядузы”, 1819). 

Эжэн Дэлакруа (1798–1863) у сваѐй творчасці імкнуўся да выразу 

эмоцый сродкамі экспрэсіі малюнка; ѐн сутыкаў і мяняў месцамі планы, 

накладваў на палатно фарбы асобнымі вялікімі плямамі. Яго творы не маюць 

адназначнай трактоўкі, у іх прысутнічае матыў недасказанасці. Задумаўшы 

напісаць слоўнік прыгожых мастацтваў, Э. Дэлакруа ў пошуках дакладных 

вызначэнняў тэрмінаў неаднаразова пераправяраў трактоўку кожнага слова. 

Падобныя пошукі знайшлі адлюстраванне і ў жывапісе Э. Дэлакруа. Яго 

публікацыі ў часопісе “Журналь” (Парыж, студзень 1857) раскрываюць 

спецыфіку падыхода мастака да стварэння карціны. “Ценяў, – казаў мастак, – як 

такавых не існуе. Існуюць толькі адбіткі прадметаў... і ў любым адбітку 

прысутнічае зялѐны, а па баках – фіялетавы колеры”. Яго дыдактычныя нарысы 

датычыліся як сюжэту, так і выбару ракурсаў, і перадачы контурных ліній. Ён 

сцвярджаў, што “сюжэты баяк заўсѐды актуальныя. Сучасныя сюжэты – без 

аголенага цела і пры сучаснай беднасці касцюма – увасобіць дастаткова цяжка. 

Арыгінальны мастак не заўсѐды мае патрэбу ў сюжэце”. Ён даваў рэкамендацыі 

маладым мастакам і ў дачыненні да тэхнікі жывапісу, да выразнасці мазкоў: 

“Мазок, выкананы як трэба, – пісаў Э. Дэлакруа, – служыць правільнаму 

вылучэнню планаў прадметаў. Калі мазок залішне падкрэслены, ѐн вылучае іх 

на першы план, а калі наадварот, яны адыходзяць назад”. У сваіх творах 

Э. Дэлакруа асаблівую ўвагу надае ўнутранаму свету чалавека. У пошуках 

ідэала ѐн звяртаецца да культуры Усхода, да рэвалюцыйных падзей гісторыі, 

літаратурных сюжэтаў. Творы Э. Дэлакруа прасякнуты гуманістычным 

пафасам, адрозніваюцца багаццем колеравых эфектаў, рэфлексаў, 

экспрэсіўнасцю малюнка (“Каўчэг Дантэ”, 1822; “Разня на Хеосе”, 1823–1824; 

“Сіротка на могілках”, 1824; “Смерці Сарданапала”, 1827; “28 ліпеня 1830 года: 

Свабода, якая вядзе народ”, 1830; “Узяцце Канстанцінопаля крыжакамі 12 

красавіка 1204 года”, 1840).  

§ Выяўленчае мастацтва Расіі 

У рускім выяўленчым мастацтве стыль рамантызм атрымаў увасабленне ў 

творчасці А.А. Кіпрэнскага, В.А. Трапініна, К.П. Брулова, І.К. Айвазоўскага, 

А.Г. Венецыянава, А.А. Іванава. 

Першым прадстаўніком рамантызму ў рускім жывапісу лічыцца Арэст 

Адамавіч Кіпрэнскі (1782–1836). У гісторыю мастацтва А.А. Кіпрэнскі ўвайшоў 
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як партрэтыст пушкінскай пары. Лепшыя творы А.А. Кіпрэнскага прасякнуты 

жыццѐсцвярджальным пафасам. Сродкамі жывапісу і графікі (галоўным чынам 

звычайнага алоўка) ѐн выяўляў тонкія душэўныя перажыванні сваіх сучаснікаў, 

іх валявыя якасці, разнастайныя рысы характару. Мадэлямі А.А. Кіпрэнскага 

нярэдка выступалі дзеці і жанчыны. Мастак у сваіх працах перадаваў 

зменлівасць эмоцый, абаянне і грацыю, рамантычныя парывы душы. Аўтар 

шэрага аўтапартрэтаў, А.А. Кіпрэнскі здолеў ацаніць зменлівасць свайго 

ўзроставага аблічча і характару. Пры гэтым у яго партрэтах няма максімальнай 

напружанасці, ѐн па магчымасці змягчае характарыстыкі мадэляў. Асноўнымі 

сродкамі мастацкай выразнасці ў яго творчасці сталі каларыт і экспрэсія святла, 

з дапамогай якіх ѐн падкрэсліваў адушаўлѐнасць мадэлі, выяўляў 

індывідуальнасць рук і погляду. Адным з яскравых твораў мастака з’яўляецца 

партрэт лейб-гусарскага палкоўніка Е. Давыдава (1809). У яго твары 

перадаецца непасрэднасць і шырыня натуры, у позе – упэўненасць. Адзначаныя 

рысы падкрэсліваюцца вячэрнім пейзажам і баграна-залацістым асвятленнем 

асобы палкоўніка. Але найбольш характэрнай і паказальнай работай у творчсаці 

мастака з’яўляецца “Партрэт А.С. Пушкіна” (1827), у якім аўтар здолеў 

дакладна перадаць аблічча і ўнутраны свет пісьменніка. А.С. Пушкін выяўлены 

ў характэрным для яго стане ўнутранай засяроджанасці, вялікага душэўнага 

напружання. Шматлікія мастацтвазнаўцы бачаць у гэтым партрэце выраз 

арыстакаратычнай мадэлі эпохі. 

На мяжы рамантызму і рэалізму стаіць творчасць рускага жывапісца і 

рысавальшчыка Васіля Андрэевіча Трапініна (1776–1857). Да 1823 г. 

В.А. Трапінін быў прыгонным селянінам. Мастацкую адукацыю В.А. Трапінін 

набываў у Пецярбурзе, дзе наведваў курсы малюнку ў Акадэміі мастацтваў. 

Але не атрымаўшы поўнай мастацкай адукацыі, мастак быў вымушаны разам са 

сваім гаспадаром І.І. Моркавым пераехаць на Украіну. Жыццѐ на Украіне было 

складаным: мастак працаваў у кандзіцерскай, быў лакеям і архітэктарам. Па яго 

праекце ў в. Кукаўка была пабудавана царква. Але схільнасць да жывапісу 

стала прычынай таго, што вольны час мастак аддаваў стварэнню карцін. 

Некалькі разоў разам з гаспадарамі В.А. Трапінін выязджаў у Маскву, куды 

вярнуўся ў 1812 г. Мастаку належаць больш за 700 твораў, пераважна 

партрэтнага жанру. В.А. Трапінін з’яўляецца прадаўжальнікам лініі інтымнага 

партрэту У.Л. Баравікоўскага. Вобразы, створаныя В.А. Трапініным, 

адрозніваюцца хатняй прастатой, цѐплым залацістым каларытам, 

жывапіснасцю фактуры. В.А. Трапініну належыць заслуга адкрыцця жанравага 

партрэту ў рускім мастацтве. Некаторыя яго мадэлі выяўлены ў момант 

ручной працы (“Праха”, 1820-я; “Дзяўчына, якая пляце карункі”, 1823). Мастак і 

сябе напісаў у працэсе творчасці, у сваѐй кватэры на Ляніўцы, непадалѐк ад 

Крамля (“Аўтапартрэт”, 1846). У хатнім адзенні, у звычайных бытавых 

абставінах ѐн пісаў і саіх гаспадароў – Н.І. і І.І. Моркавых (1813), і свайго сына 

(1818), і А.С. Пушкіна (1827). Акрамя таго, В.А. Трапінін быў тонкім 

рысавальшчыкам, яго малюнкі вылучаюцца дакладным партрэтным 

падабенствам з мадэллю (малюнкі да партрэта А.С. Пушкіна, 1827). 
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Мастаком рамантычнага напрамку ў рускім жывапісе, узнятых пачуццяў і 

ўяўленняў з’яўляецца Карл Паўлавіч Брулоў (1799–1852). Сын прафесара, 

мастака К.П. Брулоў скончыў Пецярбургскую Акадэмію мастацтваў з залатым 

медалѐм і быў накіраваны ў Рым, дзе вывучаў антычнае мастацтва і жывапіс 

майстроў эпохі Адраджэння. У ранні італьянскі перыяд мастак стварыў шмат 

карцін з выявамі італьянак, якія ў ХІХ ст. лічыліся ідэалам прыгажосці. У 1820-

х гадах у К.П. Брулова з’явілася шмат пераймальнікаў. У гэты перыяд былі 

створаны знакамітыя палотны на міфалагічны (“Нарцыс”, 1819; “Дафніс і 

Хлоя”, 1824) і рэлігійны (“з’яўленне Аўрааму трох анѐлаў ля дуба 

мамврыйскага”, 1821) сюжэты. Ён шмат у сваім жыцці вандраваў. У 1827 г. 

мастак наведаў руіны старажытнарымскага горада Пампеі, што загінуў пры 

звяржэнні вулкана Везувій у І ст. У 1830–1833 гг. пад уражаннем убачанага 

было створана самае знакамітае палатно мастака “Апошні дзень Пампеі”. Для 

выканання карціны К.П. Брулоў вывучаў запісы археолагаў, гістарычныя 

факты, рабіў гіпсавыя слепкі асобных персанажаў. Карціна пазбаўлена 

галоўнага героя, абавязковага для гістарычнага жывапісу класіцызму, хаця 

персанажы выяўляюцца ў тэатралізаваных позах. Сучаснікаў мастака карціна 

ўразіла выяўленнем дзеяння ў развіцці, здольнасцю ўбачыць прыгожае ў 

трагедыі. Гібель людзей на палатне выяўлена з высакароднасцю, героі імкнуцца 

дапамагчы адзін аднаму, любоў і дабрыня здаюцца мацнейшымі за смерць. Пры 

тым, што на радзіме К.П. Брулова чакаў трыўмф, гістарычны жывапіс мала 

цікавіў мастака. К.П. Брулоў шмат працаваў у жанры партрэт. Яго партрэты 

разнастайныя. У партрэтным жывапісе ѐн здолеў выразіць сябе і як майстар 

вялікай карціны (“Жанчына на кані”, 1832; “Партрэт Ю.П. Самойлавай з 

прыѐмнай дачкой Амацыліяй Пачыні”, 1842), і як мастак, здольны пранікнуць ва 

ўнутраны свет мадэлі (“Партрэт А.П. Салтыковай”, 1841; “Аўтапартрэт”, 1848). 

Яскравым прадстаўніком рамантызму ў рускім жывапісе з’яўляецца сын 

прафесара Акадэміі мастацтваў Аляксандр Андрэевіч Іванаў (1806–1858). Ужо 

пад час навучання ў Акадэміі мастацтваў праявілася дараванне юнага 

жывапісца. За карціну “Іосіф, які тлумачыць сны зняволеным з ім ў цямніцы 

хлебадару і віначэрпу” (1827) мастак атрымаў залаты медаль. Пасля заканчэння 

Акадэміі мастацтваў у 1830 г. А.А. Іванаў з’ехаў у Італію, адкуль вярнуўся ў 

Расію за два месяцы да смерці. Адной з першых гістарычных карцін 

італьянскага перыяду, створанай пад уражаннем убачаных грэчаскіх статуй, 

была карціна “Апалон, Гіацынт і Кіпарыс” (1831–1834). Яна быццам бы 

ажыўляе антычныя вобразы, узнаўляе дух старажытнагрэчаскай культуры ў 

жывапісе. У 1833 г. мастак прыняў рашэнне працаваць над стварэннем карціны 

“З’яўленне Хрыста народу”. У 1830-х – 1840-х гг. для выканання карціны 

А.А. Іванаў вывучаў класічныя творы, наведаў Палесціну, стварыў шмат 

эскізаў, малюнкаў і карцін, якія сталі асновай будучага твора (“З’яўленне 

Хрыста Марыі Магдаліне пасля Уваскрэсення”, 1835; “Галава Іаана 

Хрысціцеля”, 1856 і інш.). Карціна “З’яўленне Хрыста народу” (1837–1857) не 

з’яўляючыся святым абразом, здолела на працягу наступнага стагоддзя 

аб’яднаць людзей розных светапоглядаў верай у адвечныя каштоўнасці і 

духоўныя ідэалы. Вядучай яе тэмай з’яўляецца “Чалавецтва на гістарычных 
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ростанях” – чалавецтва на мяжы Старога і Новага запаветаў. Для работы 

мастаком было выканана шмат эцюдаў, якія выяўляюць фігуры і пейзажы. 

Эцюды з выявамі твараў уяўляюць мастацкае даследаванне людзей розных 

сацыяльных груп у розных душэўных станах. У пейзажных эцюдах А.А. Іванаў 

узнаўляе не імгненнае, а адвечнае ў прыродзе: аб’ектамі выяўлення з’яўляюцца 

старыя дрэвы, горы, паверхня глебы, камяні – усѐ тое, што захоўвае памяць 

мінулых стагоддзяў. У позніх пейзажах А.А. Іванаў дабіваецца 

светлапаветранай напоўненасці, ужывае тэхніку пленэра і па-майстэрску 

адпрацаваную каларыстыку. У 1845 г. архітэктар храма Хрыста Збавіцеля ў 

Маскве К.А. Тон заказаў мастаку абраз “Уваскрэсенне Хрыстова”, пры 

выкананні якога А.А. Іванаў абапіраўся на іканаграфічныя каноны і 

кампазіцыйныя прыѐмы старажытнарускага мастацтва. У апошняе 

дзесяцігоддзе А.А. Іванаў працаваў над вялікай серыяй малюнкаў і акварэляў – 

“біблейскімі эскізамі”, якія былі задуманы як эскізы няздзейсненых фрэсак. 

Аляксей Гаўрылавіч Венецыянаў (1780–1847) набыў славу, як мастак, які 

адкрыў лірычную прыгажосць роднай прыроды ў адзінстве з вобразам жыцця 

сялян. А.Г. Венецыянаў з’яўляецца заснавальнікам бытавога жанру ў рускім 

мастацтве. Нарадзіўся мастак у Маскве, у сям’і купца. Першапачаткова 

жывапісу і малюнку А.Г. Венецыянаў вучыўся самастойна, вывучаў карціны ў 

Эрмітажы, а ў 27 год пачаў браць урокі ў У.Л. Баравікоўскага. Вядомасць 

мастаку прынесла выданне першага ў Расіі “Часопіса карыкатур на 1808 г. у 

тварах”. У 1811 г. за “Партрэт К.І. Галавачэўскага … з трыма выхаванцамі 

Акадэміі” мастак атрымаў званне акадэміка. У гэтам творы мастак засяроджвае 

ўвагу на перадачы чалавечых адносінаў паміж выхаванцамі і выхавацелем, 

выяўляе іх давер. У 1812 г. ѐн выступіў з карыкатурамі ў тэхніцы лубка на 

французаў. З 1819 г. мастак пасяліўся ў в. Сафонкава (зараз – Венецыянава) 

пабліз горада Цвер, дзе пісаў з натуры сцэны сялянскага быту і партрэты сялян 

(“Дзяўчына з васількамі”, 1820-я; “Пастушок, які спіць”, 1823–1824), а таксама 

вучыў сялянскіх хлопцаў жывапісу і малюнку. Мастака прываблівалі порстыя 

людзі, іх жыццѐ і быт. У многіх работах мастака ідэалізаваныя вобразы сялян 

непарыўна звязаны з прыажосцю сярэднярускай прыроды (“На раліі. Вясна”, 

“На жніве. Лета”, абедзве – 1820-я). Значнае месца ў жывапісе 

А.Г. Венецыянава займала выяўленне інтэр’еру. У праграмным творы (“Гумно”, 

1822–1823) мастак выяўляе інтэр’ер сялінскага гумна, які сваѐй выразнасцю, 

суразмернасцю з чалавечымі прапорцыямі, ансамблевым гучаннем з пейзажам 

нагадвае старажытнагрэчаскі храм. Прамяні святла трапляюць у памяшканне з 

трох бакоў; позіркі персанажаў паступова вядуць гледача ў глыбіню карціны. 

Вобразы А.Г. Венецыянава сугучны карцінам рускай прыроды і сялянскага 

быту ў паэзіі А.С. Пушкіна, М.А. Някрасава. Творчасць А.Г. Венецыянава 

аказала істотны ўплыў на далейшае развіццѐ рускага мастацтва, у прыватнасці 

на творчасць П.А. Фядотава і перадзвіжнікаў. Вучні А.Г. Венецыянава – 

прадстаўнікі т. зв. венецыянаўскай школы (С.К. Заранка, К.А. Зелянцоў, 

А.А. Аляксееў, Р.В. Сарока і інш.) – і далей стваралі гарадскія і сельскія 

пейзажы, нацюрморты, выяўлялі інтэр’еры; асобныя з іх атрымалі званне 

акадэміка. 
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У гэты ж перыяд працуе сусветна вядомы жывапісец Іван Канстанцінавіч 

Айвазоўскі (Іван Кайтанавіч Гайвазян, 1817–1900). І.К. Айвазоўскі з’яўляецца 

першым рускім марыністам і адным з лепшых прадстаўнікоў гэтага жанру ў 

свеце. Творчасць мастака вылучаецца красачным выразам рамантычных 

адносінаў да воднай стыхіі. У 1837 г., пасля заканчэння Імператарскай Акадэміі 

мастацтваў у Пецярбурзе, ѐн быў накіраваны спачатку ў Крым, затым у Італію, 

Францыю, Англію. У 1842 г. мастак паспяхова прадставіў рускае мастацтва на 

выставе ў Парыжы (Луўр), дзе атрымаў залаты медаль. У 1844 г. 

І.К. Айвазоўскаму прысуджана званне акадэміка, у 1847 г. ѐн стаў прафесарам. 

Многія карціны І.К. Айвазоўскага ўпрыгожвалі імператарскія палацы. Але 

мастак адмовіўся ад сталічнага жыцця і пасяліўся ў Феадосіі (Крым). Мастак 

неаднаразова ўдзельнічаў у плаванні караблей, у 1840-х – 1850-х гг. у свіце 

імператара ѐн выходзіў у Балтыйскае і Чорнае моры. І.К. Айвазоўскі дасканала 

вывучаў усе фарбы і станы марской стыхіі, вобраз мора ў розныя часы сутак, 

пры сонечным і начным асвятленні, у буру і шціль, у гарманічным адзінстве з 

чалавекам. Адным з самых улюбѐных матываў мастака была “лунная ноч”. Ён 

неаднаразова паўтараў гэты матыў, але ў кожным творы імкнуўся выявіць тое, 

чаго не было ў папярэдніх. Прыгажосць луннага святла ўвасабляецца на 

палотнах мастака не толькі ў каларыце бледнага начнога неба, але і ў фарбах 

мора, і ў ззяючай луннай дарожцы. Менавіта лунная дарожка стала лепшым 

дасягненнм мастака, якое хвалюе гледачоў і сѐння. Бляск луннага святла мастак 

раскладвае на яркія светлыя рытмічныя мазкі і пырскі, што нагадваюць залатыя 

іскры. Гэта адначасова і хвалі, і блікі, якія зліваюцца ў адзінае (“Неапалітанскі 

заліў”, 1840; “Бура на моры ўначы”, 1849; “Марскі бераг. Развітанне”, 1868). У 

асобных творах мастак ужывае прыѐм  “контражур” – выяўляе аб’екты 

супраць святла, што дазваляе зрокава паглыбіць прастору халста (“Ля маяку”, 

1837). У творах І.К. Айвазоўскага, поўных рамантычных пачуццяў, бачны і 

цѐмныя марскія скалы (“Георгіеўскі манастыр”, 1846), і экзатычная ўсходняя 

архітэктура (“Від Канстанцінопаля пры лунным асвятленні”, 1846), і краблі 

(“Від Адэсы ў лунную ноч”, 1855), і марскія баталіі (“Чэсменская бойка”, 

“Наварынская бойка”, абедзве – 1848). Пікам славы стала карціна мастака 

“Дзявяты вал” (1850). Існуючае ў асяроддзі маракоў павер’е аб дзявятым вале 

як аб найвышэйшым уздыме марской стыхіі, самай высокай кропцы грознага 

руху водных мас атрымала ў карціне І.К. Айвазоўскага рамантычнае 

адлюстраванне. Знойдзеныя ў “Дзявятым вале” мастацкія прыѐмы пазней 

знайшлі працяг у іншых творах мастака (“Мора”, 1853; “Вясѐлка”, 1873; 

“Караблекрушэнне”, 1876).  

РЭАЛІЗМ 

§ Барбізонская школа жывапісу 

Сярэдзіна ХІХ ст. з’яўляецца пераломным перыядам у развіцці мастацтва. 

У гэты час адбываецца пераацэнка мастацкіх каштоўнасцей. Французскія 

майстры адмаўляюцца ад існуючых традыцый і выпрацоўваюць новыя 

эстэтычныя прынцыпы, на аснове якіх развіваецца мастацтва рэалізму, пазней 

фарміруецца імпрэсіянізм. Імкненні і спробы рэалістычнага адлюстравання 
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рэчаіснасці ў выяўленчым мастацтве выявіліся ў творчасці барбізонцаў – 

французскіх пейзажыстаў т. зв. “барбізонскай школы”. У невялічкай 

французскай вѐсцы Барбізон непадалѐк ад Парыжу ў 1830-х – 1860-х гг. 

працавалі на пленэры (франц. plein air, літаральна – адкрытае паветра) 

жывапісцы Т. Руссо, Ж. Дзюпрэ, Н. Дзіаз, К. Траѐн, Ш.Ф. Дабіньі, К. Каро. 

Творчасць вядомага мастака-рэаліста Ж.Ф. Міле фарміравалася таксама ў 

кантэксце барбізонскай школы жывапісу. У адрозненне ад класіцыстаў, якія 

шукалі ўзвышана-гераічныя вобразы прыроды, рамантыкаў, якія 

выкарыстоўвалі экзатычныя і драматычныя матывы ў сюжэтнай лініі сваіх 

карцін, барбізонцы аддалі перавагу роднай прыродзе. Барбізонцы адкрылі 

эстэтычную каштоўнасць сельскіх матываў французскай прыроды, якія з 

часоў усталявання класіцызму (XVII ст.) адносіліся да “нізкіх”, “простых” 

жанраў, годных да выяўлення толькі ў эцюдах і эскізах. У значнай ступені 

творчасць барбізонцаў апярэдзіла імпрэсіянізм. Дзеля рэалістычнага 

адлюстравання мясцовых пейзажаў яны адмовіліся ад “музейных” прыѐмаў 

выяўлення прыроды на карысць новай – пленэрнай тэхнікі, якая дазваляла 

перадаць у карцінах вібрацыю паветра і святла, захаваць “праўдзівасць” 

уражанняў. 

Лідэрам барбізонскай школы жывапісу быў Тэадор Русо (1812–1867). У 

сваіх творах Т. Русо імкнуўся да дакладнай фіксацыі прыродных з’яў і 

прадметаў наваколля. Асноўным прадметам выяў у яго карцінах стаў пейзаж, 

які мастак імкнуўся адлюстраваць у розныя часы сутак і года (“Дубы, Апрэмон 

(Лес у Фантэнбло)”, 1852). З мэтай дэталѐвай перадачы светлапаветранай 

прасторы Т. Русо прыпыняўся на дробязях і падрабязнасцях, якія вар’іраваў да 

бясконцасці. 

Прадстаўнік барбізонскай школы Шарль Франсуа Дабіньі (1817–1878) 

ствараў паэтычныя, тонкія па колеравым вырашэнні пезажы. Ён імкнуўся 

адлюстраваць прыроду не ва “ўзвышаных” яе праявах, а ва ўсѐй натуральнасці. 

Нярэдка Ш.Ф. Дабіньі выбірае нізкую кропку гледжання, якая дазваляе 

перадаць прыгажосць непасрэднага кантакту з прыродай. Прадметамі 

выяўлення ў яго творах становяцца рыбач’і лодкі (“Баржы”, 1865), вуткі, які 

павольна слізгаюць па вадзе (“Пруд”, 1858), усѐ тое, што перадае няспешныя 

эпізоды сялянскага быту. Гарызантальная кампазіцыя, мяккі рытм палогіх 

берагоў, хвалісты сілуэт узгоркаў у яго творах ствараюць настрой спакойнай 

сузіральнасці. 

Асаблівае месца ў развіцці французскага пейзажнага жывапісу займае 

творчасць прадстаўніка барбізонскай школы Каміля Каро (1796–1875). Для 

творчасці К. Каро характэрна імкненне пазнаць прыроду ва ўсѐй яе 

разнастайнасці: у рамантычных станах (“Парыў ветру”, “Воз сена”, каля 1865–

1870), у ідэалістычным спакойстве (“Фларэнцыя. Від з садоў Бабалі”, каля 

1835–1840), у гармоніі чалавека і прыроды (“Цівалі. Сады вілы д’Эстэ”, 1843), 

у пераходных станах часоў сутак (“Успамін пра Мортэфантэн”, 1864; “Мост у 

Манце”, 1868–1870). У пейзажах К. Каро знайшоў гармонію святла і ценю, 

якую жывапісцы шукалі на працягу стагоддзяў. У іх адчуваецца празрыстая 

атмасфера, што ахоплівае прадметы, і дзіўная гармонія фарбаў. К. Каро ўмеў 
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па-майстэрску перадаць уражанне вібрацыі паветранага асяроддзя. Працуючы 

над новай жывапіснай тэхнікай, мастак упершыню звярнуў увагу на 

ўзаемазалежнасць такіх аспектаў, як настрой і адпаведны яму выраз. Яго творы 

адрозніваюцца багаццем валѐраў, тонкасцю серабрыста-шэрай гамы, мяккасцю 

паветранай дымкі, што акутвае прадметы. К.Каро з’яўляецца і майстрам 

партрэту, у якім ѐн умела перадаваў душэўны стан мадэлі (“Маладая жанчына 

за туалетам”, каля 1860–1865; “Веледа”, каля 1868–1870). 

§ Стыль рэалізм у выяўленчым мастацтве Францыі 

Рэалізм (ад лац. realis – рэчавы, натуральны, сапраўдны) – мастацкі стыль, 

што прыйшоў на змену рамантызму і панаваў у мастацкай культуры другой 

паловы ХІХ ст. За асноўны напрамак сваѐй творчасці рэалісты ўзялі выяўленне 

абумоўленасці характараў і лѐса чалавека аб’ектыўнымі сацыяльна-

гістарычнымі прычынамі. Сітуацыя, у якой дзейнічае герой рэалізму, выступае 

як сіла, якая фарміруе характар і каштоўнасці чалавека. У выніку героі 

рэалістычных твораў заўсѐды ўяўляюць пэўны сацыяльны тып. 

У выяўленчым мастацтве стыль рэалізм дасягнуў росквіту ў Францыі ў 

творчасці Ф. Міле, А. Дам’е і Г. Курбэ. 

Адным з пачынальнікаў рэалістычнай плыні ў французскім мастацтве 

з’яўляецца прадстаўнік барбізонскай школы жывапісу Жан Франсуа Міле 

(1814–1875), творчасць якога была ацэнена ўжо пасля смерці мастака. 

Ж.Ф. Міле з’яўляецца аўтарам дзіўных па гармоніі палотнаў, сюжэтам якіх 

служылі будні порстага чалавека. Яго творы прывабліваюць гледачоў самой 

канцэпцыяй і размяшчэннем сілуэтаў для яе эфектнага выразу. Ж.Ф. Міле быў 

сынам селяніна; яга мастацкая кар’ера пачалася дастаткова позна. У 1848 г. у 

афіцыйным Салоне была выстаўлена яго першая карціна “Веяльшчыкі”. У сваіх 

творах Ж.Ф. Міле ўзнаўляў жыццѐ сялян у гарманічным адзінстве з матывамі 

сялянскай прароды. Фігуры простых людзей на яго палотнах выступаюць не 

асноўным прадметам выяўлення, а толькі сродкам для ўвасаблення паэтычнай 

прыгажосці зямлі. Мастак бачыць і паказвае жыццѐ вѐскі як непасрэдны яе 

ўдзельнік. На яго карцінах абагульнены вобразы сейбітаў, веяльшчыкаў, якія 

выступаюць алегорыяй карміцелей усяго чалавецтва (“Веяльшчык”, каля 1848; 

“Зборшчыцы каласоў”, 1857; “Анжэлюс”, 1859).  

Сярод французскіх мастакоў сярэдзіны ХІХ ст. асобнае месца займае 

творчасць графіка, жывапісца і скульптара Анарэ Дам’е (1808–1879). Больш 

40 год у сваіх творах мастак высмейваў буржуазны свет, і паралельна з гэтым 

ствараў гумарыстычныя, прасякнутыя марамі вобразы простых людзей 

(“Салодкія ўспаміны”, 1850-я). А. Дам’е быў сынам шкляра; ѐн не атрымаў 

сістэматычнай мастацкай адукацыі, быў па-сутнасці мастаком-самавучкай. Ён 

не ствараў манументальных кампазіцый на гістарычны сюжэт, не заўсѐды быў 

блізкі да паўсядзѐннага жыцця, але яго невялікія кампазіцыі ў сваѐй лаканічнай 

прастаце набываюць эпічны характар. Ён ствараў малюнкі і карціны рабочых і 

рамеснікаў, прачак, адвакатаў, дзяцей і г. д. Але ўлюбѐнай яго тэмай была 

рэвалюцыя. А. Дам’е з’яўляецца славутым літографам сярэдзіны ХІХ ст. 

Мастак ўзбагаціў тэхніку літаграфіі, насыціўшы яе дынамікай, святлом і 

паветрам, вострымі выразнымі лініямі. Славу мастаку першапачаткова 
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прынеслі карыкатуры. Часам А. Дам’е лічаць заснавальнікам гэтага жанру. Яго 

творы – гэта перш за ўсѐ палітычныя карыкатуры (“Вуліца Транснанэн”, 1834; 

серыя “Добрыя буржуа”, 1846–1849; карыкатуры на караля Луі Філіпа, 1830-я). 

А. Дам’е ўтрыраваў позы, манеры, характар рухаў персанажаў, высмейваў іх 

паступкі; ѐн тонка валодаў узаемадзеяннем чорнага і белага ў графічых 

кампазіцыях. Пазней у яго творах атрымалі адлюстраванне драматычныя з’явы: 

рэвалюцыя 1848 г., Франка-Пруская вайна 1870–1871 гг., Парыжская камуна 

1871 г. Як жывапісец А. Дам’е працаваў серыйна. Серыі яго жывапісных 

палотнаў нярэдка ўяўляюць маляўнічыя аповеды, у якіх з асаблівай 

назіральнасцю наглядна дэманструюцца, а часам гіпербалізуюцца, характэрныя 

эпізоды жыцця людзей розных саслоўяў (“Вагоны ІІІ класу”, 1862; серыя 

“Прачкі”, 1860-я). 

Лідэрам французскага рэалізму па-праву лічыцца Густава Курбэ (1819–

1877). У 1850 г. мастак прапанаваў дзве карціны на выставу ў Салоне: 

“Драбільшчыкі камянѐў” (1849) і “Пахаванне ў Арнане” (1850). Выяўленне двух 

рабочых на вялікім халсце (“Драбільшчыкі камянѐў”), дзе фігуры паказаны ў 

натуральную велічыню, прагучала як вызаў. Дзеля дакладнай перадачы аблічча 

двух каменацѐсаў мастак максімальна прыблізіў іх фігуры да гледача. 

Кампазіцыя карціны на першы погляд здаецца выпадковай, што ўзмацняе 

праўдзівасць перадачы звычайных будняў рабочых. Нягледзячы на дакладную 

фіксацыю дэталяў, вобразы каменацѐсаў выглядаюць манументальна. Гэтаму 

спрыяе і каларыт карціны: амаль манахромны, вытрыманы ў шэра-карычневых 

танах. Як і А. Дам’е, мастак імкнуўся паказаць у сваіх творах жыццѐ людзей 

розных саслоўяў. У другой выстаўленай працы (“Пахаванне ў Арнане”) 

Г. Курбэ размясціў каля 50 фігур, выяўленых у натуральную велічыню. Сярод 

іх – і святары (злева), і прадстаўнікі вышэйшага саслоўя (у цэнтры), і простыя 

людзі (справа). Падкрэсленне саслоўнай прыналежнасці мела важнае значэнне 

для мастака. Нездарма, сваю фігуру мастак размясціў справа, побач з выявамі 

пахавальнай працэсіі, як супрацьпастаўленне высакародным буржуа. Абедзве 

карціны падаліся журы грубымі па выкананні і вульгарнымі па змесце і былі 

адхілены. У 1855 г. журы зноў не дапусціла на міжнародную выставу ў 

Парыжы асноўныя працы Г. Курбэ. Але мастак пабудаваў побач з будынкам 

выставы драўляны павільѐн, дзе арганізаваў уласную выставу пад шыльдай 

“Рэалізм”. На “персанальнай” выставе было  вялікае палатно “Майстэрня 

мастака” (1855), у цэнтры якога Г. Курбэ намаляваў сябе за працай над 

пейзажам. Побач размяшчаецца аголеная натуршчыца – “муза рэалізму”. За 

працай мастака назірае вясковы хлопчык, які выступае як увасабленне шчырага 

ўспрымання прыгожага. Карціна стала адным з лепшых твораў мастака. У сваіх 

жывапісных працах Г. Курбэ карыстаўся сродкамі абагульненай буйной формы, 

каларыт меў для яго больш дэкаратыўнае, чым сэнсавае значэнне. Ён імкнуўся 

да “праўдзівага” мастацтва; яго кампазіцыі трывалыя, статычныя, формы 

падкрэслены, каларыт стрыманы і строгі (“Добры дзень, спадар Курбэ”, 1854). 

Прадметам выяўлення ў творах мастака было звычайнае гарадское жыццѐ. У 

вобразе простых працаўнікоў мастак раскрываў іх веліч, падкрэсліваў 

значнасць поз і жэстаў.  
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§ Мастацкая культура Расіі ў ХІХ ст. 

Адным з лідэраў стылю рэалізм у рускім выяўленчым мастацтве 

з’яўляецца жывапісец і графік Павел Андрэевіч Фядотаў (1815–1852). 

П.А. Фядотаў вядомы, перш за ўсѐ, як стваральнік жанравай карціны і 

партрэтыст, які востра і тонка адлюстроўваў характэрныя рысы вулічных сцэн, 

аблічча і стан чалавека і жывѐл. Хаця П.А. Фядотаў не атрымаў прафесійнай 

адукацыі, яго творчасць мае вялікае значэнне для развіцця мастацтва. 

Крытычныя адносіны да быту і нораваў вядомых яму слаѐў грамадства 

апярэдзілі мастацтва перадзвіжнікаў. Ва ўзросце 11 год П.А. Фядотаў паступіў 

у кадэцкі корпус. Яго здольнасці да навучання былі бліскучымі, але настаўнікі 

ўсечасова рабілі заўвагі адносна карыкатур, размешчаных па палях сшыткаў. 

Пасля навучання П.А. Фядотаў працаваў прапаршчыкам Фінлянскага паўку, 

займаўся музыкай, рабіў пераклады з нямецкай мовы, ствараў карыкатуры і 

партрэты. Па выхадзе са службы па міласці цара Мікалая Паўлавіча, які ўбачыў 

у асобе П.А. Фядотава будучага батальнага жывапісца, мастак атрымаў 

невялікую пенсію. У Пецярбурзе П.А. Фядотаў паступіў у Акадэмію, дзе 

вучыўся ў К.П. Брулова, які сцвярджаў пра адсутнасць таленту жывапісца. 

Эскізы П.А. Фядотава аднойчы ўбачыў І.А. Крылоў, які пераканаў мастака 

заняцца жанравым жывапісам. На творчасць мастака ў многім паўплываў і 

стыль малых галанцаў, і вывучэнне ім асаблівасцей выяўлення інтэр’еру ў 

рускім жывапісе. Лепшыя карціны П.А. Фядотава (“Свежы кавалер”, 1846; 

“Сватаўство маѐра”, 1848; “Снеданне арыстакрата”, 1859–1850; “Удовушка”, 

1851–1852) уяўляюць аповеды ў малюнках. Глыбокім лірызмам адрозніваюцца 

партрэты мастака (партрэты Е. Флуга, Н. Ждановіча). Апошнія творы 

П.А. Фядотава (“Анкор, яшчэ анкор!”, 1851; “Ігракі”, 1852) прасякнуты 

драматызмам светаўспрымання і набліжаюцца па сваім настроі да твораў 

позняга М.В. Гогаля. 

У рускай скульптуры ХІХ ст. найбольш вядомымі майстрамі з’ўляюцца 

І.П. Мартас і П.К. Клот. Творчасць Мартаса Івана Пятровіча (1754–1835) 

узнаўляе класіцыстычныя традыцыі, антычныя узоры. У савѐй дзейнасці мастак 

праявіў жанравую разнастайнасць. Яго работы вылучаюцца глыбокім веданнем 

пластычных магчымасцяў скульптурных матэрыялаў (мармура, бронзы), 

майстэрскім валоданнем рамеснага боку. І.П. Мартас з’яўляецца майстрам 

мемарыяльнай, манументальнай і дэкаратыўнай скульптуры, а таксама 

партрэтыстам. Надмагіллі, створаныя І.П. Мартасам, з’яўляюцца шэдэўрамі ў 

развіцці рускай мемарыяльнай пластыкі. У гэтым жанры мастак па-майстэрску 

інтэрпрэтаваў антычныя традыцыі, здолеў узбагаціць працы разнастайнасцю 

кампазіцыйных вырашэнняў, якія спалучаюць партрэт і абагулены вобраз 

фігуры ці групы (надмагіллі М.П. Сабакінай, 1782; П.А. Брус, 1786–1790; 

А.І. Лазарава, 1802). Многія яго творы сталі часткай музеяў і гарадскіх 

ансамблей (помнік К. Мініну і Д. Пажарскаму ў Маскве, 1804–1818; А.-

Э. Рышылье ў Адэссе, 1823–1829; М.В. Ламаносаву ў Архангельску, 1826–1829). 

Істотны ўплыў творчасць І.П. Мартаса аказала на развіццѐ скульптуры ХХ ст. 

Не менш знакамітым скульптарам ХІХ ст. з’яўляецца Пѐтр Карлавіч 

Клот (1805–1867). П.К. Клот праявіў сябе выдатным майстрам эпохі як у 
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станковай, так і ў манументальнай скульптуры. Яго творы арганічна 

спалучаюцца з архітэктурным абліччам Санкт-Пецярбурга і ўзбагачаюць яго 

рамантычнымі акцэнтамі. П.К. Клот з’яўляецца адным з заснавальнікаў 

анімалістычнага жанра ў рускай скульптуры. Папулярнасцю ў ХІХ ст. 

карысталіся раннія творы скульптара – статуэткі коней (“Першэрон”, “Вясковая 

кляча”, “Кабыла і жарабя”). У манументальнай скульптуры шэдэўрамі 

мастацтва з’яўляюцца створаныя ім у Пецярбурзе “Калесніца Славы” для 

Нарвскіх трыўмфальных варот (1833, сумесна са скульп. С.С. Піменавым), 

помнік І.А. Крылову ў Летнім садзе Пятра І (1855). Па заказу імператара 

Мікалая І мастак выканаў чатыры каласальныя конныя групы “Украціцелі 

коней” (1833–1850) для Анічкава маста праз раку Фантанку ў Пецярбурзе, якія 

сімвалізуюць перамогу розуму над стыхійнай магутнасцю прыроды. 

Выкананыя скульптурныя групы настолькі спадабаліся імператару, што 

П.К. Клот адліў з іх копіі, якія былі падараваны прускаму і неапалітанскаму 

каралям (пастаўлены перад каралеўскім палацам у Берліне, на каралеўскай 

плошчы ў Неапалі). 

Архітэктура ХІХ ст. фарміравалася ў кантэксце традыцый класіцызму. 

Інтэнсіўны рост гарадоў, стаўшы вынікам эканамічнага развіцця краіны, 

узмацнення гандлѐвых сувязяў, спрыяў актывізацыі будаўніцтва, у якім 

працягвалі развівацца прынцыпы ансамблевай забудовы, што ўжываліся ў 

архітэктуры XVIII ст. Па-ранейшаму вялікая ўвага надавалася фарміраванню 

аблічча сталіцы Расіі – Пецярбурга.  

Але ў адрозненне ад папярэдняга перыяду галоўную ролю ў забудове 

Пецярбурга пачынае адыгрываць не палац, а адміністацыйны будынак. Новае 

будаўніцтва падпарадкоўваецца прыродна-ландшафтным умовам і 

сфарміраванай забудове. У архітэктуры пануюць простыя і стрыманыя формы. 

У якасці ўзораў архітэктары звяртаюцца да дойлідства Старажытнай Грэцыі і 

Старажытнага Рыма. У будынках падкрэсліваецца іх кубічнасць, 

стэрыяметрычнасць. Характэрнымі рысамі архітэктуры гэтага часу становяцца: 

акцэнтаванне гладзі сцяны; адсутнасць аконнай ліштвы або абрамленне 

аконных праѐмаў полачкамі ці замковымі камянямі; выкарыстанне нешматлікіх 

ляпнях дэталяў; выкарыстанне дарычнага ордэра; узмацненне сувязі 

архітэктуры з манументальнай скульптурай.  

Горадабудаўнічае развіццѐ Пецярбурга гэтага часу з’яўляецца прыкладам 

бліскучага вырашэння складаных архітэктурных задач. Пачатак фарміраванню 

цэнтра Пецярбурга паклалі праекты архітэктараў А.Д. Захарава і французскага 

дойліда Т. дэ Тамона. Яны аднымі з першых распрацавалі прыклад новага 

гарадскога ансамбля, арганічна звязанага з планіроўкай горада. Затым гэты 

прынцып быў удасканалены архітэктарамі К.І. Росі і В.П. Стасавым. 

Вялікае горадабудаўнічае значэнне атрымаў будынак Казанскага сабора 

ў Пецярбурзе (1801–1811), узведзены на Неўскім праспекце па праекце 

архітэктара Андрэя Нікіфаравіча Вараніхіна (1759–1814). А.Н. Вараніхін 

пабудаваў храм як палац, схаваўшы асноўны яго аб’ѐм за вялікай 

паўцыркульнай каланадай. Каланада сабора (111 м) утварыла на Неўскім 

праспекце плошчу, побач з якой была пракладзена вуліца, што дазволіла 
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звязаць цэнтр горада з перыферыйнымі раѐнамі. У архітэктуры сабора яшчэ 

захоўваецца традыцыя складанай дэкаратыўнай апрацоўкі сцен філѐнкамі і 

нішамі, сістэма аздаблення, уласцівая карынфскаму ордэру. Завершаны перад 

Айчыннай вайной 1812 г. Казанскі сабор у хуткім часе быў пераўтвораны ў 

свайго роду Пантэон; тут быў пахаваны М.І. Кутузаў. 

 Прынцып манументалізму, уласцівы архітэктуры класіцызму, праявіўся ў 

праекце будынка Горнага кадэцскага корпуса (Горны інстытут, 1809–1811), 

распрацаваным А.Н. Вараніхіным. Перабудоўваючы старыя будынкі, што 

выходзілі на чырвоную лінію вуліцы пад вуглом, ѐн спалучае іх разам і ставіць 

магутны дарычны порцік з 12-ці калон. Менавіта порціку падпарадкоўваецца 

ўся архітэктурная кампазіцыя: без апрацоўкі застаюцца бакавыя – скошаныя 

часткі будынка. Размешчаны на набярэжнай ракі Нявы, Горны інстытут стаў 

архітэктурнай дамінантай ансамбля горада з боку ўезду ў сталіцу з боку мора. 

Яшчэ адзін будынак, што адыграў вялікую ролю ў фарміраванні 

горадабудаўнічага ансамбля Пецярбурга, – будынак Пецярбургскай Біржы 

(1805–1810), узведзены па праекце архітэктара Тама дэ Тамона (1760–1813). 

Т. дэ Тамон здолеў змяніць аблічча Стрэлкі Васільеўскага вострава, утварыўшы 

перад Біржай паўкруглую плошчу з растральнымі калонамі і выправіўшы 

няроўныя берагі ракі Нявы. Супрацьлеглы бок таксама атрымаў адпаведнае 

афармленне. Аб’ѐм Біржы вельмі дакладны, падобны да грэчаскага перыпцера, 

акружаны з усіх бакоў каланадай. Ён падпарадкоўвае сабе пабудовы 

набярэжнай Васільеўскага вострава і будынкі супрацьлеглага боку Нявы. Біржа 

стала цэнтрам горадабудаўнічага ансамбля, спалучыўшы дзве набярэжныя. 

Геаметрызм, прастата аздаблення і манументальнасць форм сталі выразам ідэй 

класіцызму ў абліччы будынка. 

Цэнтральнае месца ў развіцці архітэктуры Пецярбурга ХІХ ст. займае 

творчасць Андыяна Дзмітрыевіча Захарава (1761–1811). Па прекце 

А.Д. Захарава было ўзведзена адно з галоўных збудаванняў Пецярбурга –

Адміралцейства (1806–1823), завершанае ўжо пасля смерці дойліда. 

А.Д. Захараў пачынаў з узнаўлення былой пабудовы і выйшаў далѐка за межы 

першапачатковай задачы, стварыўшы буйны горадабудаўнічы вузел, што 

перамог па сваім значэнні Біржу і Казанскі сабор. Простыя геаметрычныя 

формы, гладкія сцены і прамыя вуглы, кубічныя аб’ѐмы – усе гэтыя прыѐмы 

ўзмацняюць уражанне магутнасці будынка. У плане будынак атрымаў П-

падобную кампазіцыю. Галоўны фасад Адміралцейства цягнецца 400 м, 

бакавыя – па 163 м. Адміралцейства пабудавана па прынцыпе 

супадпарадкавання бакавых аб’ѐмаў цэнтральнаму, кожны з якіх мае тую ж 

трохчасткавую струтктуру. Цэнтральны аб’ѐм вылучаны вежай са шпілем, 

цэнтры бакавых карпусаў – порцікамі з франтонам. Тарцы пабудовы, што 

выходзяць да ракі Нявы, апрацаваны ў выглядзе магутных арак, што 

нагадваюць сваім абліччам ніжні ярус цэнтральнай вежы. Магутныя порцікі і 

лоджыі, высунутыя наперад рызалітамі, перашкаджаюць стварэнню 

манатоннасці. А.Д. Захараў сам вызначыў сістэму аздаблення пабудовы, у якой 

падбор гістарычных і міфалагічных персанажаў звязаны з функцыяй 

Адміралцейсітва марскога ведамства. На Адміралцейскую іглу (шпіль) 
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арыентаваны тры праспекта, што зыходзяцца на Адміралцейскай плошчы і 

фарміруюць тры галоўныя плошчы Пецярбурга – Адміралцейскую, Сенацкую і 

Палацавую. Адміралцейская ігла пераклікаецца з іншымі вышыннымі 

збудаваннямі горада – званіцай Петрапаўлаўскай крэпасці, шпілем 

Міхайлаўскага замка, з пабудаванай пазней Аляксандраўскай калонай. 

Знакамітым майстром горадабудаўнічых ансамблей з’яўляецца Карл 

Іванавіч Росі (1775–1849). Яскравыя ансамблі К.І. Росі заснаваны на нечаканым 

прыѐме. Будуючы Міхайлаўскі палац (зараз – Дзяржаўны Рускі музей, 1818–

1825), ѐн стварае новую плошчу перад будынкам, прабівае вуліцу, якая 

выводзіць новы раѐн горада ў цэнтр – на Неўскі праспект. Выразнасць фасада 

Міхайлаўскага палаца будуецца на складаным рытме калон і арак. З гэтым 

рытмам суадносіцца і малюнак агароджы. 

Завяршаючы ансамбль Палацавай плошчы будынкам Галоўнага штаба і 

міністэрстваў (1819–1829), К.І. Росі стварыў паўкруглую плошчу, 

размясціўшы паміж двума карпусамі шырокую трыўмфальную арку, пад якой 

прайшла вуліца. Гэты прыѐм даў аўтару магчымасць выправіць няправільную 

форму плошчы, надаўшы ѐй рэгулярны і сіметрычны характар. Цэнтрам усѐй 

кампазіцыі стала вялікая арка, увенчаная квадрыгай – калясніцай Славы 

пасярэдзіне. Пазней па праекце А.А. Манферана (1786–1858) ансамбль плошчы 

быў дапоўнены выразным вертыкальным акцэнтам – Аляксандраўскай калонай 

(1830–1834). 

Яскравым прадстаўніком позняга класіцызму ў рускай архітэктуры 

ХІХ ст. з’яўляецца Васіль Пятровіч Стасаў (1769–1848). Па праектах 

В.П. Стасава былі пабудаваны Паўлаўскія казармы на Марсавым полі (1816–

1818), Імператарскія канюшні (1816–1823), афармланы інтэр’еры Зімовага 

палаца пасля пажару 1837 г., дабудаваны Смольны манастыр, ім распрацаваны 

праекты сховішчаў і крам, сабораў. Яго пректы адрозніваюцца гармоніяй і 

ўпэўненасцю, і ў той жа час спалучаюць рысы класіцызму і барокка. У 

пабудовах 1820-х – 1830-х гг. (Праабражэнскі сабор, 1827–1829; Траецкі 

(Ізмайлаўскі) сабор, 1828–1835; Маскоўскія Трыумфальныя вароты, 1834–1838, 

усе ў Пецярбурзе) узмацняюцца рысы манументальнасці і велічы. 

ІМПРЭСІЯНІЗМ 

Імпрэсіянізм (ад франц. impression, літаральна – уражанне) – кірунак у 

выяўленчым мастацтве, які ўзнік і дасягнуў росквіту ў Францыі ў 1860 – 

сярэдзіне 1880-х гг. Заснавальнікам і лідэрам кірунку з’яўляецца французскі 

жывапісец К. Манэ. Аднак першыя праявы мастацтва адзначыліся ў творчасці 

мастака-эксперэментатара Эдуарда Манэ (1832–1883). 

Эдуард Манэ нарадзіўся ў Парыжы ў дастаткова забяспечанай сям’і. Усѐ 

дзяцінства Э. Манэ марыў стаць мастаком, але яго жаданне не прымалася 

бацькамі, якія прыкладвалі ўсе намаганні, каб іх сын стаў мараком. Паколькі 

ўласнае жаданне будучага мастака не супала з меркаваннем бацькоў, паступіць 

у мараходную школу яму не ўдалося. Ва ўзросце 18 год Э. Манэ пачаў браць 

урокі жывапісу ў вядомага на той час парыжскага мастака Тама Куцюра. 

Настаўнік Э. Манэ працаваў у акадэмічнай манеры, якая ў сярэдзіне ХІХ ст. 
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лічылася прыярытэтным напрамкам у жывапісе. Але творчае крэда Э. Манэ не 

супала з пануючымі мастацкімі кірункамі таго часу. У хуткім часе мастак 

пакінуў свайго настаўніка і адправіўся ў вандроўку па Еўропе, дзе вывучаў 

творчасць сусветна вядомых майстроў мінулых эпох – Тыцыяна, Рэмбранта і 

інш. Да 25 год у мастака сфарміравалася ўласнае бачанне жывапісу, якое 

выразіла першае палатно, выстаўленае Э. Манэ ў афіцыйным Салоне – 

“Любіцель Абсэнта” (1858–1859). Карціна выклікала бурную крытыку. Шэраг 

наступных твораў мастака выяўляе задумленнасць чалавека, спакой; героі 

карцін быццам бы пазбаўлены эмоцый (“Вулічная спявачка”, 1862; “Музыка ў 

Цюільры”, 1860). Але сама тэхніка пісьма (“нядбайная”) не адпавядала густам і 

нормам мастацтва акадэмічнай школы. Прыблізна ў гэты ж час (1863) імператар 

Напалеон-ІІІ даў дазвол на адкрыццѐ ў Парыжы “Салона Адхіленых” – выставы 

мастакоў, чые карціны не прызнаваліся афіцыйным журы. Менавіта з гэтага 

часу пачала сваѐ існаванне традыцыя ўсталѐўваць неафіцыйныя Салоны; 

з’явіліся “Салон незалежных”, “Восеньскі салон” і інш. У сталы перыд 

творчасці Э. Манэ выстаўляў свае карціны ў неафіцыйных салонах, дзе яны 

атрымлівалі падтрымку (“Снеданне на траве”, “Алімпія”, абедзвьве – 1863). 

Аднак пры тым, што мастак імкнуўся прытрымлівацца ўласнай манеры, яго 

творы зведалі ўплыў рэалістычнага мастацтва. Пазнейшыя работы мастака – 

“Флейтыст” (1866), “Партрэт Эміля Заля” (1868), “Снеданне ў майстэрне” 

(1868) выяўляюць герояў у задумленнасці, поўных філасофскіх думак, але самі 

героі выяўляюцца вельмі рэалістычна. У канцы 1860-х гг. Э. Манэ пазнаѐміўся з 

творчасцю імпрэсіяністаў – Э. Дэга, К. Манэ, П.А. Рэнуара і інш. Пад уплывам 

знаѐмства з асаблівасцю тэхнікі пісьма імпрэсіяністаў Э. Манэ ўспрыняў новую 

манеру пісьма. Меў месца і зваротны ўплыў. У той жа час у 1870-х гг. Э. Манэ 

ўзначаліў “баціньольскую групу”, у якую ўваходзілі мастакі, пісьменнікі, 

крытыкі і аматары мастацтва, што сцвярджалі новыя павевы ў мастацкай 

творчасці (назва дадзена па парыжскім раѐне Баціньоль, дзе ў кафе для гутарак 

збіраліся мастакі). Позні перыяд творчасці мастака дакладна выяўляе 

імпрэсіяністычныя рысы (“Кабачок”, 1878–1879; “Бар у Фолі-Бержэр”, 1882). 

У пачатку 1970-х гг. знакаміты гандляр карцінамі набыў 24 работы Э. Манэ, 

якія выставіў у Лонданскім Салоне. У 1881 г. (за 2 гады да смерці) мастак быў 

узнагароджаны ордэнам Ганаровага легіѐна. 

У 1874 г. на выставе “Ананімнага грамадства мастакоў, жывапісцаў, 

скульптараў, гравѐраў і літорграфаў” была прадстаўлена карціна Клода Оскара 

Манэ (1840–1926) “Уражанне. Узыход сонца”, на якой выяўлены від гавані пад 

ружовым туманам, скрозь які бачна раняшняе сонца. Выстава адразу была 

адзначана ў тагачаснай крытыцы і дзякуючы публікацыі ў газеце “Шарывары” 

назва карціны (“impression”) дала назву мастацкай творчасці ўдзельнікаў 

выстаўкі, і, нават, замацавалася як назва кірунка. Усяго імпрэсіяністы правялі 8 

выстаў; апошняя адбылася ў 1886 г. 

Імпрэсіяністы сцвярджалі новае бачанне свету, заснаванае на 

непасрэднам зрокавым уражанні, на назіраннях за прыродай. Галоўную ўвагу 

яны засяроджвалі на колеры і святле як найбольш зменлівых элементах 

рэальнага свету. Гэтым тлумачыцца павышаная цікавасць да з’яў 
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светлапаветранага асяроддзя, разнастайных станаў атмасферы, колеравых 

праблем. Імпрэсіяністы адмовіліся ад традыцыйных сюжэтаў на карысць 

матыва прыроды.  

Па сутнасці імпрэсіянізм – гэта перадача знешняга ўражання сонечнага 

святла і выяўленне рэфлексаў на паверхні халста асобнымі мазкамі чыстага 

колеру, што зрокава растварае форму ў светлапаветраным асяроддзі і спрыяе 

максімальнаму выразу прынцыпа маляўнічасці. 

Тагачасная і больш позняя крытыка неадназначна выказвалася ў 

дачыненні да твораў імпрэсіяністаў. О. Шпэнглер сцвярджаў, што “пейзаж 

Рэмбранта ляжыць недзе ў бясконцых прасторах, у той час як пейзаж Клода 

Манэ паблізу ад чыгуначнай станцыі”; М. Валошын казаў: “Імпрэсіяністычныя 

пейзажы адным росчыркам выкрэслілі ўвесь крытычны вопыт вока”; 

М. Алпатаў крытыкаваў імпрэсіяністаў за іх непаслядоўнасць. Ён сцвярджаў, 

што “чыстага імпрэсіянізму, відаць, не існуе; імпрэсіянізм – не дактрына. Ён не 

меў кананізаваных форм. Французскім мастакам-імпрэсіяністам у рознай 

ступені ўласцівы тыя ці іншыя імпрэсіяністычныя рысы. Калі мы будзем 

адсейваць тых, хто ад імпрэсіянізму адхіляўся, то застанецца толькі што Клод 

Манэ, да і яго не ўсе карціны будуць чыста імпрэсіяністычнымі”. Былі і 

пазітыўныя выказванні адносна творчасці імпрэсіяністаў: “Імпрэсіянізм – гэта 

не жывапіс, гэта адкрыцце” (П. Сезан). 

Найбольш яскрава імпрэсіянізм праявіўся ў жывапісе. Асаблівасцямі 

імпрэсіянізму сталі: праца на пленэры; стварэнне серый твораў на адзін 

сюжэт; падкрэсленая выпадковасць кампазіцыйнага вырашэння; адсутнасць 

дакладных контураў; пісьмо асобнымі мазкамі; не змешванне фарбаў на 

палітры; пазбяганне шэрых і чорных колераў; выкарыстанне прыѐма рэфлекс у 

жывапісе. 

Найбольш паслядоўнае ўвасабленне прынцыпы імпрэсіянізму атрымалі ў 

творчасці пейзажыстаў Клода Оскара Манэ (“Снеданне на траве”, 1866; 

“Бульвар Капуцынак у Парыжы”, 1873; серыі карцін “Стагі сена”, 1890–1891; 

“Руанскі сабор”, 1893–1895), Каміля Пісаро (цыкл карцін “Бульвары”, 1890-я), 

Альфрэда Сіслея (“Мароз у Лувесьене”, 1873; “Лодка ў час паводкі”, 1876). 

Выявы чалавека як неад’емнай часткі прыроднага свету знайшлі адлюстраванне 

ў творчасці П’ера Агюста Рэнуара (“Арэлі”, “Мулен дэ ла Галет”, абедзве – 

1876; “Аголеная, асветленая сонцам”, “Партрэт актрысы Жанны Самары”, 

абедзве – 1878), Эдгара Дэга (“Танцаўшчыца ў фатографа”, 1874–1877; 

“Балетны клас”, 1875; “Абсэнт”, 1875–1876).  

Імпрэсіянізм атрымаў праявы і ў скульптуры. Найбольш паслядоўна рысы 

імпрэсіянізму атрымалі выраз у творчасці скульптара Агюста Радэна (1840–

1917). Як і жывапісцы-імпрэсіяністы, А. Радэн адмаўляецца ад знешняй 

ілюзорнай завершанасці твораў на карысць неапрацаваным формам, якія 

ствараюць уражанне фарміравання вобраза на вачах у гледача. Скульптура 

А. Радэна зрабілася мастацтвам маляўнічай лепкі. Паверхня выяў стала 

рухомай, шурпатай, па-рознаму апрацаванай, яна з’явілася адным з галоўных 

сродкаў мастацкай выразнасці (“Мысліцель”, 1880-я; “Грамадзяне Кале”, 1884–

1888; “Рука Бога-бацькі”, каля 1898). 
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З цягам часу імпрэсіянізм пераўтварыўся ў сваю крайнюю форму – 

пуантылізм (ад франц. point – кропка; сінанімічныя назвы – дывізіянізм ад 

франц. division – падзел; неаімпрэсіянізм). Мастакі новага кірунку накладвалі 

на палатно фарбы кропкамі. Новая тэхніка мастацтва была заснавана на прыѐме 

аптычнага змешвання таноў і колераў. Яе выкарыстанне дазволіла мастакам 

дасягнуць максімальнага моцу святла і каларыту. Пуантылісты сцвярджалі, што 

вока здольна сінтэзаваць патрэбны колер у спалучэнні светлавых прамянѐў: 

аранжавы колер ствараюць кропкі жоўтага і чырвонага колераў, размешчаныя 

побач. Акрамя таго, што пуанцілісты адмовіліся ад пленэра і ўдакладнілі 

тэхніку жывапісу, у астатнім яны захоўвалі прынцыпы імпрэсіянізму. 

Найбольш яскравымі прадстаўнікамі пуантылізму з’яўляюцца французскія 

мастакі Жорж Сѐра (“Цырк”, 1890–1891) і Поль Сіньяк (“Гавань у Марсэлі”, 

1906–1907; “Дрэва ў Сан-Трапэ”, 1909). 

ПОСТІМПРЭСІЯНІЗМ 

Постімпрэсіянізм (ад лац. post – пасля) – кірунак у выяўленчым мастацтве 

сярэдзіны 1880-х – сярэдзіны 1900-х гг., які атрымаў найбольш яскравы выраз у 

жывапісе Францыі. Мастацтва постімпрэсіянізму не ўяўляе адзінай мастацкай 

плыні, яно аб’яднала майстроў, якія выступалі супраць акадэмізму. Лідэрамі 

постімпрэсіянізму з’яўляюцца В. Ван Гог, П. Гаген і П. Сезан.  

У творчасці мастака Вінсэнта Ван Гога (1853–1890) вылучаецца два 

перыяды: галандскі і французскі. Героямі твораў В. Ван Гога ў галандскі 

перыяд былі сяляне, землякопы, шахцѐры і іншыя простыя людзі. У гэтых 

творах ѐн працягваў рэалістычную традыцыю А. Дамье і Ж.Ф. Міле (“Едакі 

бульбы”, 1885). Асаблівая выразнасць твораў В. Ван Гога галандскага перыяду 

тлумачыцца тым, што ѐн, малюючы сялян ці шахцѐраў, атаясамліваў сябе са 

сваімі героямі. У французскі перыяд жывапіс мастака пазбаўляецца цѐмнага 

каларыту, набывае пачуццѐ колеравых кантрастаў і выразнасць гнуткага мазка; 

творы папаўняюцца рухам і драматызмам (“Чырвоныя вінаграднікі”, 1888; 

“Пшанічнае поле і кіпарысы”, “Сланечнікі”, абедзве – 1889). 

У творчасці Поля Гагена (1848–1903) асабліва цікавы таіцянскі перыяд. 

Сябар В. Ван Гога, П. Гаген імкнуўся да сумяшчэння ў сваіх творах рэальнасці 

з фантазіяй, якія ў адзінстве дазвалялі стварыць новую рэальнасць – 

першародную. На востраве Таіці, куды мастак адправіўся ў 1891 г., канчаткова 

сфарміравалася яго творчае крэда. У сваіх таіцянскіх пейзажах сярод адвечнай 

прыроды ѐн маляваў будыйскіх багоў і ідалаў. Галоўнымі героямі твораў 

мастака сталі туземцы, якія выступаюць алегорыяй ідэалу чалавечай 

прыгажосці. На палотнах мастака ў бясконцай прасторы, напоўненай 

блакітнымі, ліловымі і ізумруднымі танамі, захоўваюцца дакладныя контуры 

прадметаў і форм, чым ухваляліся пазней прымітывісты і фавісты. Плямы 

яркага колеру робяць карціны П. Гагена падобнымі на сапраўдны дыван 

(“Таіцянкі”, 1892; “Жонка каряля”, 1896; “Зборшчыцы садавіны”, “Вялікі Буда”, 

абедзве – 1899).  

Улюбѐнымі тэмамі Поля Сезана (1839–1906) былі нацюрморты з 

садавінай і штучнымі кветкамі (“Нацюрморт з персікамі і грушамі”, 1888–1890; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 149 

“Нацюрморт з яблыкамі і апельсінамі”, 1895–1900). Разам з імпрэсіяністамі 

мастак імкнуўся пазнасць натуру, прсякнуць у таямніцы прыроды, раскрыць яе 

логіку. Але, калі імпрэсіяністы жадалі схапіць імгненнае, П. Сезан трактаваў 

законы быцця, імкнуўся адлюстраваць гармонію рэчаіснасці. У гэтых пошуках 

ѐн свядома вызваляе кампазіцыю ад сюжэтнасці. Значную ролю ў карцінах 

мастака адыгрывае колер. З дапамогай колеру, рэфлексаў П. Сезан мадэліруе 

аб’екты, выяўляе іх форму, шчыльнасць, фактуру. Фабры для мастака 

выступаюць не столькі сродкам выяўлення прадметаў, колькі сродкам 

выяўлення іх дэкаратыўнага багацця. Значнае месца ў творчасці П. Сезана 

займаюць пейзажы. Мастак не любіў зменлівасці надвор’я, і таму больш 

працаваў на поўдні Францыі, у г. Эксе. Горы цікавілі мастака як самыя 

даўгавечныя і нязменлівыя з’явы навакольнага свету (“Гара Святой Вікторыі”, 

1885). П. Сезан ва ўсім шукаў геаметрычнасць. Ім быў сфармуляваны лозунг, 

які пазней паклалі ў аснову сваѐй творчасці кубісты: “Трактуйце прыроду з 

дапамогай цыліндра, шара і конуса”. 

Да постімпрэсіянізму датыкаецца таксама творчасць французскага 

мастака Анры дэ Тулуза-Латрэка (1864–1901). А. дэ Тулуз-Латрэк з’яўляецца 

майстрам вострых, часам саркастычных характарыстык персанажаў, гнуткага і 

энэргічнага малюнку (“Туалет”, 1896). У яго творчасці тэндэнцыі 

постімпрэсіянізму атрымалі адлюстраванне як у жывапісе, так і ў разнастайных 

відах графікі, галоўным чынам тэатральнага напрамку. Героямі яго твораў сталі 

музыканты, танцаўшчыцы, акрабаты і клоўны, для вобразнага адлюстроавання 

якіх ѐн знаходзіў тонкія партрэтныя характарыстыкі (“Жана Аўрыль, якая 

танчыць”, 1892). А. дэ Тулуз-Латрэк з’яўляецца аўтарам серыі афіш для 

парыжскіх кабарэ, у якіх спалучэнне выразных ліній і кантрастных плямаў 

пераўтварае выяву ў завершаную кампазіцыю (афіша кабарэ “Амбасадор”, 

1892).  

КРЫТЫЧНЫ РЭАЛІЗМ У РАСІІ 

Аналіз грамадска-гістарычнай сітуацыі і яе ўплыву на чалавека часта 

прыводзіў мастакоў да яе ацэнкі як несправядлівай і бесперспектыўнай. Таму 

рэалізм ХІХ ст. часта называюць крытычным рэалізмам. Хаця з такім 

заключэннем могуць пагадзіцца далѐка не ўсе спецыялісты, таму што 

рэалістычнае мастацтва нясе ў сабе дадатны змест: яно паказвае багацце 

душэўнага свету людзей, каштоўнасць чалавечага жыцця, прыроды, быту, 

маральных традыцый. 

У фарміраванні ідэалогіі крытычнага рэалізму вялікае значэнне адыграла 

падзея 1863 г., увайшоўшая ў гісторыю рускага мастацтва пад назвай “бунт 

чатырнаццаці”. Назва падзеі звязана з адмаўленнем выпускнікоў 

Пецярбургскай Акадэміі мастацтваў выконваць дыпломную работу на сюжэт 

Святога пісання і сцвярджэннем права на адвольны выбар сюжэта. Атрымаўшы 

адмаўленне, мастакі пакінулі Акадэмію і аб’ядналіся ў першую дэмакратычную 

арганізацыю рускіх жывапісцаў – “Арцель мастакоў”. Ва ўмовах вызваленчага 

руху 1860-х гг. адзначаны бунт меў вялікі грамадскі рэзананс. 
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Пазней, у 1870 г. члены Арцелю ўтварылі буйнейшае ў гісторыі рускага 

жывапісу аб’яднанне мастакоў-рэалістаў – Таварыства мастакіх перадзвіжных 

выстаў. Таварыства было заснавана пад уплывам ідэй рэвалюцыйных 

дэмакратаў у Пецярбурзе па ініцыятыве мастакоў І.М. Крамскога, М.М. Ге, 

В.Р. Пярова і інш. За асноўную задачу сваѐй творчасці мастакі-перадзвіжнікі 

вылучылі ідэйна-эстэтычнае выхаванне народа. З 1871 г. аб’яднаннем было 

арганізавана 48 перадзвіжных выстаў у Пецярбурзе, Маскве, Кіеве, Харкаве, 

Казані, Арле, Рызе, Адэсе і іншых гарадах. Членамі таварыства былі вядомыя 

рускія мастакі часу: браты А.М. і В.М. Васняцовы, І.І. Левітан, В.Д. Паленаў, 

І.Я. Рэпін, А.К. Саўрасаў, В.І. Сурыкаў, І.І. Шышкін і іншыя рускія мастакі, а 

таксама шэраг украінскіх, армянскіх, латышскіх жывапісцаў. Ідэолагам 

арганізацыі выступіў І.М. Крамскі. Але Таварыства аб’яднала мастакоў розных 

стыляў і ідэалаў, таму распад аб’яднання быў непазбежны і на прыканцы 1890-х 

гг. здзейснілася дыферэнцыяцыя мастакоў. 

Напэўна, найбольш значную ролю ў станаўленні мастацтва 

перадзвіжнікаў адыграў рускі мастак і крытык Іван Мікалаевіч Крамскі (1837–

1887). Мастак вучыўся ў Пецярбургскай акадэміі мастацтваў і быў адным з 

ініцыятараў “бунта чатырнаццаці” студэнтаў. Яшчэ ў Акадэміі за карціну 

“Маісей, які высякае ваду са скалы” (1863) мастак атрымаў малы залаты 

медаль. У 1860-я гг. мастак працаваў выкладчыкам у Грамадстве падтрымкі 

мастакоў, дзе даваў урокі партрэтнага жывапісу. У гэты час ѐн стварыў шмат 

партрэтаў і копій з карцін вядомых майстроў жывапісу. У гісторыю рускага 

мастацтва І.М. Крамскі ўвайшоў як мастак, які адстойваў права на самастойны 

ідэйны і эстэтычны выбар. Яго ўласны выбар і творчае крэда не супалі з 

кірункам дзейнасці большасці мастакоў-перадзвіжнікаў, якія пайшлі па шляху 

жанравага жывапісу крытычнага рэалізму. І.М. Красмскі шукаў духоўны ідэал, 

у якасці якога ѐн абраў вобраз Хрыста (“Хрыстос у пустыне”, 1872). Па 

прызванні І.М. Крамскі партрэтыстам. На станаўленне яго майстэрства 

партрэтыста ў значнай ступені паўплывала распаўсюджанне дагератыпу. Яго 

партрэтныя вобразы адрозніваюцца дакументальнай дакладнасцю (партрэты 

Л.М. Талстога, 1873; М.А. Някрасава, 1877; М.Е. Салтыкова-Шчадрына, 1879). 

Але звычайныя партрэты не задавальнялі мастака. І.М. Крамскі імкнуўся 

стварыць карціну, у якой выява чалавека мае большае значэнне, чым перадача 

яго аблічча і ўнутранага стану. Такімі карцінамі сталі “Незуцешная бяда” 

(партрэт жонкі мастака пасля смерці дзіця, 1884), “Невядомая” (1883). 

Вядомым рускім жывапісцам-перадзвіжнікам быў Мікалай Мікалаевіч Ге 

(1831–1894). Уражэнец Варонежскай губерніі, М.М. Ге скончыў курс кіеўскай 

гімназіі, пасля паступіў ва ўніверсітэт Святога Уладзіміра, адкуль перавѐўся на 

фізіка-матэматычны факультэт Пецярбургскага ўніверсітэта. Пазней, у 1850 г. 

ѐн стаў вучнем Акадэміі мастацтваў у Пецярбурзе. Пад час навучання ў 

Акадэміі за карціну “Ахілес, які аплаквае Патрокла” (1856) мастак атрымаў 

медаль, а за карціну “Саул у Аяндорскай піфіі” (1857) – вялікі залаты медаль. 

Пасля заканчэння Акадэміі мастацтваў ѐн быў накіраваны ў Італію, дзе да 1869 

г. жыў у Рыме і Фларэнцыі. Пад уплывам знаѐмства з карцінай А.А. Іванава 

“З’яўленне Хрыста народу” М.М. Ге звярнуўся да евангельскіх сюжэтаў. 
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Шырокі водгалас выклікала ў Расіі яго карціна “Тайная вячэра” (1863), у якой 

адзін з цэнтральных евангельскіх эпізодаў вырашаны як псіхалагічная драма. 

Пасля вяртання з Італіі М.М. Ге жыў у Пецярбурзе, дзе і стаў заснавальнікам 

Таварыства перадзвіжнікаў. Звярнуўшыся ў сваѐй творчасці да гісторыі Расіі, 

мастак знайшоў тэму вялікага грамадскага значэння – сутыкненне двух 

супрацьлеглых гістарычных сіл, выяўленых у драматычным канфлікце 

характараў (“Пѐтр І дапрашвае царэвіча Аляксея Пятровіча ў Пецяргофе”, 

1871). У 1876 г. мастак пераехаў на хутар Іванаўскі Чарнігаўскай губерніі, дзе 

займаўся сельскай гаспадаркай. У пошуках выйсця з духоўнага крызісу ѐн 

звярнуўся да вучэнняў Л.М. Талстога, з якім з 1882 г. меў цесныя сувязі. З 

другой паловы 1870-х гг. характар мастацтва М.М. Ге змяніўся. Ён адыйшоў ад 

дакладнасці малюнка на карысць сцвярджэння ідэйнасці зместу. У новым 

цыкле евангельскіх карцін (“Што ѐсць ісціна?”, 1890; “Галгофа”, 1892) 

М.М. Ге звярнуўся да грамадства з пратэстам супраць зла, абвясціўшы веліч 

ахвяры на карысць маральнай ідэі. М.М. Ге быў выдатным партрэтыстам. Яго 

творчасці належаць партрэты А.І. Герцэна (1867), Л.М. Талстога (1884). 

Адным з паслядоўных прадстаўнікоў крытычнага рэалізму ў Расіі 

з’яўляецца рускі жывапісец Васіль Рыгоравіч Пяроў (1833–1882). В.Р. Пяроў 

быў незаконнымі сынам барона Г.К. Крыдэнера; сваѐ прозвішча мастак 

атрымаў як мянушку ад свайго настаўніка – самарскага дзячка. Пачатковую 

адукацыю В.Р. Пяроў атрымаў у арзамасцкім уездным вучылішчы, дзе вучыўся 

тры гады. Пад час навучання ѐн займаўся жывапісам. Мнавіта ў гэты перыяд 

была напісана першая яго карціна “Распяцце” (1849), якую мастак падараваў 

царкве ў суседнюю вѐску. У 1852 г. В.Р. Пяроў быў залічаны ў Маскоўскае 

вучылішча жывапісу, скульптуры і дойлідства. Менавіта ў перыяд навучання ў 

вучылішчы пад уплывам настаўніка – С.К. Заранкі сфарміравалася творчае 

крэда мастака. Пазней, на конкурсе твораў у Акадэміі мастацтваў, куды была 

накіравана карціна мастака “Галоўка хлопчыка” В.Р. Пяроў атрымаў сярэбраны 

медаль, у 1861 г. за карціну “Казань у сельскай царкве” – залаты медаль. За 

асноўны напрамак творчасці мастак узяў выяўленне сцэн з жыцця розных слаѐў 

грамадства (купечаства, свяшчэннікаў, мяшчан). У той жа час былі напісаны 

знакамітыя творы мастака “Сельскі хрэсны ход на Вялікдзень” (1861), “Чаепіцце 

ў Мыцішчах” (1862). У 1862 г. В.Р. Пяроў ажаніўся і з’ехаў у Парыж, адкуль 

вярнуўся ў Расію праз два гады. Па вяртанні на радзіму мастак працуе ў 

жынравым жывапісе, стваре карціны, што выяўляюць спачуванне чалавеку 

(“Провады нябожчыка” (“Пахаванне селяніна”), 1865; “Тройка”, 1866; 

“Утопленіца”, 1867; “Апошні кабак ля заставы”, 1868). Дакументальную і 

мастацкую каштоўнасць уяўляюць партрэты А.М. Астроўскага (1871), 

Ф.М. Дастаеўскага (1872), У.І. Даля (1872). 

Адным з праслаўленых жывапісцаў і графікаў крытычнага рэалізму ў 

Расіі з’яўляецца Ілья Яфімавіч Рэпін (1844–1930). Нарадзіўся мастак у 

в. Чугуева Чарнігаўскай губерніі. Першапачаткова І.Я. Рэпін вучыўся ў сваѐй 

маці ў дзіцячай школе, затым – у прыхадскога дзячка. Першыя мастацкія 

навыкі ѐн атрымаў у школе ваенных тапографаў, пазней – у Грамадстве 

падтрымкі мастакоў. У 1864 г. І.Я. Рэпін паступіў у Акадэмію мастацтваў у 
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Пецярбурзе, праз год атрымаў малы сярэбраны медаль за эскіз, у наступныя два 

гады – чатыры сярэбраныя медалі за малюнкі і эскізы, а ў 1869 г. – малы залаты 

медаль за карціну “Іоў і яго сябры”. Творчасць І.Я. Рэпіна была складанай і 

шматпланавай. Яго юнацкія работы алеям адрозніваюцца наіўным 

замілаваннем рэальнасцю і натурай, апошнія творы схіляюцца да імпрэсіянізму 

і вылучаюцца экспрэсіяй. Мастаку заўсѐды было ўласціва захапленне тэмай ці 

мадэллю, за якімі ѐн ехаў у любую частку Расіі для збору матэрыялу. Так былі 

напісаны “Бурлакі на Волзе” (1870–1873), “Хрэсны ход у Курскай губерніі” 

(1880–1883), “Запарожцы пішуць пісьмо турэцкаму султану” (1880–1891). У 

цэнтры яго ўвагі заўсѐды знаходзіцца чалавек, у аснове кампазіцый – 

узаемадзеянне характараў (“Іван Грозны і сын яго Іван”, 1885; “Не чакалі”, 

1884–1888). Кожны з характараў мастак умела адчуваў. Выдатныя творы 

І.Я. Рэпіна выкананы ў жанры партрэту (партрэты М.П. Мусаргскага, 1881; 

Л.М. Талстога ў крэсле, 1887). 

Васіль Іванавіч Сурыкаў (1848–1916) вядомы, перш за ўсѐ, як стваральнік 

гістарычных карцін. В.І. Сурыкаў паступіў у Акадэмію мастацтваў пасля 

заканчэння грамадзянскай службы ва ўзросце 22 год. Выпуск з Акадэміі 

мастацтваў азнаменавала карціна “Апостал Павел перад судом Агрыппы” 

(1875), пасля чаго ѐн быў накіраваны для далейшага навучання за мяжу. У 

адрозненне ад сваіх сучаснікаў – М.М. Ге і І.Я. Репіна, якія ў гістарычным 

жывапісе раскрывалі трагедыю асобы, В.І. Сурыкаў звяртаецца да гістарычных 

з’яў, драматычных для ўсяго рускага народа (“Раніца стралецкай казні”, 1881; 

“Баярыня Марозава”, 1887). Уласная драма прадстаўлена ў гістарычнай карціне 

з напружана-лірычным гучаннем (“Меншыкаў у Бярозаве”, 1883). Кожны з 

твораў В.І. Сурыкава адрозніваецца арыгінальнасцю кампазіцыі: дыяганаль 

кампазіцыі “Баярыня Марозава” прадумана такім чынам, каб рух яе саней не 

здаваўся імклівым, што зацягвае сцэну развітання; хата, у якую трапіў у 

затачэнне Меншыкаў, настолькі нізкая, што князь не здолець нават устаць у 

поўны рост; “Раніца стралецкай казні” паказвае Чырвоную плошчу ў трагічных 

танах як крывавую сцэнічную пляцоўку, за кулісамі якой стаіць вінаваты 

страшэннай сцэны – Пѐтр І. Для В.І. Сурыкава важным было знайсці 

алегарычны вобраз, у адпаведнасці з якім выстройваецца ўся карціна (вобраз 

баярыні Марозавай – “варона на снезе”). У пачатку 1890-х гг. мастак 

адыходзіць ад выяўлення драматычных сюжэтаў і імкнецца раскрыць гераічныя 

старонкі нацыянальнай гісторыі (“Пакарэнне Сібіры Ермаком”, 1895; “Пераход 

Суворава праз Альпы”, 1899). 

Значнай фігурай у асяроддзі перадзвіжнікаў быў Віктар Міхайлавіч 

Васняцоў (1848–1926). Мастак быў выхаванцам вяткаўскай духоўнай 

семінарыіі, а ў 20 год паступіў у Акадэмію мастацтваў у Пецярбург. Пад час 

навучання ѐн атрымаў два сярэбраныя медалі – за малюнак у класе натуры і за 

эцюд. Але навучанне мастак не скончыў, і ў 1870-х гг. з’ехаў у Парыж. У хуткім 

часе творы мастака пачалі з’яўляцца на выставах перадзвіжнікаў. Шырокую 

папулярнасць мастаку прынеслі карціны на тэмы рускай гісторыі (“Пасля 

бойкі Ігара Святаслававіча з полаўцамі”, 1880; “Цар Іван Васільевіч Грозны”, 

1897), а таксама рускіх казак (“Алѐнушка”, 1881; “Іван-царэвіч на шэрым 
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воўку”, 1899) і былін (“Багатыры”, 1881–1898). Яго работы адзначаюцца яркай 

дэкаратыўнасцю і фантазіяй, схільнасцю да фальклорнай сімволіцы. 

В.М. Васняцоў працаваў таксама над тэатральнымі дэкарацыямі (“Снягурка” да 

п’есы М.А. Астроўскага, 1882, 1886), у манументальным жывапісе (фрэскі для 

Гістарычнага музея ў Маскве, 1882–1885; роспісы Уладзімірскага сабора ў 

Кіеве, 1885–1896). Па праектах В.М. Васнецова пабудаваны царква і “Ізбушка 

на курыных ножках” у Абрамцаве, уласны дом у Маскве, аздоблены фасад 

Трэцьякоўскай галерэі. 

Акрамя гістарычнага жанру, рэллігійных і казачных сюжэтаў 

перадзвіжнікам належыць заслуга развіцця жанру пейзаж. Вядомым 

пейзажыстам, а таксама стваральнікам карцін на евангельскія сюжэты 

з’яўляецца ўражэнец Пецярбурга Васіль Дзмітрыевіч Паленаў (1844–1927). Пад 

час навучання ў Акадэміі мастацтваў В.Д. Паленаў атрымаў два залатыя медалі. 

Па завяршэнні навучання мастак быў накіраваны за мяжу, адкуль даслаў дзве 

карціны (“Арэст гугеноткі”, “Права спадара”), за якія адначасова з І.Я. Рэпіным 

атрымаў званне акадэміка. Першапачаткова мастак пісаў пейзажы, для якіх пад 

час вандровак па Егіпце, Палесціне рабіў мноства эцюдаў. Пазней гэтыя эцюды 

сталі матэрыялам для біблейскіх карцін (“На Генісарэцкім возеры”, 1889; 

“Хрыстос і Грэшніца”, 1887). Сугучны стан прыроды і задумленнасць людзей, 

амаль імпрэсіяністычная светазарнасць уласцівы пейзажнаму жывапісу 

мастака. У творах В.Д. Паленава “Маскоўскі дворык” (1878–1879), “Бабушкін 

сад” (1879) перададзена настальгія па зыходзячаму ладу жыцця, уласцівая і 

літаратуры гэтых часоў (А.П. Чэхаў).  

Як стваральнік лірычнага пейзажу ў гісторыю рускага мастацтва ўвайшоў 

Аляксей Кандрацьевіч Саўрасаў (1830–1897). А.К. Саўрасаў працаваў на 

пленэры, што дало магчымасць у непасрэдным кантакце з прыродай схопліваць 

станы, сугучныя душэўным перажыванням чалавека. Улюбѐнай тэмай яго 

творчасці быў бедны сялянскі пейзаж, у якім мастак паэтычна перадаваў 

уражанне настальгіі, смутку. Мастак любіў выяўляць Сакольнікі, дзе праводзіў 

вясной заняткі з вучнямі на пленэры. У невялікіх па памерах пейзажах мастак 

здолеў выразіць хараство ўсѐй рускай прыроды. Колеравая гама цѐплых шэра-

карычневых і халодных шэра-блакітных таноў дазволіла мастаку перадаць 

уражанне набліжэння вясны. Асабліва выразна мастак выяўляў высокія 

нябѐсы, на фоне якіх вяршыні бяроз быццам бы знікаюць у веснавым паветры 

(“Від на Крэмль у нянаснае надвор’е”, 1851; “Ласіны востраў у Сакольніках”, 

1869; “Прасѐлак”, 1873; “Грачы прыляцелі”, 1871). 

Вядомым мастаком-пейзажыстам у асяроддзі перадзвіжнікаў быў Ісак 

Ільіч Левітан (1860–1900). І.І. Левітан нарадзіўся ў мястэчку Кібарты (Літва). У 

1873 г. ѐн паступіў у Маскоўскае вучылішча жывапісу, скульптуры і 

дойлідства, дзе вучыўся ў А.К. Саўрасава, В.Д. Паленава. Нягледзячы на тое, 

што мастак бываў у розных краінах Еўропы, яго карціны выяўляюць галоўным 

чынам прыроду сярэдняй паласы Расіі. Ён пісаў пейзажы, каб выявіць сваѐ 

разуменне прыроды, якую ѐн ведаў і любіў. Яго асноўнай задачай было знайсці 

сродкі для выразу гэтай любві. Творы І.І. Левітана (“Восеньскі дзень. 

Сакольнікі”, 1879; “Вячэрні звон”, 1892; “Над вечным спакоем”, 1894; 
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“Сакавік”, 1895; “Залатая восень”, 1895; “Возера. Русь”, 1895) прынята 

называць “пейзажнымі настроямі”. У іх сродкамі каларыту перададзены 

настрой, сугучны душэўным станам чалавека. Яго пейзажы пазбаўлены 

рацыянальнасці і логікі. Яны адлюстроўваюць непасрэдна схоплены фрагмент 

прыроднага наваколля. Здаецца, што моманты, акрэсленыя мастаком у 

пейзажах, абраны выпадкова, непасрэдна. У яго творах прыгажосць прыроды 

выражаецца не ў харастве знешняга аблічча, не ў гармоніі форм, а ва 

ўнутраным лірычным гучанні. 

Вядомым пейзажыстам-перадзвіжнікам быў Архіп Іванавіч Куінджы 

(1841–1910). Нарадзіўся мастак у Марэупалі, на узбярэжжы Азоўскага мора. 

Прафесійнай адукацыі А.І. Куінджы не атрымаў, але самастойна займаўся 

жывапісам. Пэўны час мастак вучыўся ў І.К. Айвазоўскага, жыў у Феадосіі, а з 

1860-х гг. пераехаў у Пецярбург. У найбольш праслаўленых карцінах 

А.І. Куінджы прырода выяўлена ў такія імгненні, якія да яго ніхто ў рускім 

жывапісе не адлюстроўваў (“Украінская ноч”, 1876; “Ноч на Дняпры”, 1882; 

“Пасля навальніцы”, 1879) – калі прырода заліваецца лунным святлом, што 

надае таямнічасць і стварае напружаную прыгажосць. Выявіць начное святло 

А.І. Куінджы здолеў, распрацаваўшы серыю прыѐмаў ад выбару халста і 

падрыхтоўкі грунта да спецыяльнага асвятлення пры дэманстрыцыі карцін 

гледачу. 

Эпічным успрыманнем прыроды, шырокім, амаль былінным, размахам у 

трактоўцы тэмы прасякнута творчасць жывапісца-перадзвіжніка Івана Іванавіча 

Шышкіна (1832–1898). Сын уплывовага купца, І.І. Шышкін нарадзіўся ў 

г. Елабурзе. Мастацкую адукацыю ѐн атрымаў у Маскоўскім вучылішчы 

жывапісу, скульптуры і дойлідства, затым – у Акадэміі мастацтваў у 

Пецярбурзе. Пасля атрымання адукацыі мастак быў накіраваны ў вандроўку па 

краінах Еўропы. Пазней І.І. Шышкіну было прысуджана званне акадэміка. 

Сапраўдную славу мастаку прынесла карціна “Сасновы бор. Мачтавы лес у 

Вяцкай губерніі” (1872), у якой упершыню ў рускім пейзажным жывапісе ўвага 

факусіравалася не на лясных краявідах, а на масіўных, манументальных ствалах 

дрэў. Нездарма І.І. Шышкіна называлі “багатыром рускага лесу”. У творах 

І.І. Шышкіна звычайна спалучаюцца панарамнае ахапленне прыроды з 

дакладнасцю выяўлення. Лепшыя пейзажы І.І. Шышкіна напоўнены 

ўрачыстасцю. Захавалася мноства малюнкаў, афортаў і літаграфій мастака, якія 

раскрываюць даследчую ўвагу да любой прыроднай з’явы. Прыроду мастак 

любіў выяўляць у квяценні летам ці казачна прыгожай зімой (“Дубы”, 1865; 

“Поўдзень. У наваколлі Масквы”, 1866; “Рубка лесу”, 1867; “Жыта”, 1878; 

“Сосны, асветленыя сонцам”, 1886; “Дубы”, 1887; “Раніца ў сасновым лесе”, 

сумесна з К.А. Савіцкім; 1889; “Зіма”, 1890; “На поўначы дзікім”, 1891; 

“Карабельны гай”, 1898). 
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ЭКЛЕКТЫКА. МАДЭРН 

§ “Новая архітэктура” ХІХ ст. 

У ХІХ ст. у архітэктуры адбыліся рашучыя змены. Узнікла патрэба ў 

вялікіх гандлѐвых залах, не застаўленых сценамі і слупамі, што перашкаджаюць 

руху людзей і агляду прасторы. У выніку з’яўляюцца ўнівермагі і крытыя рынкі 

са шклянымі дахамі, унутранымі пераходамі, вялікімі вітрынамі-вокнамі. 

Старыя архітэктурныя прыѐмы зжылі сябе, паколькі не падыходзілі для 

будаўніцтва шматкватэрных дамоў з раўнамернай ячэйкавай структурай 

фасадаў і аднолькавай планіроўкай кватэр. Узнікла неабходнасць хуткага 

будаўніцтва. Большую ўвагу пачалі надаваць канструкцыйна-тэхнічным 

магчымасцям архітэктуры. У гэты час узніклі і атрымалі распаўсюджанне 

новыя будаўнічыя матэрыялы – чыгун, жалезабетон, сталь.  

У 1779 г. каля Калбрукдэйля (Англія) быў пабудаваны першы чыгунны 

мост. Яго канструкцыя складалася з пяці паўцыркульных чыгунных арак, 

агульны пралѐт перавышаў 30 м. Аўтар праекта адмовіўся ад дэкаратыўных 

дэталяў. Гурцікі і трохвугольнікі ў пазухах цэнтральнай аркі ўспрымаліся як 

упрыгожванні, хаця на самой справе служылі элементам стварэння трываласці 

канструкцыі. 

Пазней, у 1796 г. па праекце інжынера Т. Пэйна ў Англіі з ужываннем 

чыгуна быў узведзены Сандэрлендскі мост, плоская арка якога перакрывала 

незвычайны для таго часу пралѐт – 72 м. У хуткім часе ў канструяванні мастоў 

пачалі ўжываць і сталь. Менавіта сталь дазваляла дасягнуць высокай 

траваласці і, у адрозненне ад чыгуна, выдатна працавала на расцяжэнне. Першы 

вантавы (“вісячы”) мост быў пабудаваны праз Джэкабс-Крык у Амерыцы ў 

1796 г. 

Паступова вывучэнне ўласцівасцей чыгуна і сталі прывялі да іх актыўнага 

ўжывання ў будаўніцтве мастоў, пралѐты якіх дасягалі больш 140 м. Але 

лідэрамі “новага” будаўніцтва па-ранейшаму заставаліся Англія і Амерыка. 

Так, інжынер Т. Тэлфард у 1801 г. распрацаваў праект маста пралѐтам 183 м 

праз р. Тэмзу ў Лондане; у 1846 г. Р. Стэфенсон пабудаваў мост пралѐтам 142 м 

праз дарогу Мінэй на заходнім узбярэжжы Англіі.  

Да сярэдзіны ХІХ ст. чыгунныя і стальныя канструкцыі становяцца 

асновай будаўніцтва мастоў, заводаў, фабрык, палацаў і інш. У 1851 г. па 

праекце інжынера-садавода, стваральніка першых цяплін Джозэфа Пэкстана 

(1801–1865) у Лондане быў пабудаваны Крыштальны палац. Ён меў стальны 

каркас са шкленнем сцен і складаўся са стандартных элементаў; усе гэтыя 

элементы былі кратныя адзінай велічыні – памеру ліста шкла. Уражваюць 

памеры палаца. Выставачная зала плошчай каля 72000 м
2
 была пабудавана 

менш чым за 3,5 месяцы. Палац служыў мастацкім музеем, месцам правядзення 

канцэртаў. Але ў 1936 г. пад час пажару палац быў значна пашкоджаны, а ў 

1941 г. па загадзе мясцовых уладаў быў узарваны, паколькі служыў 

арыентырам для налѐтаў нямецкай авіяцыі на Лондан. 

У той жа час у Парыжы працаваў знакаміты дойлід Анры Лабруст (1801–

1875). Па яго праекце ў 1843–1850 гг. была пабудавана бібліятэка Святой 
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Жэнеўевы. Тоўстыя вонкавыя сцены пабудовы служылі абалонкай для 

ўнутранай нясучай канструкцыі, якая складалася з чыгунных апор і стальных 

рашотчатых арак. Праз 15 год па тых жа прынцыпах была пабудавана 

чытальная зала Парыжскай Нацыянальнай бібліятэкі (1858–1868). Сістэма яе 

асвятлення была ўнікальнай для ХІХ ст.: зала асвятлялася праз праѐмы ў 

скляпеннях. 

Шэдэўрам “новай архітэктуры” стала знакамітая Эйфелева вежа (1889), 

пабудаваная па праеце вядомага ў той час інжынера-канструктара мастоў 

Густава Эйфеля (1832–1923) да Сусветнай выставы, што праходзіла ў Парыжы 

і павінна была паказаць магчымасці сучаснай архітэктуры. Вежа не мела 

практычнага прызначэння. На выставе 1889 г. Эйфелева вежа служыла 

ўваходным элементам і павінна была акцэнтаваць часовы архітэктурны 

ансамбль. Пабудова вышынѐй 320 м складаецца з 15000 металічных элементаў, 

што трымаюцца дзякуючы зварцы. Уся яе канструкцыя абапіраецца на 4 

масіўныя пілоны, устаноўленыя на фундаменце з бетона. Пасля правядзення 

выставы вежу планавалася разабраць, і, хаця публіка (Гі дэ Мапасан, А. Дзюма, 

Ш. Гуно, В. Сарду) крытычна выказвалася адносна “жалезнай дамы”, вежа 

засталася ўпрыгожваць сталіцу Францыі. 

§ Эклектыка 

Эклектыка (ад грэч. еkiektikós – здольны да выбару) – мастацкі стыль 

сярэдзіны ХІХ – пачатку ХХ ст., заснаваны на ўзнаўленні гістарычных 

мастацкіх форм, іх цытаванні, шматразовай інтэрпрэтацыі. У дачыненні да 

характарыстыкі твораў мастацтва, заснаваных на змешванні, напластаванні 

гістарычных стыляў ужываецца тэрмін эклектызм. З эклектыкай таксама 

звязаны гістарызм, які разглядаецца як тэндэнцыя да ўзнаўлення 

архітэктурных форм і элементаў мінулага сродкамі мастацкай мовы. Знакава-

сімвалічная прырода гістарызму вызначае шматграннасць праяў ад 

кампраміснага выкарыстання гістарычных цытацый ці рэмінісцэнцый да 

эклектызму, які прадугледжвае “гульню” архітэктурных форм, змешванне і 

напластаванне стылявых матываў у адным аб’екце. Гістарызм, у адрозненне ад 

эклектыкі, існуе як неад’емная састаўная архітэктурных стыляў і кірункаў. 

Гістарызм выяўляе адносіны чалавека і грамадства да мінулага сродкамі 

апеляцыі да гістарычных архетыпаў.  

Стыль эклектыка атрымаў найбольш поўнае ўвасабленне ў архітэктуры і 

афармленні інтэр’ераў. У сваім развіцці эклектыка прайшла два этапы: 

рамантычны і гістарычны. Для рамантычнага этапу характэрна захапленне 

пэўным гістарычным стылем ці кірункам. Вынікам рамантычнага этапу стала 

ўзнікненне і распаўсюджанне асобных кірункаў у мастацтве – неаготыка, 

неараманскі стыль, неабарока, рэтраспектыўна-рускі стыль і г. д. Гістарычны 

этап развіцця эклектыкі непасрэдна звязаны з мастацтвам інтэр’еру. Пад 

уплывам эклектыкі ў другой палове ХІХ ст. ў аздабленні інтэр’ераў ужываюцца 

мастацкія элементы, уласцівыя пэўным гістарычным стылям ці эпохам, што 

ствараюць уражанне гістарычнай рэтраспектывы. Атрымліваюць 

распаўсюджанне егіпецкі вестыбюль, грэчаская зала, ракальная зала і г. д.  
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У канцы ХІХ ст. эклектыка набывае завостраныя формы. У аздабленні 

пабудоў ужываецца прынцып “усефасаднасці”. Бакавыя фасады будынкаў 

аздабляюцца не менш, чым галоўны. Дэкор амаль цалкам пакрывае фасады 

будынкаў. Пры гэтым дэкор не мае строга вытрыманай лініі. У ім ужываюцца 

раслінныя (гірлянды, завіткі, лісце аканту), зааморфныя (выявы львіных галоў, 

аленяў), прадметна-сімвалічныя, ордэрныя формы. Яскравым прыкладам 

эклектыкі з’яўляецца будынак “Гранд Опера” ў Парыжы (1861–1875), 

пабудаваны па праекце архітэктара Жана Луі Шарля Гарнье (1825–1898). У 

аздабленні пабудовы ўжываюцца элементы рэнесансу, барока і класіцызму. Але 

гэтыя ўпрыгожванні робяць фасад перагружаным дэкорам, а сістэма аздаблення 

не адпавядае канструкцыі будынка. 

§ Творчасць Прарафаэлітаў 

Прарафаэліты – гэта першае ў гісторыі англійскага мастацтва аб’яднанне. 

Назва брацтва была дадзена з мэтай падкрэсліць супрацьстаянне стылю 

італьянскіх мастакоў Высокага Адраджэння, у прыватнасці, творчасці Рафаэля 

Санці. Мастацтва Прарафаэлітаў адраджала традыцыі італьянскіх майстроў 

дарафаэлеўскіх часоў – мастацтва Протарэнесанса і Ранняга Адраджэння. 

Мастакі, якія ўваходзілі ў аб’яднанне, выразілі пратэст супраць акадэмічнай 

адукацыі, абавязковага выканання карцін на міфалагічную, гістарычную і 

рэлігійную тэматыку. Яны лічылі, што, нават, рэлігійны сюжэт павінен мець 

пэўную канкрэтыку. Напрыклад, Джон Эвярэт Мілес (1829–1896) пры 

выкананні карціны “Хрыстос у доме сваіх бацькоў” (1850) пісаў драўляныя 

стружкі ў майстэрні плотніка, фігуру Іосіфа – з плотніка, яго галаву – з галавы 

свайго бацькі. Прарафаэліты сцвярджалі, што ўсе аб’екты на карцінах павінны 

быць рэалістычнымі. Свае творы мастакі падпісвалі манаграмай “PRB” 

(PreRaphaelite Brotherhood).  

У гісторыі брацтва Прарафаэлітаў вылучаецца 2 этапы. Першы звязаны з 

узнікненнем аб’яднання ў 1848 г., калі адбылося знаѐмства студэнтаў 

Каралеўскай акадэміі – Уільяма Холмена Ханта (1827–1910), Дантэ Габрыеля 

Расэці (1828–1882) і Д.Э. Мілеса. Яны былі рамантыкамі па сваѐй сутнасці і 

імкнуліся адрадзіць свет вобразаў мастацтва Сярэднявечча (у прыватнасці, 

літаратуры) і Ранняга Адраджэння (у прыватнасці, жывапісу). Вялікае значэнне 

ў станаўленні новага кірунку мела тэхніка жывапісу Прарафаэлітаў. Яны 

выкарыстоўвалі чыстыя колеры, пісалі без падмалѐўка па сырым белым грунце. 

Загрунтаваны холст яны пакрывалі слоям бяліл, якія прамакалі спецыяльнай 

паперай з мэтай прыбраць з халста алей. Затым карціны пісаліся 

паўпразрыстымі фарбамі. Такая тэхніка дазваляла дасягнуць яркіх колераў і 

спрыяла доўгачасоваму захаванню карцін. Найбольшае пашырэнне ў творчасці 

Прарафаэлітаў набылі сюжэты з жыцця Ісуса Хрыста і Дзевы Марыі 

(Д.Г. Расэці “Юнацтва Марыі”, 1849; “Дабравешчанне”, 1849–1850; “Слуга 

Гасподня”, 1850) і літаратурныя сюжэты (Д.Э. Мілес “Афелія”, 1852). Аднак 

у 1853 г. Д.Г. Расэці не вытрымаў крытыкі і аб’явіў аб канцы “Брацтва”. 

Другі этап звязаны са знаѐмствам у 1855 г. Д.Г. Расэці з двума студэнтамі 

Оксфардскага універсітэта – Уільямам Морысам (1834–1896) і Эдуардам Берн-

Джонсам (1833–1898). Праз два гады Д.Г. Расэці з У. Морысам і іншымі 
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майстрамі распісалі сцены аднаго з будынкаў Оксфарда на сюжэт кнігі XV ст. 

“Смерць Артура” Томаса Мэлары. У далейшым Э. Берн-Джонс працягваў 

развіваць ідэйную плынь Прарафаэлітаў у жывапісе (“Сідонія фон Борк. 

Манастырская чараўніца”, 1860; “Люстэрка Венеры”, 1898), а У. Морыс 

узначаліў майстэрню па вырабе прадметаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 

ў стылі мадэрн, якую размясціў ва ўласным асабняку – “Чырвоным доме”. 

У. Морыс імкнуўся адрадзіць ручное рамяство. 

§ Архітэктура мадэрна 

Мастацтва мадэрна ў розных краінах свету атрымала розныя назвы: у 

Францыі – art-nouveau (літаральна, новае мастацтва), у Германіі – jugendstile 

(літаральна, малады стыль), у Аўстрыі, Польшчы, Літве – sezession (лац. 

secessio – зыходзячы), у Расіі і Англіі – мадэрн (лац. modern – сучасны). 

Піянерам і лідэрам рубяжа ХІХ–ХХ стст. у развіцці архітэктуры была Англія. 

Асноўнай крыніцай мастацтва мадэрна была творчасць Прарафаэлітаў. Яна 

аказала істотны ўплыў на фарміраванне двух галоўных адгалінаванняў “новага 

мастацтва” Англіі – “руху мастацтваў і рамѐстваў” Уільяма Морыса (1834–

1896) і “эстэтычнага руху” Оскара Уайльда (1854–1900). Галоўны ўклад 

архітэктараў у гэты перыяд быў звязаны з распрацоўкай аднакватэрнага жылога 

дома. Самым раннім сярод загарадных пабудоў мадэрна быў Чырвоны дом (арх. 

Ф. Уэб, У. Морыс, Б. Хід, 1859). Наватарскі характар будынка ў большай 

ступені праявіўся ў інтэр’ерах, аформленых У. Морысам. Але найбольш 

вядомым архітэктарам і мастаком інтэр’еру гэтага перыяду быў Бэйлі Скот 

(1865–1945). Ён імкнуўся да стварэння адкрытага плану і перацякаючай 

унутранай прасторы. Ва ўласным асабняку (1893) для дасягнення пачуцця 

прасторавасці ў малым па аб’ѐме доме ѐн ужыў перагародкі, што 

рассоўваюцца. Б. Скот шырока выкарыстоўваў раслінны арнамент у інтэр’еры.  

Найбольш яскравым прадстаўніком англійскага мадэрна лічаць 

шатланскага архітэктара і мастака Чарльза Рэні Макінтоша (1868–1928). Ён 

узначальваў кірунак мадэрна, які ўзнік у 1890-я гг. у Глазга, цэнтрам якога была 

“група чатырох”. Удзельнік гэтай групы стварылі “стыль Глазга” у 

праектаванні мэблі і афармленні інтэр’еру. Пры праектаванні загарадных 

асабнякоў Ч.Р. Макінтош абапіраўся на традыцыйны сялянскі шатланскі дом 

т. зв. “баронскага стылю”. Па праекце Ч.Р. Макінтоша быў пабудаваны будынак 

Школы мастацтваў у Глазга (1897–1899). Фасад прамавугольнага ў плане 

будынка прарэзваюць высокія вокны, аддзеленыя пілястрамі арыгінальнай 

формы. Праекты Ч.Р. Макінтоша адрозніваюцца прастатой, рацыяналізмам, які 

эмацыянальна ўзмацняецца дэкаратыўнымі элементамі.  

Адным з найбольш значных цэнтраў мастацкай культуры Еўропы мяжы 

ХІХ–ХХ стст. была Бельгія. Тут з 1881 г. выдаваўся часопіс “Аrt- modern”, дзе 

ўпершыню быў ужыты тэрмін “art-nouveau”. Найбольш праслаўленым 

майстрам мадэрна быў бельгійскі архітэктар і мастак Анры Ван дэ Вэльдэ 

(1863–1957). У 1895 г. у мястэчку Укль каля Брусэля ѐн пабудаваў уласны дом 

“Блюменверф” у стыле мадэрн. Сама архітэктура гэтага дома паўтарала тып 

англійскага катэджа, была не вельмі выразнай і яшчэ не ўтрымлівала 
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дамінуючых элементаў мадэрна. Але мэбля, упрыгожванні, карціны, аздабленне 

інтэр’ера сведчаць пра ўкараненне новага стылю. 

Не менш знакамітым майстром бельгійскага мадэрну быў Віктар Орта 

(1861–1947). У 1893 г. ѐн пабудаваў асабняк для прафесара Брусэльскага 

ўніверсітэта, які лічыцца першым творам мадэрна ў чыстым выглядзе. 

Будынак адрозніваецца адкрытай унутранай прасторай за кошт замены сцен 

металічнымі канструкцыямі. Перагародкі са шкла і метала дазваляюць 

трапляць унутр большай колькасці святла. Лесвіца стала цэнтрам кампазіцыі 

ўсяго асабняка. Фасад быў толькі адлюстраваннем агульнага плану. В. Орта 

распрацоўваў праект інтэр’ера сам, у тым ліку ўсе дробныя дэталі, аздабленне 

сцен, афармленне вокнаў, мазаічны малюнак падлогі, роспісы сцен і дзвярныя 

ручкі. Па яго праекце быў таксама пабудаваны Народны дом у Брусэле. 

Незвычайны выгнуты фасад са шкла і жалеза і такой жа неардынарны набор 

памяшканняў (кафэ, крамы, комнаты для працы і пасяджэнняў, велізарная зала 

для сходаў). В. Орта паглыбіў галоўны ўваход, размясціў яго паміж выступамі – 

рызалітамі. Увесь фасад багата ўпрыгожаны металічнымі калонкамі з 

капітэлямі, якія як кансолі падтрымліваюць балкон. Гэтая ж ідэя апоры 

чытаецца і ў афармленні вялікай залы, дзе металічныя калоны, нібыта 

вырастаючы са сцяны, падтрымліваюць столю. У гэтай яго працы абазначыўся 

пераход да больш позняга “канструктывізму-мадэрну”, які стаў тыповым у 

першым дзесяцігоддзі ХХ ст. 

У Францыі архітэктура art-nouveau прадстаўлена, перш за ўсѐ, творчасцю 

Гектара Гімара (1867–1942), які праславіўся афармленнем уваходаў у 

парыжскае метро. Таму ў Парыжы мадэрн называюць “стылем метро” ці 

“стылем Гімар”. Павільѐны трох станцый метрапалітэна (не захаваліся) 

архітэктар пабудаваў са стандартных металічных элементаў, упрыгожыў 

кампазіцыямі з каляровага шкла і ўстаўкамі з эмалі. Метал быў афарбаваны ў 

зялѐны колер, які імітаваў старую бронзу. Ва ўсіх творах Г. Гімара ясна 

чытаецца стылізацыя форм металічных канструкцый, калі ўсе канструкцыйныя 

элементы ўключаюцца ў сістэму дэкаратыўнага аздаблення. Характар дэкора 

асацыіруецца з формамі дрэў, траў і кустарнікаў. 

У Германіі jugendstile стаў развівацца к 1890-м гг. на базе шырокай сеткі 

мастацкіх рамѐстваў і аб’яднанняў рамеснікаў-прыкладнікоў. У 1892 г. быў 

утвораны мюнхенскі “Sezession”, і мюнхенскі часопіс “Jugend” стаў шырока 

прапагандаваць дзейнасць гэтага аб’яднання. Родапачынальнікам мастацтва 

jugendstile выступіў А. Ван дэ Вэльдэ, які пасля выставы 1897 г. атрымаў заказы 

ў Дрэздэне. Развіццю мастацтва jugendstile ў Германіі стпрыяў і пераезд у 1894 

г. Германа Абрыста з Фларэнцыі ў Мюнхен. Яго пано “Удар біча” па сваім 

стылі паходзіць на знакаміты дэкаратыўны ляпны фасад для фотаатэлье 

“Эльвіра” (1897–1898), выкананы архітэктарам Аўгустам Эндэлем (1871–1925). 

Не менш знакамітым з’яўляецца аформлены А. Эндэлем інтэр’ер гледачовай 

залы Нацыянальнага тэатра, заснаваны на фантастычных матывах, навеяных 

формамі жывой прыроды. Аднак вядучая роля ў развіцці новай архітэктуры 

Германіі належыць А. Ван дэ Вэльдэ і Йозэфу Марыі Ольбрыху (1867–1908). 

А. Ван дэ Вэльдэ быў дырэктарам Школы мастацкіх рамѐстваў у Веймары, 
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якую ѐн пераўтварыў пазней у цэнтр прыкладнога мастацтва (пазней – 

Bauhaus). Й. Ольбрых кіраваў дзейнасцю аднаго з самых значных у гісторыі 

мадэрна аб’яднанняў – Дармаштацкай калоніяй мастацтваў.  

У Аўстра-Венгрыі галоўным цэнтрам мадэрна была Вена. Тут у 1897 г. 

узнікла аб’яднанне Венскі Sezession і архітэктурная школа, якую ўзначаліў 

Отта Вагнер (1841–1918). У 1894 г. ѐн выканаў заказ на афармленне станцый 

венскага метрапалітэна, дзе выкарыстаў раслінны арнамент. У 1898 г. па яго 

праекце быў пабудаваны “Маѐлікавы дом” – шасціпавярховы даходны будынак, 

выкладзены фаянсавай пліткай па фасадзе. Гэты прыѐм палегчыў дагляд за 

домам, павялічыў яго даўгавечнасць і звѐў усѐ афармленне да надзейнага 

дэкора. Вучань О. Вагнера – Й.Ольбрых у канцы ХІХ ст. пабудаваў “Дом 

Sezession” (1898) у Вене, які сваѐй кампазіцыяй нагадвае класічны храм, і 

толькі адзін з элементаў сведчыць пра новы стыль – купал над вестыбюлем 

галоўнага ўвахода, накрыты металічнымі пласцінамі, што нагадваюць форму 

лісцеў. 

У Іспаніі цэнтрам распаўсюджання мадэрна была Барселона. Тут 

праявіўся кірунак, які сталі зваць “каталонскі мадэрн” ці “мадэрнісма”. 

Яскравым прадстаўніком мадэрна ў Іспаніі быў Антоніо Гаўдзі (1852–1926). 

Пластычная мова яго архітэктуры ў спалучэнні з дэкаратыўнымі элементамі 

стала асновай стварэння цікавых архітэктурных вобразаў. А. Гаўдзі нарадзіўся 

ў невялікім гарадку  Рэўс у Каталоніі ў сям’і ганчароў. Мастацкую адукацыю ѐн 

атрымаў у Барселонскай архітэктурнай школе. Пад час навучання дойлід 

захапіўся сярэдневяковым мастацтвам, у прыватнасці, гатычнай архітэктурай, 

што ў многім вызначыла характар яго творчасці. Яго знакамітыя праекты (Дом 

Вісэнса, 1878–1885; Дом Капрыча, 1883–1885; сядзіба Гуэль, 1886–1914; Дом 

Батло, 1904–1906; Дом Міла, 1906–1910; сабор Саграда Фаміліа, 1884–1926 (не 

завершаны)) вылучаюцца фантастычнымі вобразамі, своеасаблівымі 

прапорцыямі, эфектнай сістэмай дэкаратыўнага аздаблення, якая спалучае 

круглую скульптуру, рэльеф, мазаіку і ўзмацняецца пластыкай архітэктурных 

форм.  

У Расіі мадэрн атрымаў яскравы выраз у творчасці архітэктара Фѐдара 

Восіпавіча Шэхтэля (1859–1926). Па яго праекце ў 1900–1902 гг. у Маскве быў 

пабудаваны асабняк Рабушынскага. Кубічнае вырашэнне аб’ѐма будынка 

ўзмацняецца пластычнымі абрысамі порцікаў двух уваходаў, якія ў спалучэнні 

з абліцоўкай глазураванай цэглай і шырокай паласой мазаічнага фрызу пад 

далѐка высунутым наперад карнізам набываюць дэкаратыўны характар. У 

мастацкай задуме дойліда атрымлівае ўвасабленне адна з галоўных задач 

мадэрна – выяўленне функцыянальнасці інтэр’ера ў абліччы пабудовы, 

падкрэсленне адзінства архітэктурных ліній і форм з прадметамі бытавой 

абстаноўкі. Інтэр’ер аздоблены ляпнінай столі, абрамленні дзвярных і аконных 

праѐмаў маюць хвалісты малюнак, мармурная балюстрада лесвіцы, што 

з’яўляецца цэнтрам кампазіцыі, вырашана ў “цякучых” формах.  

§ Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва ХІХ ст. 

У галіне працы з каменем трэба адзначыць, што дэкаратыўная каменная 

скульптура ў ХІХ ст. ужывалася рэдка. У галіне арнаментальнага дэкору 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 161 

значнай з’явай было заснаванне ў 1804 г. Імператарскай школы мазаікі ў 

Францыі. Найбольш паказальнай работай у гэтым сэнсе з’яўляецца мазаіка 

сабора Сакрэ-Кѐр у Парыжы, выкананая па картонах Г.-П. Маня і 

Л.О. Мярсона. 

У галіне дэкаратыўнага жывапісу пэўную ролю адыграла з’яўленне 

папяровых шпалераў, якія замянілі жывапіс. Характэрнымі малюнкамі шпалер 

гэтага часу з’яўляюцца зробленыя па эскізах М. Зюбэра з экзатычнымі 

пейзажамі, шпалеры з раслінным дэкорам і завіткамі У. Морыса. У канцы 

стагоддзя з’яўляецца новы тып шпалераў з ціснѐным рэльефным малюнкам.  

У кераміцы ў ХІХ ст. капіруюцца на фарфоры палотны вядомых 

жывапісцаў. На фабрыках парыжскіх гарадоў ужываецца друкаваны дэкор, 

узнікаюць новыя матывы: “Хіжына дзядзі Тома”, фігуркі неграў (статуэткі). У 

перыяд панавання эклектыкі капіруюцца фаянсы эпохі Адраджэння, японскі 

фаянс і фарфор. Каля 1875 г. мастакі Э. Шапле і А. Даммуз пачынаюць 

вытворчасць каменнай масы, з якой мастак Ж. Кар’е стварае скульптурныя 

партрэты і вазы ў форме раслін. Майстар А. Дальпейра з каменнай масы стварае 

крывава-чырвоныя і цѐмна-сінія пасудзіны. Мастакі перыяду панавання 

мадэрну здзейснілі шэраг арыгінальных вопытаў; у выніку з’явіліся 

экстраардынарныя творы, як, напрыклад, рабрысты флакон з каменнай масы 

А. Гайяра. У Англіі У. Морыс выступіў прапагандыстам у абарону вырабаў 

ручной працы і з гэтага часу яна высока ацэньваецца. 

У поласу росквіту зноў уступае венецыянскае шкло. У Францыі вялікае 

распаўсюджанне атрымлівае апалавае шкло. Наладжана вытворчасць пасудзін з 

партрэтнай устаўкай з керамічнай пасты, пакрытай слоям сярэбранага парашка. 

У ХІХ ст. адбываецца дыферэнцыяцыя форм румак і бакалаў у залежнасці ад іх 

прызначэння. У Бонтане (Францыя) адраджаецца тэхніка філіграннага і 

паліхромнага шкла. З 1884 г. пачалася вытворчасць кракеліраванага шкла (з 

узорам з тонкіх трэшчынак). Часта ў шкляных вырабах ужываецца імітацыя 

арабскіх матываў і эмалевы роспіс. Анры Кро вынаходзіць новыя віды шкляной 

масы: ѐн змешвае сплаўленую шкляную пыль з вокісамі металаў, што надае 

матэрыялу непразрыстасць і падобнасць да зярністага воска (дэкаратыўны 

барэльеф “Гісторыя вогнішча”, 1900). У стылі art-nouveau працуе Эміль Гале, 

які выкарыстоўвае раслінны і анімалістычны арнамент і ўжывае інкрустацыю 

залатой і сярэбранай фальгой, бліскаўкамі слюды і такім чынам імкнецца 

надаць шклу выгляд натуральнага каменю (“Геалогія”). 

У ювелірнай справе выкарыстоўваюцца, пераважна, брыліянты, а на 

прыканцы стагоддзя ювеліры зноў звяртаюцца да каляровых камянѐў 

(Ж. Фуке). 

Росквіт апрацоўкі метала ў дэкарытаўных вырабах адбываецца ў часы 

панавання мадэрна. З бронзай і меддзю працуюць вядомыя мастакі А. ван дэ 

Вэльдэ, М. Дзюфрэн, П. Фалло, з кованай меддзю – Ж. Дзюшан, з волавам – 

Ё. Ольбрых, з чыгуном і кованым жалезам – Г. Гімар. 

Працягвае развівацца мастацтва драўлянай мэблі. У ХІХ ст. 

мэбліроўшчыкі пад уплывам эклектыкі капіруюць стылі папярэдніх эпох. У 

гэты час з’яўляюцца і навіны: мяккія круглыя табурэты – пуфы, нізкія і шырокія 
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крэслы, двухмесная канапа, ротшыльд – крэсла з мяккім валікам пад галавой. 

Каля 1850 г. з Амерыка прыйшло крэсла-качалка. Скура па-ранейшаму 

выкарыстоўваецца ў пераплѐтным мастацтве. Як навіна пачынае 

выкарыстоўвацца скураная мазаіка. 

У ткацтве ў ХІХ ст. ліѐнскі знакаміты шоўк імітуе старажытныя ўзоры 

эпохі Людовіка XV і Людовіка XVI. Пры Напалеоне ІІІ у ткацтве пануюць яркія 

колеры, якія ў канцы стагоддзя замяняюцца бежавымі танамі. Набіўную тканіну 

1830-х гг. можна падзяліць на 2 групы: тканіна з матывамі палявання і 

афарбоўкай рознымі танамі аднаго колеру; тканіна эльзаскай вытворчасці з 

кветкамі на паласатым фоне. Каля 1860 г. наладжваецца вытворчасць т. зв. 

“персіцкай набойкі” з буйнымі стылізаванымі кветкамі. Набойка са светлымі 

кветкамі на сінім фоне выкарыстоўваецца для драпіровак і шпалерных 

матэрыялаў. У Англіі У. Морыс стварае тканіну з кветкавым узорам, што 

запаўняе ўсю прастору. Шпалернае мастацтва (габелен) перажывае ўпадак на 

працягу ўсяго ХІХ ст. Першыя спробы аднаўлення былі зроблены У. Морысам 

у 1885 г., калі ім была заснавана фабрыка шпалер.  

ТЭМА 12. МАСТАЦТВА ХХ – ПАЧАТКУ ХХІ СТ. 

ХХ ст. – гэта перыяд імклівага развіцця навукі і тэхнікі, якое прывяло ў 

сярэдзіне стагоддзя да навукова-тэхнічнай рэвалюцыі. Значныя дасягненні ў 

навуцы былі зроблены ў галінах фізікі, хіміі, медыцыны, ваеннай справы, 

інфарматыкі, касманаўтыкі. Да ліку найважнейшых дасягненняў навукі ХХ ст. 

адносяцца наступныя вынаходніцтвы і адкрыцці: 

 у галіне фізікі – адкрыццѐ ядзерная энэргіі. У 1939 г. у Германіі быў 

адкрыты працэс ядзернага падзелу, які прывѐў да вынаходніцтва ў 1942 г. 

італьянскім фізікам Энрыка Фермі ядзернага рэактару; 

 у галіне медыцыны – адкрыццѐ структуры ДНК (1953 г.), адкрыццѐ першага 

антыбіѐтыку – пеніцыліну (1928, Шатландыя); 

 у галіне канструявання – вынаходніцтва бензінавага рухавіка, што спрыяла 

наладжванню масавай вытворчасці аўтамабіляў (Генры Форд), а таксама 

канструяванню самалѐтаў, верталѐтаў; узнікненне касманаўтыкі (1957, запуск 

першага касмічнага апарата “Спутнік 1”); 

 у галіне камунікацый – вынаходніцтва радыѐсувязі, якая спрыяла з’яўленню 

новых сродкаў абмену інфармацыяй – радыѐтэлфона, тэлефакса, электроннай 

пошты, Інтэрнэт. 

Дасягненні і адкрыцці ХХ ст. спрыялі перагляду канцэпцый, што склаліся 

ў мастацтве папярэдняга перыяду. Характэрнай рысай мастацтва ХХ – пачатку 

ХХІ ст. стала панаванне мноства стыляў, кірункаў і мастацкіх школ, якія 

змянялі адзін адну, суіснавалі паралельна або перапляталіся і ва ўзаемадзеянні 

нараджалі новую плынь. Адыход ад строгіх правіл, норм і тэхнік пануючых у 

папярэднія перыяды мастацкіх стыляў паступова прывѐў да нараджэння ў 

пачатку ХХ ст. розных кірункаў авангарду (франц. avant-garde, літаральна – 

той, хто крочыць наперадзе; перадавы). Прыхільнікі новых тэндэнцый усѐ 

больш аддаляліся ад прадметнасці на карысць сцвярджэння абстрактных, 

дэкаратыўных матываў. Асаблівасцямі мастацтва ХХ – пачатку ХХІ ст. сталі: 
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імкненне мастакоў адыйсці ад адлюстравання да канструявання, адмаўленне ад 

усіх прынятых прынцыпаў і норм, імкненне да ілюзорнасці, да змешвання 

жанраў, выкарыстанне новых тэхнік у мастацтве. 

ЕЎРАПЕЙСКАЕ І АМЕРЫКАНСКАЕ МАСТАЦТВА 

§ Фавізм 

Адным з першых кірункаў ХХ ст. з’яўляецца фавізм (ад франц. fauves, 

літаральна – дзікія). У 1905 г. група мастакоў, сярод якіх былі А. Маціс, Альбер 

Марке (1875–1947), Андрэ Дзярэн (1880–1954), Жорж Брак (1882–1963), Жорж 

Руо (1871–1958), Марыс дэ Уламінк (1876–1958), Кес ван Данген (сапраўднае 

імя – Тэадор Мары Карнэль, 1877–1968), Рауль Дзюфі (1877–1953) і інш., 

выставілі свае працы ў Восеньскім салоне. Яны працавалі з натуры ці па 

ўспамінах, уяўленнях. Галоўным у творчасці мастакоў сталі святло і колер. У 

сваіх працах фавісты дасягалі такой каляровасці, якую толькі дазваляе набыць 

фарба. А. Марке ўвайшоў у гісторыю жывапісу як пейзажыст, які выяўляў 

тонкае жывапіснае аблічча Парыжу, прамяністасць паўднѐвай прыроды, 

ззяючую прастору Міжземнамор’я (“Гара Візувій”, 1909; “Гавань у Анфлѐры”, 

1911). Для Ж. Руо характэрны драматычны жывапіс з узмоцненым інтарэсам да 

эмацыянальна-выразнай ролі каларыту. Яго работы, яркія па фарбавай будове, 

перадаюць уражанне глыбіннасці прасторы, што набліжае іх па ўспрыманні да 

маляўнічага рэльефа (“Святы лік”, 1933). Для творчасці К. ван Дангена 

тыповымі з’яўляюцца вострыя партрэтныя характарыстыкі жанчын-парыжанак 

(“Партрэт Фернанды”, 1905). Ж. Брак (“Новы замак у Ля Рош-Гюѐн”, 1909), як і 

А. Дзярэн (“Рыбач’я лодка”, 1905; “Порт у Гаўры”, 1905–1906), аддаваў 

перавагу вырашэнню прасторавых праблем, звязаных з кубізмам. Творы М. дэ 

Уламінка (“Баржы на Сене”, 1906; “Рака”, 1912) вылучаюцца экспрэсіяй, якая 

дасягаецца дзякуючы характару шырокіх, асобных прамых ці загнутых мазкоў, 

ужыванню канстрастных колераў, якія падзяляюць прастору. Дэкаратыўныя 

тэндэнцыі, закладзеныя ў асновах фавізму, праявіліся ў чыстых і святочных па 

колеры станковых і манументальных кампазіцыях Р. Дзюфі (“14 ліпеня ў 

Давілі”, 1933).  

Але найбольш яскрава рысы фавізму знайшлі ўвасабленне ў творчасці 

Анры Маціса (1869–1854). Нарадзіўся мастак у гарадку Като-Камбрэзі на 

поўначы Францыі. Першапачаткова будучы мастак атрымаў юрыдычную 

адукацыю ў Парыжскім універсітэце. Пазней ѐн наведваў курсы Школы 

дэкаратыўнага мастацтва, майстэрню Г. Маро, Школу прыгожых мастацтваў. 

Як і іншыя мастакі пачатку ХХ ст. А. Маціс назапашваў мастацкі вопыт шляхам 

капіравання палотнаў вядомых жывапісцаў у Луўры. У гэты перыяд ѐн 

пазнаѐміўся ў А. Марке, А. Дзярэнам, Ж. Руо, М. дэ Уламінкам, якія і прыянлі 

рашэнне аб’яднацца ў групу фавістаў. Асноўнымі сродкамі адлюстравання 

прыгажосці і гармоніі жыцця А. Маціс абраў яркія, чыстыя колеры, рытмічную 

адпаведнасць колеравых мас і ліній. Мастак працаваў у станковым і 

манументальным жывапісе. Але незалежна ад функцыянальнай значнасці ўсе 

карціны А. Маціса валодаюць манументальна-дэкаратыўнымі 

характарыстыкамі (“Чырвоны пакой”, 1908; “Нацюрморт з чырвонымі 
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рыбкамі”, 1911; “Мараканскі трыпціх”, 1912; 2 пано: “Танец” і “Музыка”, 

1910). Працы мастака здольныя на рытмічную арганізацыю прасторы і 

валодаюць ярка выяўленай умоўнасцю мастацкай мовы.  

§ Кубізм 

Першым творам кубістычнага жывапісу (франц. cubisme, ад лац. cub – 

куб) лічыцца карціна П. Пікассо “Авіньѐнскія дзяўчаты” (1907). Больш за ўсѐ 

гэтае палатно ўразіла сучаснікаў мастака адсутнасцю прамой лінейнай 

перспектывы і святлаценю. Яно будавалася пры дапамозе геаметрычных форм, 

з якіх складаліся стракаты фон і фігуры дзяўчат. Асновай эксперыментаў 

кубістаў быў жывапіс П. Сезана. За ўзор сваѐй творчасці кубісты (Ж. Брак, 

П. Пікасо, Ф. Лежэ, Р. Дэланэ) узялі афрыканскае і прымітыўнае мастацтва. 

Яны лічылі, што мастак павінен выяўляць не тое, што ѐн бачыць, а тое, што ѐн 

ведае. На сваіх палотнах мастакі быццам бы ўзрывалі форму, распылялі яе, а 

потым даследавалі на зрэзах і зломах. Часам у сваіх выявах яны сумяшчалі 

некалькі кропак позірку на аб’ект, каб на карцінах прысутнічаў “факт руху 

вокол рэчаў”. Каб мага больш пазбавіцца ад рэалістычнага ўяўлення, мастакі 

свядома выштурхоўвалі з жывапісу колер і стваралі палотны пры дапамозе 

шэрых, вохрыстых і карычневых колераў. У сваім развіцці кубізм прайшоў 3 

стадыі: “сезанаўскую”, “аналітычную” і “сінтэтычную”. Творы “сезанаўскага” 

перыяду працягвалі развіваць творчыя эксперыменты, пачатак якім паклаў 

жывапіс постімпрэсіяністаў. Абрысы выяўленых аб’ектаў набывалі 

геаметрызаваныя формы, прастора палатна драбілася на часткі, прадметы 

набывалі абагуленую трактоўку, пазбаўленую дэталяў і падрабязнасцей 

(Ф. Лежэ “Будаўнікі з алоэ”, 1951). Карціны “аналітычнага” перыяду былі 

пераважна манахромнымі; у іх свядома спрашчалася адлюстраванне прадметаў, 

якое зводзілася да камбінацыі пераплеценых плоскасцей (Ж. Брак “Гавань у 

Нармандыі”, 1909; Р. Дэланэ “Эйфелева вежа”, 1910). “Сінтэтычны” кубізм 

выяўляе складаныя тэхнічныя прыѐмы, з дапамогай якіх незалежныя формы 

аб’ядноўваюцца ў кампазіцыю са шматступенчатай глыбінѐй выявы, што 

ўтвараецца наслаеннем плоскасцей. Менавіта ў гэты перыяд узнікае і 

атрымлівае распаўсюджанне т. зв. “ілюзорнае пісьмо” (“trompe l’oeil”), якое 

ўзмацняе тэкстуру (П. Пікасо “Тры музыкі”, 1921). Кубістычныя выявы ўсѐ 

больш аддаляліся ад рэчаіснасці: знешнія і контурныя лініі ў карцінах толькі 

нагадвалі прадмет і ў любы момант маглі абарвацца або перайсці ў іншую 

выяву. Натуральна выпісваліся толькі асобныя дэталі: шляпка цвіка, малюнак 

шпалер. У сваіх творах кубісты пачалі ўжываць незвычайныя для жывапісу 

матэрыялы. Так нарадзіўся знакаміты кубістычны калаж (франц. papiers colles 

– наклеяная папера, ад coller, літаральна – клеіць). Следам за паперай з тэкстамі 

мастакі пачалі карыстацца ў якасці мастацкіх сродкаў пяском, апілкамі, 

жалезам, шклом, гіпсам, вуглѐм. Часам карціна пераўтваралася ў рэльеф і 

набывала трохмернасць. У кубістычных творах з’явілася шмат лічбаў і слоў, 

рассыпаных па палатне: нумары аўтамабіляў, знакі з бартоў самалѐтаў, надпісы 

з вітрын магазінаў, назвы кафэ, маркі він, гатункі тытуню. Кубізм завуць 

своеасаблівай школай авангарду, бо многія яго прыѐмы ўжываюцца ў іншых 

кірунках ХХ – пачатку ХХІ ст.  
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Найбольш яскравым прадстаўніком кубізму з’яўляецца Пабла Пікасо 

(1881–1973). П. Пікасо нарадзіўся ў г. Малага на поўдні Іспаніі ў сям’і 

настаўніка малюнку і майстра дэкаратыўных роспісаў. У 14 год ѐн паступіў у 

школу прыгожых мастацтваў ў Барселоне. Прафесійную мастацкую адукацыю 

П. Пікасо пачаў у Мадрыдскай акадэміі мастацтваў, адкуль з’яхаў у Парыж у 

1900 г. Менавіта ў Парыжы пачалося мастацкае жыццѐ творцы. Творчасць 

П. Пікасо была разнастайнай. У яго мастацтве паслядоўна змяняліся і 

развіваліся аўтарскія творчыя канцэпцыі, на падставе якіх можна вылучыць 3 

паслядоўныя перыяды: “блакітны”, “ружовы”, калі мастак звяртаецца да 

каларыту як да найбольш эмацыянальна выразнага кампанента мастацкага 

вобраза, непасрэдна кубістычны. “Блакітны” перыяд названы быў крытыкамі ў 

адпаведнасці з панаваннем  ў большасці карцін мастака блакітнага колеру. 

Матывы твораў гэтага часу з’яўляюцца незвычайнымі для французскага 

жывапісу, але характэрнымі для іспанскага. У іх выражаюцца адзіноцтва, 

абяздоленасць, фізічная недасканаласць персанажаў (“Старык Бегар і яго сын”, 

“Снеданне сляпога”, абедзве – 1903). Персанажамі “ружовага” перыяду сталі 

цыркачы, бадзягі, артысты, якія выяўляліся на фоне пазбаўленых расліннасці 

сумных ландшафтаў (“Дзяўчына на шары”, 1905). Кубістычны перыяд 

творчасці мастака прадстаўлены як карцінамі, так і калажамі, у якіх атрымалі 

яскравы выраз мастацкія пошукі пачатку ХХ ст. (“Партрэт Амбруаза Валара”, 

1909–1910; “Скрыпка і вінаград”, 1912; “Кларнэт і скрыпка”, 1912–1913; 

“Галава”, 1928; “Герніка”, 1937). 

§ Экспрэсіянізм 

Пачынальнікам экспрэсіянізму (ад. лац. expressio – выразнасць) лічыцца 

нарвежскі жывапісец і графік Эдвард Мунк (1863–1944), які ў літаграфіі “Крык” 

(1895) здолеў выразіць, як пад уплывам моцных пачуццяў пераўтвараецца 

наваколле. Усе графічныя лініі сыходзяцца ў адзіны фокус скажонага твару 

асобы. Лініі навакольнага пейзажу становяцца хвалістымі. Карыкатурна 

зменены твар асобы становіцца падобным да чэрапа, у якім асобна 

падкрэсліваюцца вялікія, напоўненыя жахам вочы і адкрыты ў страшэнным 

крыку рот. Адсутнасць прыгажосці ў літаграфіі стала вынікам імкнення 

Э. Мунка адлюстраваць не прыемныя бакі жыцця чалавека, а яго пакуты, 

страсці, абяздоленасць. Пазней, у пачатку ХХ ст. гэтыя рысы перанялі 

экспрэсіяністы Германіі, Аўстрыі і іншых краін Еўропы. 

Радзімай экспрэсіянізму з’яўляецца Германія, а менавіта Дрэздэн, дзе ў 

1906 г. была створана суполка “Die Brucke” (“Мост”), члены якой марылі 

развітацца і мінулымі традыцыямі мастацтва. Яны жадалі адхіляць прывабнае і 

выражаць эмацыянальныя адносіны да галечы, беднасці. Першая выстава 

аб’яднання адбылася ў 1906 г. у памяшканні завода асвятляльнай апаратуры. 

Але творы мастакоў не зацікавілі публіку. Пазней члены суполкі пераехалі ў 

Берлін, які ў той час быў цэнтрам мастацкага жыцця Германіі, дзе пачалі 

ўдзельнічаць у выставах, арганізаваных галерэяй “Der Sturm” (з ням. літаральна 

– бура). У 1913 г. Л. Кірхнер апублікаваў “Хроніку мастацкага аб’яднання “Die 

Brucke””, якая выклікала незадаволенасць іншых членаў аб’яднання, што 

прывяло да перапынення яго існавання.  
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Адным з аб’яднанняў, якое выражала погляды экспрэсіяністаў быў “Der 

Blaue Reiter” (“Сіні коннік”, 1911–1914), заснаваны па ініцыятыве мастакоў 

Васіля Васільевіча Кандзінскага (1866–1944) і Франца Марка (1880–1916). 

Аб’яднаннем выдаваўся аднайменны часопіс, у якім асвятліліся пытанні 

суадносінаў формы і зместу ў мастацтве, прычым, перавага аддавалася форме. 

Мастакі, якія публікаваліся ў альманаху, выражалі свае погляды на сучаснае 

мастацтва, у якім галоўную ролю надавале колеру. У альманаху, які быў 

выдадзены толькі адзін раз (1912), упершыню была высока ацэнена дзіцячая 

творчасць. Арганізацыя “Der Blauer Reiter” сістэматычна праводзіла выставы, у 

якіх удзельнічалі вядомыя мастакі чассу: П. Клее, П. Пікасо, Ж. Брак, Р. Дэланэ, 

К.С. Малевіч, М.Ф. Ларыѐнаў, Н.С. Ганчарова і інш. Але ў 1933 г. творчасць 

экспрэсіяністаў была абвешчана па-за законнай. Пад час выставы 1937 г. многія 

творы мастакоў былі знішчаны. 

Асноўнымі прадстаўнікамі экспрэсіянізму былі мастакі К. Кольвіц, 

Эрнст Людвіг Кірхнер (1880–1936), Эміль Нольдэ (1867–1956), Паўль Клее 

(1879–1940), Ота Дыкс (1891–1969), Оскар Какошка (1886–1980). У сваѐй 

творчасці экспрэсіяністы адлюстроўвалі хваляванне за лѐс чалавека, якому яны 

надавалі выключнае значэнне. Стыль творчасці экспрэсіяністаў фарміраваўся 

адначасова з французскім фавізмам. Экспрэсіянізм – вельмі стракаты кірунак, 

ідэі якога аб’ядналі розных мастакоў, кожны з якіх меў уласны почырк, сваѐ 

бачанне свету. Але творчасць гэтых мастакоў збліжала трагічнае ўспрыманне 

рэчаіснасці. Асноўнымі аб’ектамі выяўлення сталі жыхары гарадоў (нізкія 

сацыяльныя слаі), беднякі, воры, абяздоленыя лѐсам людзі.  

Сярод графікаў-экспрэсіяністаў вылучаецца Кэтэ Кольвіц (1867–1945), 

якая стварала свае хвалюючыя малюнкі і гравюры дзеля сенсацый. У маладыя 

гады К. Кольвіц асабліва хвалявала тэма народнага паўстання: Вялікая 

сялянская вайна ў Германіі 1525 г., Вялікая Французская рэвалюцыя 1789–

1794 гг., паўстанне сілезскіх ткачоў 1844 г. У мінулых гістарычных падзеях яна 

шукала матэрыял, які дапамог бы выразіць супрацьдзеянне прыгнѐту, трагедыю 

паразы, лютасць рэвалюцыі. На аснове вывучэння гістарычных рэвалюцыйных 

і ваенных падзей з’явіліся спачатку асобныя кампазіцыі, затым – цыклы гравюр 

“Паўстанне ткачоў” (1897–1898), “Сялянская вайна” (1901–1908). У сваіх 

творах К. Кольвіц свядома адмаўляецца ад дэталізацыі. Яна не выяўляе 

дакладна акрэсленыя аб’ѐмы, а працуе з напружанымі лініямі і масамі. Як і 

іншыя экспрэсіяністы, К. Кольвіц імкнулася пазбягаць ідэалізацыі персанажаў, 

выяўляць іх эмацыянальны стан і пачуцці. 

§ Футурызм 

Футурызм (ад лац. futurum, літаральна – будучыня) узнік у Італіі, 

першапачаткова як літаратурны рух. Ля вытокаў напрамку стаяў італьянскі паэт 

Філіпа Тамаза Марынэці (1876–1944), які ў 1909 г. надрукаваў І Маніфест 

футурыстаў, у якім ухваляў бяспеку, вайну, хуткасць і “век машын”. Маніфест 

утрымліваў нападкі на акадэмічнае мастацтва, заклікі да разбурэння музеяў, 

бібліятэк і іншых устаноў культуры. Ф.Т. Марынэці сцвярджаў, што 

“прыгажосць свету ўзмацніла новая прыгажосць, прыгажосць хуткасці. 

Аўтамабіль, што імкліва рухаецца наперад, корпус якога абрамляюць бліскучыя 
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трубы, з’яўляецца больш прыгожым, чым статуя “Нікі Самафракійскай””. 

Пазней, “Тэхнічны маніфест футурыстаў” (1910) ва ўхваленні хуткасці і 

дынамічнасці сучаснага жыцця, якое павінна адлюстроўвацца ў мастацтве, усѐ 

ж адзначыў яе хаатычны характар. У “Тэхнічным маніфесце” сцвярджалася, 

што “аўтобус уразаецца ў дамы, побач з якімі ѐн праязджае, а дамы, у сваю 

чаргу, абвальваюцца на аўтобус і змешваюцца з ім”. 

Мастацтва футурызму фарміравалася ў адзін  час з французскім кубізмам. 

Многія прыѐмы кубістычнага жывапісу былі пераняты футурыстамі. 

Прадстаўнікі футурызму, якімі былі Умберта Бачоні (1882–1916), Карла Кара 

(1881–1966), Джына Севярыні (1883–1966), Джакама Бала (1871–1958), 

Луіджы Русало (1885–1947), імкнуліся стварыць новы дынамічны стыль, які 

павінен быў разбурыць усе традыцыі, каноны і прыѐмы старога мастацтва. Яны 

аб’явілі мэтай свайго мастацтва разбурэнне былой культуры і ўвасабленне ў 

мастацтве дынамічнасці індустрыяльнай эпохі. У стваім мастацтве яны 

разбуралі прадметы на лініі, аб’ѐмы, выкарыстоўвалі перакрыжаванні і зрухі 

плоскасцей, наплывы планаў. Футурысты ўхвалялі прыгажосць хуткасці, 

сучасны горад, машыны, аэрапланы, чыгункі, стальныя масты. У сваіх творах 

яны імкнуліся перадаць паступальны характар рухаў (Дж. Бала “Дынамізм 

сабакі на павадку”, 1912; цыклы “Хуткасць – Пейзаж”, 1912, “Лінія – 

Хуткасць”, 1914; Дж. Севярыні “Дынамічныя іерогліфы”; У. Бачоні “Атака 

Улан”, 1915). У сваѐй творчасці футурысты шукалі пластычныя эквіваленты 

руху, святла. Праіснаваў кірунак да 1930-х гг. 

§ Абстракцыянізм 

Абстракцыянізм (ад лац. abstractio, літаральна – аддалены, адцягнуты) 

уяўляе беспрадметны жывапіс, пазбаўлены ад усялякага імітавання рэчаіснасці, 

які імкнецца выявіць “духоўныя каштоўнасці” (В.В. Кандзінскі). Прыхільнікі 

абстракцыянізму не імкнуліся выявіць рэаліі рэчаіснасці – прадметы, пейзажы, 

людзей, жывѐл, падзеі. Яны дабіваліся дэкаратыўных эфектаў. З дапамогай 

ліній, кропак, плям, колераў абстракцыяністы імкнуліся перадаваць настрой і 

пачуцці мастака, якія выражаюць адносіны да свету. 

Пачаткам новага кірунку стаў твор А. Альфонса “Дзяўчаты пад снегам”, 

выстаўлены ў 1883 г. Гэта была чыстая папера, замацаваная на планшэце. 

Афіцыйным годам нараджэння абстракцыянізму лічаць 1910, калі з’явіліся 

першыя беспрадметныя творы В.В. Кандзінскага. Паступовае пазбаўленне ад 

сюжэтнасці ў карцінах В.В. Кандзінскага прывяло да таго, што яны набылі 

выгляд абстракцыі. Першыя абстрактныя творы мастака (“Кампазіцыя 8. 

№ 260”, 1923) дэманстравалі геаметрычны стыль, які спалучаў яркія простыя 

формы квадратаў, кругоў, трохвугольнікаў з прамымі чорнымі лініямі на 

светлым фоне. Ідэі В.В. Кандзінскага, якія бяруць пачатак у канцэпцыі 

мастацтва экспрэсіянізму, паступова прывялі да ўзмацнення ўвагі мастака да 

структурнага пачатку. У сваѐй творчасці ѐн шукаў новыя спробы выразу 

духоўнага пачатку, вызваленага ад матэрыяльнасці і прадметнасці. У гэтым 

пошуку ѐн абапіраўся на вучэнне І. Гѐтэ аб колеры, на сімволіку і мастацка-

вобразную прыроду сярэдневяковага еўрапейскага і старажытнарускага 
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мастацтва, на традыцыі народнай творчасці, прымітывізму і дзіцячага малюнку. 

Асноўнымі сродкамі выразу для яго сталі кампазіцыя і каларыт.  

Яскравым прадстаўніком абстракцыянізму, мастацтва якога абапіралася 

на прынцыпы неапластыцызму, з’яўляецца галанскі мастак Піт Мандрыян 

(1872–1944). У 1917 г. у Лейдане разам з тэарэтыкам мастацтва, архітэктарам, 

скульптарам і жывапісцам Тэо ван Дусбургам (1883–1931), архітэктарамі 

Герытам Рытвелдам, Пітэрам Аудам і Робертам ван’т Хофам П. Мандрыян 

заснаваў аб’яднанне “De Stijl”. Першапачаткова на фарміраванне пазіцый 

аб’яднання “De Stijl” вялікі ўплыў аказаў кубізм, які адмаўляў індывідуалізм у 

трактоўцы аб’ектыўнага бачання рэальнасці і прыхільнасць да рэалістычных 

традыцый, парадку, яснасці і прастаты. Мэтай аб’яднання было сцвярджэнне 

ўзгодненасці кампазіцыйнай метадалогіі, якая ўжывалася бы ва ўсіх відах 

мастацтва. Гэтая мэта, вызначаная П. Мандрыянам у мастацкіх эксперыментах, 

выражала асновы творчасці членаў групы: строгая геаметрыя кампазіцый 

базіравалася на выкарыстанні прамых вуглоў і чыстых колераў, якія развіваліся 

ў двух або трох вымярэннях. 

П. Мандрыян будаваў кампазіцыі сваіх твораў на аснове падзелу 

плоскасці халста вертыкальнымі і гарызантальнымі лініямі на квадраты, 

прамавугольнікі, якія афарбоўваў у яркія, кантрастныя колеры – сіні, жоўты, 

чырвоны, белы і інш. Ён імкнуўся стварыць мастацтва, здольнае сваѐй 

унутранай структурай адлюстраваць аб’ектыўныя законы светабудовы 

(“Кампазіцыя з чырвоным, чорным, сінім, жоўтым і шэрым”, 1920; 

“Кампазіцыя з сінім”, 1937).  

Пад уплывам падобных поглядаў на мастацтва знаходзіўся англійскі 

мастак Бэн Нікалсан (1894–1982). Але ў сваѐй творчасці мастак імкнуўся 

выразіць фармальную будову іншага характару. Калі П. Мандрыяна цікавілі 

колеравыя суадносіны, то Б. Нікалсана – фармальныя. У творах Б. Нікалсана 

ўвага засяроджваецца на формах круга, прамавугольніка, якія ѐн выразаў на 

белым картоне з наданнем фігурам рэльефнай глыбіні (“1934 (рэльеф)”, 1934). 

З цягам часу абстракцыянізм нарадзіў больш вузкія адгалінаванні: 

супрэматызм (ад лац. suprematus, літаральна – найвышэйшы) К.С. Малевіча, 

абстрактны экспрэсіянізм амерыканскага мастака Дж. Полака, ташызм 

французскага мастака П. Сулажа і інш.  

Тэрмін “супрэматызм” быў уведзены Казімірам Севярынавічам 

Малевічам (1878–1935) у 1913 г. для абазначэння кірунка, што выяўляе ідэю 

“абсалютнага мастацтва”. Маніфестам гэтай ідэі з’явілася карціна “Чорны 

квадрат” (1915). Асаблівасцю мастацтва К.С. Малевіча было 

эксперыментатарства, пры якім галоўным вылучаецца працэс – даследаванне, 

творчасць, стан успрымання гледача. У сваіх тэарэтычных працах К.С. Малевіч 

неаднаразова заяўляў, што творчы працэс ідзе “па-за свядомасцю”, “жывапіс 

даўно зжыў сябе, а сам мастак – гэта забабон мінулага”. На аснове гэтых 

сцвярджэнняў будаваліся мастацкія творы К.С. Малевіча. У іх сродкамі 

квадратаў, трохвугольнікаў, крыжоў утвараюцца часам асіметрычныя, але 

заўсѐды ўраўнаважаныя кампазіцыі (“Супрэматызм”, 1921–1927). Значнасць 
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творчасці К.С. Малевіча вызначаецца стварэннем перспектывы развіцця 

дызайна. 

Абстрактны экспрэсіянізм сфарміраваўся ў ЗША, куды з пачаткам Другой 

Сусветнай вайны эмігравалі П. Мандрыян, М. Эрнст, С. Далі і іншыя 

знакамітыя майстры авангарду. Найбольш яскрава абстрактны экспрэсіянізм 

ўвасобіўся ў творчасці Джэксана Полака (1912–1956). Мастак адмовіўся ад 

падрамнікаў і хаатычна распырскваў на холст, змешчаны на падлозе, фарбу з 

цюбікаў або шклянак (“Без назвы”, 1945; “Адно (№ 31, 1950)”, 1950). Такая 

тэхніка атрымала назву “дрыптынг” (англ. dripting – крапанне). Дж. Полак, як і 

іншыя прадстаўнікі абстрактнага экспрэсіянізму, імкнуўся выразіць у сваіх 

творах бессвядомае дзеянне, якое, на яго думку, з’яўляецца адлюстраваннем 

характару або псіхалагічнага стану мастака. 

Французскім варыянтам абстрактнага экспрэсіянізму быў ташызм (ад 

франц. tacher – пэцкаць, мараць, пляміць). Тэрмін “ташызм” быў уведзены 

мастацкімі крытыкамі ў 1954 г. як негатыўная характарыстыка твораў гэтага 

кірунку. Самі прадстаўнікі ташызму, сярод якіх лідэрства ўтрымліваў П’ер 

Сулаж (нар. 1919), называлі сваѐ мастацтва “жывапісам дзеяння” або “лірычнай 

абстракцыяй”. Творы новага кірунку ўяўлялі экспрэсіўныя лініі і плямы, якія 

наносіліся на холст рэзкімі мазкамі або шляхам разбрызгвання фарбаў 

(П. Сулаж “3 красавіка 1954 года”, 1954). 

§ Прымітывізм 

Прымітывізм (наіўнае мастацтва) – кірунак ў выяўленчым мастацтве 

канца ХІХ – пачатку ХХ ст., прадстаўлены творчасцю мастакоў-аматараў, т. зв. 

“мастакоў выхаднога дня”. Адным з першых мастакоў-прымітывістаў, 

ацэненых публікай, з’яўляецца французскі служачы мытні Анры Русо (1844–

1910). Мастацкая творчасць А. Русо пачалася з выхадам на пенсію ў 1893 г. 

Адна з першых карцін мастака “Вайна”, выстаўленая ў “Салоне Незалежных” у 

1894 г., выклікала цікавасць публікі, а карціна “Цыганка, што спіць” (1897) 

зачаравала наведвальнікаў. Творчасць мастака не мае канкрэтна выражанай 

сюжэтнай лініі або жанру. Яго карціны выяўляюць з’явы паўсядзѐнага жыцця 

і фантастычныя вобразы іншаземных краін. Як і іншыя прымітывісты, якія не 

мелі спецыяльнай мастацкай адукацыі, але валодалі вялікім жаданнем 

маляваць, А. Русо не карыстаецца сродкамі мастацкай мовы жывапісу, 

уласцівымі прафесійнай творчасці. У яго творах адсутнічае перспектыва, 

парушаны прапорцыі, фігуры выяглядаюць ненатуральна. Але выкарыстанне 

яркіх фарбаў, з дапамогай якіх ствараюцца вобразы, надаюць творам 

адкрытасць (“У трапічным лесе. Напад тыгра на быка”, 1908; “Паэт і яго 

муза”, 1909).  

Другім знакамітым мастаком-прымітываістам з’яўляецца грузінскі 

жывапісец Ніко (Мікалай Асланавіч) Пірасманашвілі (Пірасмані, 1862–1918). 

На карцінах Пірасмані выяўляецца жыццѐ простых людзей, кірмашы, жывѐлы, 

пейзажы, нацюрморты. У аснове сюжэтнай лініі твораў мастака ляжаць 

фальклорныя матывы. Яго творы прывабліваюць цудоўнай красачнай гамай, з 

дапамогай якой ўзмацняецца выраз нацыянальнага каларыту персанажаў 

(“Дворнік”, 1904; “Гумно”, 1915).  
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§ Дадаізм 

Мастацкі кірунак дадаізм (ад франц. dada – дзіцячы конік, цацка, 

незвязаны дзіцячы лепет) сфарміраваўся ў 1916 г. у Швейцарыі, калі група 

адзінадумцаў пачала збірацца для абмеркавання мастацкай творчасці ў 

цюрыхскім кабарэ “Вальтэр”. Заснавальнікам кірунку з’яўляецца французскі 

мастак румынскага паходжання Трыстан Тцара (сапраўднае імя – Самі 

Розеншток, 1896–1963). Галоўнай ідэяй яго творчасці стала разбурэнне 

існуючай эстэтыкі. Але, у адрозненне ад футурызму, які заклікаў да знішчэння 

мастацтва мінулага, дадаісты сцвярджалі гульнѐвы пачатак свайго мастацтва. У 

сваѐй творчасці дадаісты адмаўлялі класічнае мастацтва і парушалі ўсе 

мастацкія нормы: музыка выконвалася не на музычных інструментах, жывапіс 

выкарыстоўваў прыѐм калажу. Адным з лідэраў кірунку быў французскі мастак 

Марсэль Дзюшан (1887–1968), які ўпершыню пачаў ухваляць прыгажосць 

існуючых рэчаў. Такое мастацтва атрымала назву “Ready made” (“зробленае з 

гатовага”, “гатовыя прадметы”). Першымі прамысловымі вырабамі, які 

М. Дзюшан аформіў як экспанаты выстаў, сталі сушылка для бутэлек, 

веласіпеднае кола на табурэтцы, пішучыя машынкі, кавамолкі. У 1918 г. “Ready 

made” М. Дзюшана пад назвай “Фантан” (пісуар) быў проданы на выставе ў 

Нью-Ёрку. У хуткім часе слава аб дадаізме ахапіла іншыя краіны Заходняй 

Еўропы. У Берліне, Кѐльне і іншых гарадах утварыліся цэнтры дадаізму, у 

межах якіх быў наладжаны выпуск аднайменных часопісаў. 

§ Сюррэалізм 

Кірунак сюррэалізм (франц. surrealisme, літаральна – звышрэалізм) 

сфарміраваўся ў 1920-х г. як першанашчадак дадаізму. Пачатак сюррэалізму 

паклаў маніфест Андрэ Брэтона, апублікаваны ў 1924 г.  Мастацтва 

сюррэалізму грунтавалася на сцвярджэннях паэта Андрэ Брэтона, філасофіі 

Анры Бергсана і тэорыі бессвядомага Зігмунта Фрэйда. У 1928 г. А. Брэтон 

апублікаваў кнігу “Сюррэалізм у жывапісе”, дзе акрэсліў галоўныя прынцыпы 

кірунку: аўтаматызм, вобразы са сноў, выкарыстанне “падманак”. Прынцып 

аўтаматызму, упершыню прапанаваны дадістамі, прадугледжваў бессвядомае 

стварэнне карцін і малюнкаў шляхам імправізацыі з плям і ліній. 

Натуралістычная, дакладная выпісанасць асобных элементаў аб’ектаў, што 

выяўляліся ў творах сюррэалістаў, якія фантастычна сінтэзаваліся ў новыя 

звышрэальныя вобразы, стварала візуальны падман, адкуль і замацавалася 

назва – “падманкі”. Творы сюррэалістаў можна назваць адлюстраваннем сноў і 

галюцынацый, у якіх губляецца звыклае ўяўленне аб прыродных сувязях 

прадметаў.  

Адным з прадстаўнікоў ранняга сюррэалізму лічыцца кѐльнскі мастак 

Макс Эрнст (1891–1976), які ўпершыню ў адным творы пачаў спалучаць 

малюнак, гравюру і часопісную рэпрадукцыю. Сінтэзаванне розных 

матэрыялаў, відаў і тэхнік мастацтва дазваляла мастаку ствараць новыя – 

звышрэальныя вобразы (“Яна захоўвае сваю тайну”, 1925). 

У імкненні стварыць новае мастацтва сюррэалісты працягвалі развіваць 

эстэтычныя прынцыпы дадаістаў і, у хуткім часе, сюррэалізм разгалінаваўся на 

два больш вузкія кірункі. 
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Для першага характэрным было адмаўленне ад традыцыйных сродкаў 

выразнасці і выкарыстанне такіх прыѐмаў як: дэкалаж (ад франц. decoller,  

літаральна – адклейваць) – зняцце і расклейванне верхніх слаѐў аб’екта; 

фратаж (ад франц. frotter, літаральна – націраць) – націранне няроўнай 

паверхні дзеля атрымання выпадковага малюнку; фюмаж (ад франц. fumer,  

літаральна – дыміцца, капціцца) – імкненне стварыць след ад сажы свячы. У 

дадаістаў прыхільнікі першага напрамку перанялі “Ready made”, самым 

вядомым з якіх лічыцца “Футравы чайны сервіз” М. Апенгейма (1936). Сервіз 

уяўляў сабою чашку са сподкам, абцягнутыя скурай і футрай. 

Для другога кірунку характэрна звяртанне да традыцыйных прыѐмаў і 

натуралістычнае ўзнаўленне асобных бакоў і прыкмет рэчаіснасці. Але ў такіх 

творах знаѐмыя рэчы набывалі іншы сэнс. Фатаграфічная дакладнасць і 

выпісанасць элементаў рэчаіснасці, узятых у дзіўных звышрэальных 

спалучэннях (слон на доўгіх лапах павука), не рабіла іх зразумелымі. У такой 

манеры працавалі іспанскя мастакі С. Далі, Хоан Міро (1893–1983; “Жанчына і 

птушка ў лунным святле”, 1949), французскі мастак Іў Тангі (1900–1955; 

“Сонца ў сваім куфэрку”, 1937), бельгійскі мастак Рэнэ Магрыт (1898–1967; 

“Спроба немагчымага”, 1928), італьянскі мастак Джорджо дэ Кірыка (1888–

1978; “Песня кахання”, 1914).  

Лідэрам сюррэалізму з’яўляецца каталонскі мастак Сальвадор Піліп 

Яхінта Далі і Дамінік (1904–1989). Нарадзіўся мастак у г. Фігерас у сям’і 

дзяржаўнага натарыўса. Схільнасць маладога С. Далі да мастацтва заўважыў 

мясцовы мастак-імпрэсіяніст Р. Піхо, які займаўся з ім у вольны час. С. Далі не 

давалі спакою думкі пра тое, што яго бацькі выражалі пачуцці не да яго асобы, 

а да яго брата, што памер за год да нараджэння будучага мастака. У юнацкія 

гады С. Далі атрымаў моцную псіхалагічную траўму: у 1921 г. памерла яго 

маці. У 17 год з дапамогай бацькі С. Далі заснаваў мастацкую студыю пры 

Акадэміі прыгожых мастацтваў у Мадрыдзе. У сталіцы Іспаніі мастак 

пазнаѐміўся з уплывовымі людзьмі – паэтам Ф.Г. Лоркам, кінаавангардыстам 

Л. Бюнюэлем, што спрыяла фарміраванню творчага крэда С. Далі, які аддаў 

перавагу не акадэмічным прынцыпам жывапісу, а наватарскім памкненням. У 

1925 г. у Барселоне адбылася першая персанальная выстава С. Далі, на якой яго 

творы былі высока ацэнены публікай. Але мастак працягваў шукаць новы 

кірунак у творчасці, у чым абапіраўся на кубістаў (аўтапартрэт з “Ла 

Публічытат”, 1923). У 1926 г. С. Далі здзейсніў паездку ў Парыж, дзе наведаў 

майстэрню П. Пікасо, а затым – у Брусэль. Па вяртанні з вандроўкі ѐн 

працягваў пісаць эпізоды з рэальнага жыцця: выяўляў людзей, жывѐл, будынкі, 

пейзажы, але дазваляў ім спалучацца ў падсвядома народжаныя вобразы. 

Вялікі ўплыў на станаўленне ўласнага бачання мастацтва аказала знаѐмства з 

Галой Элуар (Аленай Дзялувінай Д’яканавай), жонкай французскага паэта 

П. Элюара, пазней – жонкай С. Далі (“Галарына”, 1944–1945; “Галатэя сфер”, 

1952). Моцныя пачуцці спараджалі новыя вобразы, якія ўсѐ больш аддаляліся 

ад рэчаіснасці і набывалі сімвалічны характар (“Пастаянства памяці (Мяккі 

гадзіннік)”, 1931; “Архітэктурны “Анжэлюс” Міле”, 1933; “Мяккая 

канструкцыя з варонымі бабамі: прадчуванне грамадзянскай вайны”, 1936; 
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“Сон”, 1937; “Лебядзі, што адбіваюцца сланамі”, 1937; “З’яўленне твару і 

фруктовай вазы на пляжы”, 1938; “З’яўленне твару Афрадзіты Кніцкай на 

пейзажы”, 1981). У 1930-х гг. С. Далі шмат вандраваў. Будучы ў ЗША, мастак 

набыў сусветную славу. У гэты час у яго творчасці з’яўляюцца карціны на 

рэлігійную тэматыку (“Спакусы Святога Антонія”, 1946). У Іспанію мастак 

вярнуўся толькі ў 1948 г. У 1982 г. мастак быў узнагароджаны іспанскім 

ордэнам – Вялікім крыжом Карласа ІІІ. 

§ Неарэалізм 

Неарэалізм з’яўляецца першым пасля Другой Сусветнай вайны мастацкім 

стылем ў італьянскай мастацкай культуры. Узнік неарэалізм у асяроддзі 

антыфашысцкага руху Супраціўлення як рэакцыя дэмакратычнай культуры на 

духоўны крызіс. Неарэалізм атрымаў росквіт у кінамастацтве, знайшоў яскравы 

выраз у літаратуры і выяўленчым мастацтве. 

Рэалістычныя тэндэнцыі ў еўрапейскім выяўленчым мастацтве атрымалі 

завершанае ўвасабленне ў творчасці італьянскага жывапісца і графіка Рэната 

Гутуза (1912–1987). Нарадзіўся мастак у Багерыі пад Палерма ў сям’і 

сялянскага адміністратара. Пад час навучання ў школе ѐн наведваў курсы 

малюнку, якія выкладаў мастак-футурыст П. Рыццо. У 1930 г. Р. Гутуза 

паступіў у Палермскі інстытут на факультэт права, але адукацыю не атрымаў, 

таму што быў прызваны на вайсковую службу ў Мілан. Мастацкая кар’ера 

Р. Гутуза пачалася са стварэння плакатаў на антыфашысцкую тэматыку. Яго 

раннія творы (“Растрэл у адкрытым полі”, 1938; “Распяцце”, 1940–1941; цыкл 

малюнкаў “З намі Бог”, 1947; “Захоп пустуючых зямель у Сіцыліі”, 1948) 

працягваюць лінію рэалістычнай трактоўкі сюжэтаў, закладзеную Г. Курбэ, і 

адначасова адзначаюцца экспрэсіяй, уласцівай футурызму пачатку ХХ ст. 

Галоўнай тэмай творчасці Р. Гутуза з’яўляецца вырашэнне вострых 

сацыяльных канфліктаў. У сталы перыяд творчасці карціны мастака набываюць 

драматычны характар, у іх адлюстроўваюцца як сцэны з народнага жыцця, так і 

эпізоды рэвалюцыйнай барацьбы, якія адрозніваюцца эмацыянальнай 

выразнасцю і абагульненасцю форм (“Растрэл”, 1938; “Натоўп”, 1960; 

“Нядзеля калабрыйскага рабочага ў Рыме” (“Рока ля паціфона”), 1960–1961; 

“Кошык, клешчы і малаток”, 1961). У сваіх творах Р. Гутуза адрадзіў жанр 

гістарычнай карціны, які адпавядаў сучаснасці. 

§ Поп-арт 

Узнікненне кірунка поп-арта (англ. pop art, скарочан. ад popular art – 

папулярнае мастацтва) звязана з дзейнасцю англійскіх мастакоў “Незалежнай 

групы” Інстытута сучаснага мастацтва ў Лондане ў 1950-х гг., якія ў сваіх 

творах выкарыстоўвалі спрошчаны малюнак, больш характэрны для плакатнай 

графікі, чым для жывапісу. Творы мастакоў мелі рэкламны характар. Яны былі 

падобнымі да коміксаў, што і стала прычынай захаплення імі амерыканскіх 

мастакоў, у асяроддзі якіх кірунак атрымаў сваѐ яскравае ўвасабленне. Росквіт 

поп-арта прыпадае на канец 1950-х – 1960-я гг. Маладыя амерыканскія мастакі, 

якія імкліва развівалі новыя павевы, прыйшоўшыя з Англіі, абвінавацілі 

абстракцыяністаў за адсутнасць сувязі іх твораў з рэчаіснасцю. У надзеі 

ствараць мастацтва, зразумелае масамі людзей, папулярнае мастацтва, яны 
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прапанавалі выяўляць прадметы паўсядзѐннага карыстання чалавека, 

тэхнічныя вырабы, сучаснае гарадское асяроддзе. Але першапачаткова такія 

мастацкія творы палохалі публіку, якая знаходзіла выстаўленыя творы 

“далѐкімі ад мастацтва”. У творах прадстаўнікоў поп-арту часта адсутнічала 

мяжа паміж жывапісам і скульптурай, яны ўяўлялі трохмерныя экспанаты. Пры 

стварэнні жывапісных палотнаў яны не прытрымліваліся агульных правіл: у 

адных выпадках мастакі наносілі фарбы на палатно нядбайна, вольнымі 

мазкамі, у іншых – тонка і дакладна, так, што жывапісны твор станавіўся 

падобным да фатаграфіі. У якасці сродкаў мастацкай выразнасці поп-артысты 

карысталіся тэхнікамі калажу, “Ready made”, якія запазычылі ў авангардных 

кірунках першай паловы ХХ ст. Іх творы выяўлялі кансервныя банкі (Э. Уорхал 

“200 банак супа”, 1962), бутэлькі “Koka-kola”, рэкламныя плакаты, гіганцкія 

тэлефоны, бутэрброды, створаныя з пластыку. Вядучымі прадстаўнікамі 

кірунку былі амерыканскія мастакі Эндзі Уорхал (1928–1987), Роберт 

Раўшэнберг (1925–2008), Рой Ліхтэнштэйн (1928–1997), Джордж Сігел (нар. 

1924), Том Весельман (нар. 1931). Масавы характар твораў поп-артыстаў 

паступова прывѐў да пашырэння мастацтва тыражыравання, узведзенага ў ранг 

тэхнікі мастацтва (Э. Уорхал “Мэрылін”, 1962). Мэтай мастацтва было 

прывабіць людзей па-новаму ўбачыць і пераацаніць вынікі навукова-тэхнічнага 

прагрэсу, якія прывялі да парушэння гарманічнага суіснавання чалавека з 

прыродай. 

§ Ап-арт 

Як адгалінаванне абстракцыянізму ў канцы 1950-х гг. узнік кірунак ап-арт 

(скароч. ад англ. optical art – аптычнае мастацтва). Росквіт кірунка прыпаў на 

1960-я гг. Сам тэрмін “ап-арт” быў дадзены адным з арганізатарам нью-ѐркскай 

выставы У.К. Сайтсам у 1965 г. У аснову мастацтва ап-арту быў пакладзены 

прынцып уздзеяння на пачуццѐвасць чалавечага вока. Першая выстава твораў 

ап-арту адбылася ў 1961 г. у г. Загрэб (Харватыя). Першапачаткова творы ап-

арту ўяўлялі кампазіцыі з аднастайных па форме, але кантрастных па колеры 

плямаў, размешчаных у строгім парадку. Мастакі імкнуліся сродкамі колеру і 

ліній ствараць рухомую колеравую прастору. Паступова адыход ад звыклых 

мастацкіх прыѐмаў і адмаўленне ад выкарыстання новых мастацкіх тэхнік 

прывялі да адкрыцця новых, т. зв. спецэфектаў. Гэтыя эфекты узмацняліся 

пражэктарамі, лінзамі, люстэркамі, якія стваралі звышрэальнае ілюзорнае 

асяроддзе. Буйнейшым прадстаўніком кірунку з’яўляецца Віктар Вазарэлі 

(1908–1997). Яго творчасць настолькі прывабіла мастакоў прамысловасці, 

дызайнераў, архітэктараў, што майстар атрымаў заказы на афармленне 

будынкаў у прыгарадзе Парыжу (аздабленне пабудоў г. Крэтэй, 1970-я). 

§ Кінетычнае мастацтва 

Кінэтычнае мастацтва (ад грэч. kinétikōs – той, што прыводзіць у рух) 

узнікла ў 1920-х – 1930-х гг., але яго росквіт прыпаў на 1960-я гг. Творы 

кінетычнага мастацтва ўяўляюць рухомыя экспанаты.  

Яскравым прадстаўніком кінетычнага мастацтва з’яўляецца інжынер па 

прафесіі, скульптар Аляксандр Колдэр (1898–1976). У 1930 г. А. Колдэр наведаў 

майстэрню П. Мандрыяна і быў зачараваны яго мастацтвам. У яго ўзнікла ідэя 
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зрокавага адлюстравання матэматычных заканамернасцяў Сусвету. Але такая 

задача, на яго погляд, не магла быць рэалізаванай сродкамі статычных форм. 

Перакананне ў тым, што свет знаходзіцца ў пастаянным руху, зменлівасці і 

развіцці, што забяспечваецца раўнавагай розных сіл, што ўзаемадзейнічаюць 

паміж сабой, натхніла А. Колдэра на стварэнне першых “мабіляў” – лѐгкіх 

падвешаных канструкцый, якія прыводзяцца ў рух шляхам калыхання паветра. 

Пластычныя формы рознай канфігурацыі і афарбоўкі ѐн замацаваў у 

падвешаным стане такім чынам, што яны калыхаліся, хісталіся, вярцеліся ў 

прасторы. Гэта былі сістэмы, што самастойна балансаваліся ў выніку 

дакладных разлікаў і эксперыментаў (“Сусвет”, 1934). 

§ Гіперрэалізм 

Звышнатуральнае адлюстраванне аб’ектаў, пры якім фіксуюцца ўсе іх 

самыя дробныя дэталі, і якое ствараецца пры дапамозе слайдаў, атрымала назву 

гіперрэалізм (англ. hyperrealism, ад грэч. hypér – звышрэалізм). Гіперрэалізм 

узнік як першанашчадак фотарэалізму, што атрымаў росквіт у ЗША ў 1960-х – 

1970-х гг. Гіперрэалісты пісалі карціны акрылавымі фарбамі, стваралі 

скульптуры з выкарыстаннем шкловалакна, дзякуючы чаму творы набывалі 

глянцавую паверхню і былі падобнымі да фатаграфіі. Асноўная тэхніка 

выканання твораў гіперрэалізму ўяўляла праекцыю каляровых слайдаў на 

палатно, разгалінаванае на клеткі, з наступнай іх расфарбоўкай. У аснову 

мастацкай творчасці гіперрэалістаў была пакладзена ідэя ілюзорнасці.  

У 1970-я – 1980-я гг. мастакі пачалі выкарыстоўваць фатаграфію як 

крыніцу выразных сродкаў, якія раней у выяўленчым мастацтве не ўжываліся. 

Адзін з лідэраў гіперрэалізму Дэвід Хокні (нар. 1937) выкарыстоўваў 

фотаапарат для памнажэння і драблення вобразаў, што нагадвала кубістычны 

калаж. Ён складаў мазаіку са здымкаў, створаных са зменай ракурса. Такая 

тэхніка дазваляла перадаць аб’ѐм прадмета выявы ў дынаміцы (“Мая маці: 

Брадфорт”, 1982). 

§ Канцэптуальнае мастацтва 

Канцэптуальнае мастацтва (ад лац. conceptus, літаральна – думка, 

уяўленне) узнікла ў сярэдзіне 1960-х гг. у Англіі і ЗША; у 1980-х – 2000-х гг. 

распаўсюдзілася ў іншых краінах Еўропы. У адрозненне ад класічнага 

мастацтва, у аснове якога ляжыць рамяство чалавека, што працуе з пэўнымі 

матэрыяламі, сутнасць канцэптуальнага мастацтва заключаецца ў чыстым 

стварэнні ідэй або канцэпцый. У 1960-х – 1970-х гг. мастакі-канцэптуалісты 

надавалі вялікую ўвагу дакументальнаму суправаджэнню сваіх твораў. У 

1969 г. на Выставе-маніфесце ў Нью-Ёрку мастакі заявілі, што “выстава 

складаецца з каталога, а матэрыяльная прысутнасць твораў – толькі дадатак да 

гэтага каталога”. 

Сучасных мастакоў-канцэптуалістаў цікавіць не будучы твор, а 

непасрэдна працэс стварэння. Прадстаўнікі канцэптуальнага мастацтва 

імкнуцца да таго, каб прыцягнуць гледача да працэса творчасці, каб ѐн стаў 

“сааўтарам” твора. Галоўную ролю ў творчасці канцэптуалістаў адыгрывае 

мастацкая ідэя, накіраваная на нараджэнне ў свядомасці рэцыпіента 
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мастацкіх вобразаў, выпрацоўку каштоўнасных адносінаў да мастацтва і з’яў 

рэчаіснасці.  

Для выразу канцэптуальных ідэй мастакі карыстаюцца рознымі тэхнікамі: 

“Ready made” (Джозэф Кошут, нар. 1945), фатаграфіі і фотаграфікі (Міхаіл 

Рыгоравіч Баразна, нар. 1962) і інш. Нярэдка творамі мастацтва з’яўляюцца 

тэксты, формулы, графікі. 

§ Скульптура 

Скульптура ХХ ст. развівалася пад уплывам пануючых мастацкіх 

кірункаў. Але прадмет выявы і характар твораў у многім вызначылі значныя 

адрозненні скульптуры і жывапісу апошняга стагоддзя. На мяжы ХІХ–ХХ стст. 

найбольш спрыяльным асяроддзем развіцця скульптуры была Францыя. 

Менавіта ў французскай скульптуры працягвалі жыццѐ класічныя трыдыцыі, 

сфарміраваныя ў межах акадэмічнай школы, нараджаліся новыя павевы. 

Адным са скульптараў пачатку ХХ ст., у творчасці якога знайшоў 

увасабленне класічны ідэал жаночай асобы, з’яўляецца Арыстыд Маѐль (1861–

1944). Нарадзіўся А. Маѐль у г. Баньюльс-сюр-Мэр на поўдні Францыі ў сям’і 

вінаградніка. Мастацкую адукацыю А. Маѐль атрымаў у школе пры Акадэміі 

прыгожых мастацтваў, затым – у Школе дэкаратыўных мастацтваў, дзе стаў 

славутым майстрам габілену. Першыя выставы, у якіх удзельнічаў мастак з 

габіленамі (1894), зачаравалі многіх мастакоў і калекцыянераў. Але А. Маѐль на 

габілене не спыніўся. Ва ўзросце 40 год ѐн пачаў ствараць свае першыя 

скульптуры (“Леда”, 1902), якія высока ацаніў А. Радэн. У пачатку ХХ ст. 

А. Маѐль стварае свае першыя мармурныя скульптуры (“Міжземнае мора 

(Думка)”, 1901–1905), у якіх атрымалі выраз гармонія і ўраўнаважанасць мас і 

аб’ѐмаў. Пасля вандроўкі ў Грэцыю, дзе мастаку давялося пазнаѐміцца з 

творамі антычнага мастацтва, з’явілся творы, навеяныя вобразамі антычнай 

міфалогіі (“Флора”, 1911; “Гармонія”, 1940–1944). А. Маѐль вядомы і як 

майстар манументальнай скульптуры (помінік П. Сезану, 1912), і як майстр 

алегарычных вобразаў прыроды (“Гара”, 1935–1938; “Рака”, 1939–1943). 

Не менш знакамітым майстрам скульптуры ў асяроддзі французскіх 

мастакоў быў Антуан Бурдэль (1861–1929). У адрозненне ад А. Маѐля, які ў 

сваі мастацтве абапіраўся на вядомыя класічныя ўзоры, А. Бурдэль шукаў 

новыя сродкі мастацкай выразнасці скульптуры. Характар яго твораў у многім 

прадвызначыла знаѐмства з А. Радэнам, з якім мастаку давялося 

супрацоўнічаць пры выкананні знакамітай скульптурнай групы “Грамадзяне 

Кале”, адлітай А. Бурдэлем, і пры выкананні помніка А. Бальзаку. Імклівы, 

рухомы характар скульптурных твораў А. Бурдэля ў спалучэнні з 

пластычнасцю і маляўнічасцю стаў адным са сродкаў мастацкай выразнасці. 

Але, калі творы А. Радэна прывабліваюць пачуццѐвасцю, у творчасці 

А. Бурдэля на першы план вылучаюцца гераізм вобразаў, драматызм зместу 

(“Помнік загінуўшым”, 1893–1902). У пачатку ХХ ст. А. Бурдэль захапіўся 

грэчаскай скульптурай, што паўплывала на фарміраванне мастацкай выразнасці 

твораў сталага перыяду (“Геракл, які страляе з лука”, 1909). У скульптуры ѐн 

шукаў заканамернасці, уласцівыя архітэктуры: гармонію і ўраўнаважанасць, 

падпарадкаванасць ўсіх элементаў галоўнаму, рытмічную ўпарадкаванасць. 
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Гэтыя рысы знайшлі выраз у алегарычных творах “Сіла”, “Перамога”, 

“Красамоўе”, “Свабода” (1912–1920). 

К 1920-м гг. у скульптуры пачалі з’яўляцца рысы экспрэсіянізму. Гэты 

кірунак паслядоўна развіваў у сваѐй творчасці нямецкі майстар Эрнст Барлах 

(1870–1938). У яго творах формы дэфармуюцца, набываюць вуглаватыя 

абрысы. Поўныя хвалявання, драматычныя вобразы, створаныя Э. Барлахам, 

сталі выклікам пратэсту супраць вайны (“Змілуйцеся”, 1919; “Мсцівец”, 1923; 

“Помнік загінуўшым”, 1927).  

Сярод авангардных кірункаў ХХ ст. яскравае ўвасабленне ў скульптуры 

атрымаў футурызм. У творах італьянскага скульптара-футурыста Умберта 

Бачоні (1882–1916) абрысы прадметаў і фігур пазначаюцца дробным, калючым 

контурам, форма быццам бы ўзрываецца, разбураецца на часткі. Сродкамі 

скульптуры У. Бачоні імкнецца выразіць хуткасць руху чалавечай фігуры; 

стварае сімвалічны, абстрактны вобраз істоты, што быццам бы ляціць на 

крылах, парыць у прасторы (“Унікальныя формы непарыўнасці ў прасторы”, 

1913). 

Пасля здзейсненых у пачатку ХХ ст. вопытаў з пластычнымі матэрыяламі 

найбольшую папулярнасць у асяроддзі скульптураў набыла зварка з кавалкаў 

металу. У 1920-х – 1950-х гг. зварка, якая дазваляла ўзмацніць выразнасць 

вобразаў, трывала ўвайшла ў скульптуру. З мэтай падкрэслення экспрэсіўнасці 

твораў майстры свядома пакідалі зварачныя швы і іншыя няроўнасці 

адкрытымі. У такой тэхніцы працаваў выхадзец з Расіі Восіп (Жозэф) Цадкін 

(1890–1967). Яго кампазіцыі, прасякнутыя кубістычнымі рысамі, уяўляюць 

прыцудлівыя формы з шурпатай паверхняй, накіраванай у розныя бакі 

(“Разбураны горад”, 1953). 

Праблемай формы захапляўся ў сваѐй творчасці французскі скульптар 

румынскага паходжання, вучань А. Радэна, Канстанцін Бранкузі (Бранкушы, 

1876–1957). Ён імкнуўся надаць эмацыянальную выразнасць сваім творам 

шляхам абагульнення формы. Асобную ўвагу мастак надаваў выяўленню 

прыродных уласцівасцей матэрыялаў і іх руплівай апрацоўцы. У яго творах, 

выкананых у бедных і дакладных формах, бачны і абрысы чалавечай фігуры, і 

птушкі, і рыбы (“Maiastra”, 1912). Вобразы, створаныя К. Бранкузі, напоўнены 

сімвалічным сэнсам, што мяжуе з будзѐным жыццѐм і вечнасцю (“Пацалунак”, 

1907; “Стол маўчання”, 1937–1938). Блізкай па стылі з’яўляецца творчасць 

нямецкага скульптара Ханса (Жана) Арпа (1887–1966), які імкнуўся да 

спрошчанасці і цякучасці форм (“Адкладанне”, 1934). 

У Італіі пасля Другой Сусветнай вайны славу набылі скульптары 

М. Марыні і Дж. Манцу. Да традыцый архаічнага мастацтва звяртаецца 

скульптар Марына Марыні (1901–1980). У сваіх творах, падобна Г. Муру, ѐн 

імкнецца перадаць важкасць формы. Улюбѐнай тэмай яго творчасці з’яўляюцца 

коні і коннікі, якія ствараюцца са складана апрацаваных металаў (“Коннік”, 

1936).  

Бронзавыя рэльефы і круглая скульптура Джакама Манцу (1908–1991) 

вылучаюцца завостаным выразам пластычнасці прадметаў. Яго творы, што 

выяўляюць танцаўшчыц і кардыналаў, адзначаюцца гармоніяй форм, уласцівай 
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класічнай скульптуры. Падобна майстрам Рэнесансу ѐн стварае ўпрыгожаныя 

рэльефамі бронзавыя царкоўныя дзверы. Яго рэльефы выражаюць ідэю 

барацьбы за свабоду чалавека (“Брама смерці” сабора святога Пятра ў Рыме, 

1947–1964). 

Сюррэалістычныя тэндэнцыі знайшлі выраз у творчасці італьянскага 

скульптара швейцарскага паходжання Альберта Джакамеці (1901–1966). 

Асноўным аб’ектам яго выяў быў чалавек. Аднак створаныя ім скульптурныя 

выявы людзей уяўляюць крохкія і абагуленыя вобразы, у якіх перадаецца 

настрой смутку і адзіноты. У сваіх творах А. Джакамеці імкнуўся не столькі да 

спрашчэння формы, колькі да дасягнення максімальнай выразнасці 

мінімальнымі сродкамі (“Галава”, 1927). 

Выдатным майстрам скульптуры, у якой атрымалі ўвасабленне формы 

чалавечага цела, з’яўляецца англічанін Генры Мур (1898–1986). У сваѐй 

творчасці мастак імкнуўся падкрэсліць унікальнасць плаўных, “цякучых”, 

“арганічных” форм, якія павінны ўспрымацца як натуральныя ўтварэнні. 

Г. Мур не працаваў з натуршчыкамі, формы яго скульптур узнікалі з сузірання 

камянѐў. Майстар жадаў ствараць скульптуры не шляхам зруйнавання каменю 

разцом, а шляхам адчування “жаданняў самаго каменю”. Нават пры стварэнні 

чалавечых фігур ѐн імкнуўся захаваць прыроду валуна, якому ўласціва 

цяжкасць формы (“Сямейная група”, 1948–1949; “Ляжачая фігура”, 1958). 

Г. Мур з’яўляецца таксама майстрам бронзавай скульптуры, якая ўяўляе 

“абцякальныя” абстрактныя формы, навеяныя прыроднымі матывамі 

(“Напаўляжачая фігура”, 1938; “Бабачка” перад Домам культуры Міру ў 

Берліне, 1986). 

Авангардныя тэндэнцыі ў скульптуры апошняй трэці ХХ – пачатку 

ХХІ ст. выражае творчасць амерыканскага мастака Джонатана Барофскі (нар. 

1942). Нарадзіўся скульптар у Бостане. Мастацкую адукацыю набыў ва 

ўніверсітэце Карнэгі-Мэлан, дзе атрымаў ступень бакалаўра, а ў Ельскай школе 

мастацтваў і архітэктуры – ступень магістра прыгожых мастацтваў. Адным з 

найбольш прывабных твораў Дж. Барофскі стала самая вялікая скульптура 

Берліна, устаноўленая пад адкрытым небам, – “Чалавек-малекула” (1999). 

Скульптурная група вышынѐй 30 м, размешчаная на рацэ Шпрэе, уяўляе 

кампазіцыю з трох фігур чалавека, кожная з якіх скрозь прарэзана адтулінамі. 

Мужчынскія сілуэты, злучаныя паміж сабою, выкананы са сталі. Як 

кампазіцыя, так і матэрыял сімвалічна адлюстроўваюць трывалае яднанне трох 

раѐнаў Берліна – Кройцберга, Трэптаў і Фрыдрыхсхайн. Па меркаванні мастака, 

такое вырашэнне кампазіцыі павінна нагадваць пра тое, што “і чалавек, і 

малекула існуюць у верагодным свеце, а мэтай усіх творчых і духоўных 

традыцый з’яўляецца пошук у свеце гарманічнага адзінства”. У 2004 г. мастак 

стварыў кампазіцыю “Ідучыя да нябѐсаў”. Арыгінальная шматфігурная 

кампазіцыя з 10-ці чалавечых фігур, выкананых у натуральную велічыню, 

размешчана на стальной, нахіленай пад вуглом 75˚, трубе даўжынѐй больш 

30 м. У кампазіцыйным вырашэнні “Ідучых да нябѐсаў” дакладна вылучаецца 

дзве групы. Адна з іх прадстаўлена сямю фігурамі, што крочуць да нябѐсаў 

(дзяўчына з касічкамі, дзелавая жанчына, сталы джэнтэльмен, хатняя 
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гаспадыня, бізнэсмэн, дзяўчына і рабочы); другая – трыма асобамі (бацька з 

сынам і малады чалавек), што назіраюць за імі з зямлі. У аснове мастацкай 

задумы ляжыць дзіцячая мара мастака аб добрым гіганце, што жыве на нябѐсах. 

Мастацкая ідэя твора сімвалічна выражае імкненне да ўзвышанага, якое 

нараджаецца ў дзіцячых марах. 

§ Архітэктура 

Паступовае развіццѐ праблемы мастацкага вобраза ў мастакоў мадэрну і 

тэарэтыкаў мастацтва другой паловы ХІХ ст. (У.Морыса, Дж. Роскіна і інш.) 

вылучыла новы кірунак, паклаўшы пачатак протафункцыянальнай архітэктуры 

Еўропы. Прыхільнікаў новага кірунку цікавіла пытанне выбару рацыянальнай 

формы. У якасці галоўнага прынцыпа архітэктуры была прынята 

функцыянальная дэтэрмініраванасць формы ў спалучэнні з ацэнкай яе 

“праўдзівасці”. Як у архітэктуры мадэрну, так і ў протафункцыяналістаў 

формаўтварэнне аб’ектаў здзяйснялася знутры вонкі; фактар асяроддзя па-

сутнасці ігнараваўся. 

Паралельна з развіццѐм інжынернай думкі ў Еўропе значныя змены 

адбыліся ў праектаванні і будаўніцтве Амерыкі. Адной з прагрэсіўных школ 

мяжы ХІХ–ХХ стст. была амерыканская Чыкагская школа. У той час у Нью-

Ёрку і Чыкага пачалі ўзводзіць шматпавярховыя дамы на металічным каркасе. 

Архітэктары адмовіліся ад пілястраў і архітэктурных паясоў на карысць 

раўнамернай ячэйкавай сеткі вокнаў і адсутнасці кампазіцыйных акцэнтаў. 

Канструкцыйныя і функцыянальныя праблемы вышыннага будаўніцтва 

грунтоўна даследаваў архітэктар Луіс Салівэн (1856–1924). Ён прапанаваў 

расчляніць будынак па вышыні на тры часткі. Першыя два паверхі, па яго 

меркаванні (1-я частка), павінны быць аб’яднаны, бо прызначаны для 

аналагічных функцый (сістэма бытавога абслугоўвання). Вышэй павінны ісці 

аднатыповыя паверхі канторскіх памяшканняў (2-я частка). Будынак павінен 

вянчацца тэхнічным паверхам з невялікай колькасцю праѐмаў (3-я частка). Пры 

гэтым для дасягнення пачуцця зграбнасці і вышыннасці паўсюль павінны 

падкрэслівацца вертыкальныя чляненні (Гаранці Траст Білдынг ў Буфало, 1895; 

Чыкагскі ўнівермаг, 1899). Творчасць Л. Салівэна аказала значны ўплыў на 

развіццѐ архітэктуры ХХ ст., у прыватнасці, на станаўленне функцыяналізму, 

які абапіраўся на афарызм, вылучаны архітэктарам: “Форму вызначае 

функцыя”. 

Фарміраванне мастацкага вобраза архітэктуры ў функцыяналістаў было 

непасрэдна звязана з вызначэннем суадносінаў формы з функцыяй пабудоў, 

прычым, у шэрагу задач мастацкай выразнасці будынкаў на першае месца 

ставілася праблема семантыкі формы. Свой росквіт стылявы кірунак атрымаў у 

1920-х – 1930-х гг., калі і набыў статус “інтэрнацыянальнага стылю”. Ідэі 

функцыяналізму развівалі і прапагандавалі архітэктары Ле Карбюзье ў 

Францыі, В. Гропіус, Людвіг Міс ван дэр Роэ (1886–1969) ў Германіі, 

Алвар Аалта (1898–1976) ў Фінляндыі, Свен Маркеліус (1889–1972) у Швецыі, 

Оскар Німеер (нар. 1907) у Бразіліі і інш. Прынцыпы архітэктуры 

функцыяналізму – тыпавое праектаванне і індустрыялізацыя будаўніцтва; 

чляненне будынка ў адпаведнасці з паслядоўнасцю функцый; функцыянальнае 
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заніраванне тэрыторый; выкарыстанне прыѐма радковай жыллѐвай забудовы, 

пры якой стандартныя карпусы размяшчаюцца паралельна – адлюстроўвалі 

мэтазгоднасць “канструявання” асяроддзя жыццядзейнасці чалавека і 

ўвасаблялі ідэю ўсеагульнай роўнасці. 

Адной з прагрэсіўных школ была школа Bauhaus (ням. – літаральна, 

будаўнічы дом), заснавальнікам і дырэктарам якой лічыцца Вальтэр Гропіус 

(1883–1969). Bauhaus узнік як навучальная ўстанова, якая здзейсніла 

сапраўдную рэформу мастацкай адукацыі. Bauhaus служыў развіццю жыллѐвай 

архітэктуры. Асновай адукацыі ў школе Bauhaus быў уводны 

эксперыментальны курс, пад час якога вучні знаѐміліся з самымі разнастайнымі 

матэрыяламі, іх уласцівасцямі і магчымасцямі мастацкага канструявання. У 

школе Bauhaus былі распрацаваны асновы еўрапейскага функцыяналізму. 

Самым першым быў будынак школы Bauhaus ў г. Дэсаў (арх. В. Гропіус, 

1925–1926). Ён складаўся з некалькіх зблакіраваных карпусоў рознай вышыні, 

мостыкаў, пераходаў. Тыповымі рысамі новага кірунку, што выразна 

адлюстраваны ў абліччы будынка Bauhaus, сталі кантрасты гладкіх бетонных 

сцен і велізарных вокнаў, адсутнасць дэкаратыўных дэталей аздаблення. У 

1932–1933 гг. пачаліся рэпрэсіі і адбыўся роспуск навучальнай установы; 

асноўныя яе прадстаўнікі (В. Гропіус, Л. Міс ван дэр Роэ) імігравалі ў ЗША, дзе 

ў Чыкага ў 1937 г. быў пабудаваны новы Bauhaus. 

У 20-х – 30-х гг. ХХ ст. востра абазначылася праблема горадабудаўнічага 

развіцця. У яе вырашэнні склалася 2 напрамкі: урбанізм (ад лац. urbs – горад) і 

дэзурбанізм. Прадстаўніком першага напрамку стаў французскі архітэктар 

Ле Карбюзье (сапраўднае прозвішча Шарль Эдуард Жанэрэ, 1887–1965). У 

1922 г. у Восеньскім салоне Ле Карбюзье прадставіў макет сучаснага горада на 

3 млн. жыхароў, у якім ѐн прапанаваў ідэю забудовы горада небаскробамі, якія 

занялі бы ўвесь цэнтральны раѐн з высокай шчыльнасцю насельніцтва і 

геаметрычна арганізаванай сеткай транспартных дарог. У 1925 г. у часопісе 

“L’esprit nouveaux” (літаральна, новыя павевы) Ле Карбюзье апублікаваў 

5 прынцыпаў архітэктуры:  

1. Нясучыя і агароджваючыя функцыі сцен падзелены. Вольна пастаўленыя 

слупы ўздымаюць першы паверх над зямлѐй. “Дом парыць у паветры, сад 

размешчаны над домам”. 

2. Вырашэнню дома ў выглядзе геаметрычнага аб’ѐма адказвае плоскі дах. 

3. Адвольная планіроўка, што дапускаецца каркаснай канструкцыяй. 

4. Адвольнае вырашэнне фасаду, магчымае дзякуючы таму, што апоры 

нясучага каркаса размешчаны з вотступам ад фасаднай плоскасці і 

знаходзяцца ў прамой сувязі з гібкай планіроўкай; вокны могуць займаць 

усю шырыню сцяны ад аднаго вугла да другога. 

5. Гарызантальныя стужкавыя вокны служаць адзінству знешняга выгляду і 

лагічна выцякаюць з ужытай канструкцыі. 

Па гэтых прынцыпах былі пабудаваны віла ў Гаршэ (1927), інтэрнат для 

швейцарскіх студэнтаў у Парыжы (1930–1932), будынак Міністэрства асветы ў 

Рыо-дэ-Жанэйра. Ле Карбюзье з’яўляецца распрацоўшчыкам праграмы “Unité 

d’Habitation” (“Машына для жыцця”), да ўвасаблення якой ѐн звярнуўся ў 
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пасляваенны перыяд. Праграма была рэалізавана ў праекце “Дома ў Марсэлі” 

(1945–1952). Праект уяўляў горадабудаўнічы арганізм, які адлюстроўваў 

канцэпцыю дома-горада, разлічанага на 1600 жыхароў. Ён уключаў 

транспартныя развязкі, ландшафт, сістэму бытавога абслугоўвання, гасцініцу, 

басейн, пляцоўку для дзяцей. Гіганцкая структура, якая нагадвала 

трансатлантычны лайнер, мела даўжыню 140 м, шырыню 24 м і вышыню 60 м; 

уключала 18 крам і 24 жылыя адзінкі (адна-, двух- і шматпакаѐвыя кватэры). 

Дасканалая канструкцыя была ўзведзена на масіўных, але вузкіх пілонах з 

жалезабетона. Дом атрымаў модульнае чляненне, сімвалічна выяўленае на 

фасадзе. 

У 1945–1965 гг. Ле Карбюзье звяртаецца да ўвасаблення іншых 

прынцыпаў архітэктуры, якая сваім абліччам нагадвае “цякучыя”, 

крывалінейныя, пластычныя формы, што нагадваюць скульптуру (капэла 

Нотр-Дам-дзю-О ў Раншане, 1950–1955). 

Прадстаўніком дэзурбаністычнага напрамку з’яўляецца амерыканскі 

архітэктар Фрэнк Лойд Райт (1869–1959), які супрацьстаўляў буйным гарадам 

вольнае рассяленне сярод прыроды. Ф. Лойд Райт з’яўляецца лідэрам кірунка 

“арганічнай архітэктуры”. Згодна канцэпцыі “арганічнай архітэктуры”, дойлід 

павінен ствараць пабудовы так, як стварае натуральнае прырода. Для Ф. Лойда 

Райта гэта азначала, перш за ўсѐ, уключэнне архітэктуры ў прыроднае 

наваколле, ужыванне натуральных матэрыялаў, такіх як камень і дрэва. Гэтыя 

памкненні знайшлі адлюстраванне ў праекце “Дома над вадаспадам” у Бір-Ран 

(Пенсільванія, ЗША, 1936). Дом пабудаваны ў выглядзе тэрас, размешчаных на 

розных узроўнях вакол нясучага вертыкальнага ядра з абчасанага каменю. Да 

1950-х гг. мова архітэктуры Ф. Лойда Райта змянілася. Ён засвоіў новыя 

вобразы, што нагадваюць цыркуль і спіраль (музей Гугенхейма ў Нью-Ёрку, 

1943–1959). 

Сярод авангардных стылявых кірункаў Еўропы (перш за ўсѐ, Італіі) 1910-

х – 1920-х гг. атрымаў распаўсюджанне футурызм. У аснову зместу футурызму 

была пакладзена ідэя тэхнізацыі асяроддзя. Архітэктурныя фантазіі футурыстаў 

імкнуліся выявіць дынамічныя формы. У архітэктурных вырашэннях назіралася 

трансфармацыя аб’ѐмаў, падкрэслівалася накіраванасць увышыню, спалучаліся 

прамавугольныя, цыліндрычныя, васьмігранныя формы. 

Водгаласы еўрапейскага футурызму знайшлі адлюстраванне ў 

еўрапейскай архітэктуры 1970 – 2000-х гг., аб чым сведчаць шматузроўневыя 

вузлы камунікацый і кусты небаскробаў раѐнаў Дэфанс у Парыжы, Сіндзюку ў 

Токіо, складаныя перапляценні эскалатараў у прасторы атрыума парыжскага 

аэрапорта Руасі імя Шарля дэ Голя і інш. 

Адным з авангардных кірункаў еўрапейскай архітэктуры 1910 – 1920-х гг. 

з’яўляецца неапластыцызм. У аснову канцэпцыі неапластыцызму была 

пакладзена ідэя аб “касмічнай першаснасці прамога вугла”, што ўтварае 

гарызанталь і вертыкаль, і выкарыстанне ў кампазіцыі трох асноўных колераў – 

жоўтага, сіняга і чырвонага. Тэарэтыкі архітэктуры неапластыцызму – Тэо ван 

Дусбург, Корн ван Эстэрн – распрацавалі серыю эскізаў будынкаў, вобраз якіх 

вызначылі прамавугольныя плоскасці і спалучэнні прызматычных аб’ѐмаў, што 
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ўтваралі развітую ў прасторы кампазіцыю. Архітэктурныя элементы расчлянялі 

прастору, але “не раствараліся ў цэласнасці аб’ѐма” (жылы дом ва Утрэхце, 

Нідэрланды, арх. Г.Т. Рытвельд, 1924). 

Сукупнасць архітэктурных кірункаў канца ХІХ – першай паловы ХХ стст. 

тэхнакратычнай накіраванасці (протафункцыяналізм, функцыяналізм, 

канструктывізм, неапластыцызм і інш.), якія абапіраліся на крытэрыі 

сацыяльнай мэтазгоднасці, функцыянальнасці і тэхналагічнасці, атрымала 

агульную назву “рацыяналізм”. Пры тым, што ў 1930-х гг. рацыяналізм 

прызнаваўся “інтэрнацыянальным стылем”, на розных этапах у розных 

еўрапейскіх краінах ѐн атрымаў свае праявы. У пошуках мастацка-вобразнай 

выразнасці некаторыя дойліды звярталіся да праблемы ўплыву канструкцый і 

матэрыялаў на архітэктурную форму (Э. Віолле ле Дзюк, А. Перэ ў Францыі, 

Г. Зэмпер у Германіі), іншыя імкнуліся вызначыць ролю фармальнай будовы 

архітэктурнага аб’ѐма пры ўспрыманні чалавекам (М.А. Ладоўскі ў Расіі). 

Як рэфлексія рацыяналісцкіх поглядаў на архітэктурную форму ў 1970 – 

пачатку 2000-х гг. з’явіўся і атрымаў распаўсюджанне стылявы кірунак 

неарацыяналізм. Аснову мастацкага вобраза неарацыяналізму склалі аб’ѐмы, 

формы якіх зводзіліся да элементарнай геаметрыі, – прызмы, піраміды, 

паралелепіпеды, і стваралі пазітыўнае ўварванне ў кантэкст асяроддзя як 

элемент яго ўпарадкавання. Неарацыяналізм атрымаў ярка выражаную 

ўрбаністычную накіраванасць. Адным з варыянтаў неарацыяналізму стаў 

неафункцыяналізм (арх. Ж. Нувэль у Францыі, В. Грэгоці ў Італіі, Дж. Эндрюс 

у Канадзе, Дж. Портмен, К. Роўч у ЗША). Але новыя патрабаванні часу ўнеслі 

свае карэктывы. У адрозненне ад функцыяналізму 1920-х – 1930-х гг. 

архітэктура неафункцыяналізму ствараецца з выкарыстаннем новых 

матэрыялаў і канструкцый як частка кантэкста асяроддзя, надае ўвагу 

маштабнасці і суразмернасці пабудоў чалавеку, асіміліруе элементы і рысы 

архітэктуры іншых стылявых кірункаў. 

У 1960-х гг. у Англіі склаўся кірунак бруталізм (ад англ. brutal, 

літаральна – грубы). Найбольш яскравае ўвасабленне бруталізм атрымаў у 

творчасці архітэктараў А. і П. Смітсанаў. Асаблівасцю кірунка стала імкненне 

да выяўлення аголенай канструкцыі, падкрэслення фактуры неапрацаваных, 

прыродных матэрыялаў (натуральнага каменю, цэглы і г. д.). Прынцыпы 

бруталізму наглядна выяўляе архітэктура вучэбных устаноў (Чэрчэль-каледж ў 

Кэмбрыджы, 1964). З цягам часу кірунак знайшоў паслядоўнікаў у ЗША 

(П. Рудольф). 

У 1970-х гг. як супрацьпастаўленне неарацыяналізму ўзнік новы кірунак 

– постмадэрн. Архітэктура постмадэрну плюралістычна. З ѐй звязаны паняцці 

мнагазначнасці, разнастайнасці, асацыятыўнасці, іранічнасці, двухсэнсовасці, 

сімвалічнасці, гістарызму, пластычнасці, маляўнічасці, арнаментальнасці.  

Архітэктуры постмадэрну ўласцівы гістарызм, які не выключае прамога 

капіравання, але ў большасці выпадкаў імкнецца ўзнавіць характар гістарычных 

стыляў і кірункаў. Неабходнасць пераасэнсавання стылявых форм, што 

належаць розным культурам і эпохам, тлумачыцца праблемай кантэкста 

асяроддзя, якую здолеў вырашыць постмадэрн, спалучыўшы вобразы гісторыі і 
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сучаснасці. Гэта стала магчымым дзякуючы адмаўленню ад тыпавога 

праектавання на карысць індывідуальнаму; выключэнню плоскіх дахаў і 

завяршэнню іх вежавымі формамі, франтонамі, мансардамі; актыўнаму 

выкарыстанню дэкора з рэльефамі, складанай арнаментыкай, роспісамі, 

дэкаратыўнай муроўкай; ужыванню паліхроміі (Новая мастацкая галерэя ў 

Штутгарце, арх. Дж. Стырлінг, М. Уілфард, 1977–1974; будынак Амерыканскай 

тэлефоннай кампаніі ў Нью-Ёрку, арх. Ф. Джонсан, 1982). Гістарызм 

постмадэрну ўзнаўляе формы і элементы розных стылявых кірункаў – 

класіцызму, барока, неаготыкі, неакласіцызму і іншых, шырокі спектр якіх 

уключае таксама і авангардныя кірункі першай трэці ХХ ст. Але адсутнасць 

паслядоўнай праграмы постмадэрну паступова прывяла да шматмоўя 

архітэктуры. У выніку постмадэрн не стаў антыподам неарацыяналізму, у 

палеміцы з якім ѐн ствараўся.  

Аднак недахоп фармальнай мовы архітэктуры постмадэрну патрабаваў 

новых мастацка-вобразных вырашэнняў. Пошукі сродкаў мастацкай выразнасці 

ў еўрапейскай архітэктуры другой паловы 1970-х гг. суправаджаліся зваротам 

да гістарычнай спадчыны. Адначасовае суіснаванне двух дыяметральна 

супрацьлеглых мастацкіх сістэм, што панавалі ў межах постмадэрну і 

неарацыяналізму, не прывяло да іх поўнага разыходжання. У канстатацыі 

гістарычнай спадчыны шляхам прыцягнення канцэптуальных ідэй постмадэрну 

і неарацыяналізму нарадзіўся новы стылявы кірунак неамадэрнізм. Першаснае 

значэнне для фарміравання неамадэрнізму адыграла адзначанае ў 1970-х гг. 

распаўсюджанне ў Еўропе інфармацыі аб архітэктуры савецкага авангарду 

1920-х гг. (канструктывізму, супрэматызму), якое прывяло ў наступным 

дзесяцігоддзі да захаплення яго вобразамі і ідэямі. Павышаная цікавасць да 

савецкага авангарду 1920-х гг. часам прыводзіла да прамога запазычання, 

капіравання яго ўзораў. У станаўленні неамадэрнізму мела месца і 

праасэнсаванне ідэй сусветных авангардных кірункаў 1910-х – 1930-х гг. – 

кубізму, футурызму, неапластыцызму. Але найбольшае значэнне ў 

фарміраванні стылявых рыс неамадэрнізму адыграў канструктывізм, 

трансфармацыя мастацка-вобразнай сістэмы якога спрыяла вылучэнню 

асноўнай галіны неамадэрнізму – дэканструктывізму. Характэрнымі рысамі 

архітэктуры дэканструктывізму сталі: намеранае скажэнне абстракцыі; 

дэфармацыя аб’ѐмаў конуса, цліндра, прызмы; дынамізм, утвораны 

ўражаннем зрухаў, ссоўванняў плоскасцей; зрокавая дэфармацыя аб’ѐмаў, 

стаўшая вынікам прыцягнення магчымасцяў каларыстыкі; падрэзка вугла 

будынка з кансаліраваннем двух верхніх паверхаў; перабіўка маштаба (UFA-

кінатэатр у Дрэздэне, арх. В.Д. Прыкс, Г. Свічынскі, 1996–1998; Розэнфельд-

цэнтр сучаснага мастацтва ў Айѐ, США, арх. З. Хадзід, 1999–2003; Цэнтральная 

бібліятэка ў Сіэтле, арх. Р. Кулхаас, 2004). 

Адначасова з ўмацаваннем пазіцый постмадэрну і неамадэрнізму, якія 

шукалі натхнення ў гістарычных стылях, у другой палове 1970-х гг. у Еўропе і 

ЗША нарадзіўся стыль хай-тэк (англ. high-tech ад мастацтвазнаўчага 

спалучэння “high-style” і “technology” – стыль высокіх тэхналогій), 

арыентаваны на засваенне новых тэхнічных форм, але які не выключаў 
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імкнення да сімвалізму і метафарычнасці з элементамі гульні і іроніі. Першыя 

архітэктурныя пабудовы ў стылі хай-тэк былі ўзведзены ў Францыі (будынак 

Цэнтра мастацтваў імя Ж. Пампіду на плошчы Бабур у Парыжы, арх. Р. Піана, 

Р. Роджэрс, 1972–1977 гг.), Германіі (будынак Кангрэс-хале ў Берліне, арх. 

Р. Шулер, У. Шулер-Вітэ, 1973–1979), ЗША (будынак Цэнтра даследаванняў 

прафесійных хвароб у Калумбусе, штат Агая, арх. Х. Хардзі, 1973). Дзякуючы 

творчасці буйнейшых архітэктараў хай-тэку – Рычарда Роджэрса (нар. 1933), 

Рэнца Піана (нар. 1937), Нормана Фостэра (нар. 1935), Жана Нувэля (нар. 

1945), Арата Ісадзакі (нар. 1931) і іншых, якія атрымлівалі заказы ў розных 

частках свету, за сорак год стыль высокіх тэхналогій ахапіў большую частку 

Еўропы, краіны Азіі і Далѐкага Усходу, ЗША. Эстэтычная каштоўнасць 

тэхнічнай формы была ўбачана па-новаму. Ужо да канца 1980-х гг. вызначыліся 

характэрныя рысы стылю хай-тэк: выкарыстанне металічнага каркаса, 

навесных агароджаў-панэляў, храміраваных элементаў канструкцыі, заклѐпак, 

выяўленне ў кампазіцыі тэхнічных камунікацый, багацце шкляной паверхні, якія 

павінны падкрэсліць “тэхнічнасць” вобраза. Мастацкі вобраз пабудоў у стылі 

хай-тэк фарміравалі разнастайныя спалучэнні метала (сталі, алюмінія, медзі і 

інш.) і шкла. Метал дазволіў узводзіць любыя па форме прасторавыя пакрыцці, 

арганічна ўключаць новыя аб’екты ў тканіну горада, структураваць прастору, ў 

спалучэнні са шклом забяспечваць “перацяканне прасторы” ў знешняе 

асяроддзе. Удасканаленне кампазіцыйных і канструкцыйных прыѐмаў хай-тэку 

прывяло да вылучэння ў ім некалькіх тэндэнцый. Адна з іх развівалася па 

шляху ўскладнення аб’ѐма будынка другараднымі тэхнічнымі і тэхналагічнымі 

аксэсуарамі (паветраводамі, вентыляцыйнымі шахтамі, трубаправодамі), другая 

прытрымлівалася тэктанічнай выразнасці збудавання. Адным з адгалінаванняў 

хай-тэку стаў т. зв. слік-тэк, прадстаўнікі якога ў архітэктурна-мастацкім 

вырашэнні будынкаў выкарыстоўвалі суцэльную шкляную паверхню, якая 

хавала металічны каркас.  

Інтэрпрэтацыя характэрных рыс архітэктуры, ўласцівых розным 

гістарычным стылям і кірункам, не выключала сімвалізму, які арганічна 

ўключаўся ў вобразную сістэму постмадэрну, неарацыяналізму, неамадэрнізму, 

дэканструктывізму, хай-тэку і надаваў аб’ектам новыя адценні выразнасці. Пад 

уплывам сімвалізму мастацкія вобразы архітэктуры апошняй чвэрці ХХ – 

пачатку ХХІ ст. атрымалі разнастайнасць праяў. Аднаўленне вобразаў 

архітэктуры 1910-х – 1930-х гг., што паэтызавалі формы сучаснай тэхнікі, 

спрыяла пашырэнню знакава-сімвалічнай сістэмы дойлідства апошняй чвэрці 

ХХ – пачатку ХХІ ст., заснаванай на асацыятыўнасці. У сярэдзіне 1970-х – 

2000-х гг. зноў атрымалі распаўсюджанне архітэктурна-мастацкія вобразы 

караблей, самалѐтаў, дырыжаблей, аўтамабілей (гасцініца “Бурж аль Араб” у 

Дубаі, ААЭ, арх. Т. Райт, 1994–1999 гг.; Кунсткамера ў Грацы, Аўстрыя, 

арх. П. Кук, К. Фурнер, 2002–2003 гг.; “Аўтамабільны дом” у Зальцбургу, 

Аўстрыя, арх. М. Воглрэйтар, 2004 г.). Сімвалізм апошняй чвэрці ХХ – пачатку 

ХХІ ст. у поўнай ступені выкарыстоўваў формаўтваральны патэнцыял 

архітэктуры. У адрозненне ад сваіх прародзічаў – авангардных накірункаў 

першай трэці ХХ ст. – сімвалізм постіндустрыяльнай эпохі не абмяжоўваўся 
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стварэннем вобразаў механізмаў, машын. Імкненне дойлідаў стварыць 

экалагічна чыстае і бяспечнае асяроддзе жыцця чалавека прывяло да з’яўлення і 

распаўсюджання архітэктурных форм, пазычаных з арганічнага свету. 

Вобразы флоры – гуркоў (вежа “Swiss Re” (“Карнішон”) у Лондане, Англія, арх. 

Н. Фостэр, 2003), кактусаў (дом-“кактус” у Ротэрдаме, Нідэрланды, 

арх. Б. Хюген, Дж. Джагерс, 2006), фауны – сабак (дом-“сабака” ў Коттанвудзе, 

штат Айдаха, ЗША, арх. Д. Саліван, Ф. Конклін, 2004) і іншых прыродных 

форм сталі выразам ідэі максімальна прыблізіць сучаснага гарадскога жыхара 

да прыроды. Прапаганда біянічнай архітэктуры суправаджаецца тэндэнцыяй 

упадабнення прыродным формам, літаральным іх узнаўленнем, імітацыяй 

адметных рыс. Адным з пашыраных архітэктурных вобразаў, што выражае ідэю 

стварэння камфортнага экалагічнага асяроддзя жыцця чалавека, стала 

птушынае гняздо, якое сімвалізуе культ хатняга агменю, утульнасці (Пякінскі 

нацыянальны стадыѐн “Птушынае гняздо”, Кітай, арх. бюро “Герцаг і дэ 

Мярон”, 2003–2008; праект дома-“гнязда” (“Nest House”) у Грэнландыі, 

арх. С. Рычы, 2010 г.) 

§ Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 

У галіне керамікі мастакі здзяйсняюць шэраг арыгінальных вопытаў: 

з’яўляюцца рабрыстыя флаконы з каменнай масы, атрымліваюць 

распаўсюджанне пярсіцкія матывы. Развіццѐ вытворчасці спрыяла 

распаўсюджанню фабрычных і завадскіх вырабаў.  

У галіне мастацкага шкла па-ранейшаму карыстаюцца попытам вырабы 

Венецыянскай школы. Атрымліваюць росквіт тэхнікі філіграннага і 

падіхромнага шкла. У аздабленні шкляных вырабаў ужываецца інкрустацыя, 

залатая і срэбраная фальга, бліскаўкі слюды. Важную ролю ў развіцці 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва набывае дзейнасць шкляных заводаў 

(Багемскі завод у Фінляндыі). 

У ювелірных вырабах выкарыстоўваюцца, пераважна, брыліянты, а ў 

сярэдзіне стагоддзя ювеліры зноў звяртаюцца да каляровых вырабных і 

паўкаштоўных камянѐў. Вядучым прынцыпам застаюцца строгасць формы і 

гарманічнасць прапорцый. 

У галіне апрацоўкі металаў распаўсюджваецца мода на металічную 

мэблю. Бронза, медзь, чыгун і кованае жалеза выкарыстоўваюцца пры вырабе 

асвятляльных прыбораў, дэкаратыўных рашотак. 

Драўляныя вырабы, пераважна мэбля, адрозніваюцца прастатой і 

цяжкасцю форм, пры гэтым дэкору надаецца нязначная роля. Ствараецца мэбля 

з прасаванага дрэва і пластмас. 

У галіне ткацтва ў моду ўваходзяць яркія колеры, асіметрычныя і 

абстрактныя матывы. 

РУСКАЕ МАСТАЦТВА ХХ СТ. 

§ Партрэтны жывапіс пачатку ХХ ст. 

У пачатку ХХ ст. у рускім мастацтве назіраецца росквіт партрэтнага 

жывапісу, мастацтва графікі і сцэнаграфіі.  
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Адным з найбольш яскравых майстроў партрэту пачатку ХХ ст. 

з’яўляецца Валянцін Аляксандравіч Сяроў (1865–1911). Творчасць В.А. Сярова 

прайшла складаны шлях развіцця: ад імпрэсіяністычнага ўспрымання натуры, 

у якой перадаецца гульня святла і ценю (“Дзяўчына з персікамі”, 1887; 

“Дзяўчына, асветленая сонцам”, 1888), да аналітычных партрэтаў, у якіх 

мастак імкнуўся стварыць вобраз, што раскрывае характар мадэлі ў позе, 

жэстах, позірку, узаемадзеянні з наваколлем. Нарадзіўся мастак у сям’і 

музыкантаў. Ужо ў дзяцінстве ў яго пазначылася схільнасць да выяўленчага 

мастацтва; яго раннія малюнкі ацаніў І.Я. Рэпін, які ўдалейшым стаў 

настаўнікам В.А. Сярова. У юнацкія гады В.А. Сяроў паступіў у 

Пецярбургскую Акадэмію мастацтваў, але завершанай мастацкай адукацыі не 

атрымаў. В.А. Сяроў найбольш праславіўся як партрэтыст. Будучы знатаком 

чалавечых характараў, мастак размяшчаў мадэлі ва ўтульнай, натуральнай 

абстаноўцы: кабінетах, майстэрнях, за чытаннем, на прагулцы і г. д. В.А. Сяроў 

працаваў з мадэллю па 30–40 сеансаў, і калі здавалася, што партрэт быў 

завершаны, ѐн пачынаў шукаць тое галоўнае, што, на думку мастака, абыйшло 

яго ўвагу, тое, што парушае гармонію вобраза, але раскрывае непаўторную 

індывідуальнасць характару. Партрэтная творчасць В.А. Сярова ўзыходзіць да 

твораў Д. Велакеса. Мастака таксама заўсѐды захапляла праблема сінтэза 

мастацтваў, партрэта-карціны, вобраза, што суадносіцца з архітэктурнай 

прасторай, з інтэр’ерам (партрэты З.Н. Юсупавай, 1900–1902; 

М.М. Ярмолавай, 1905; В.К. Арловай, 1911). Мастак імкнуўся ніколі не 

паўтараць знойдзеных прыѐмаў. Яго творчасць адзначаецца пошукам новых 

кампазіцыйных, каларыстычных і жывапісных вырашэнняў, жанравай 

разнастайнасцю. Сярод яго твораў ѐсць і пейзажы (“Заросшы пруд. Фрагмент”, 

1888), і творы на  гістарычную (“Пѐтр І”, 1907) і міфалагічную тэматыку 

(“Выкраданне Еўропы”, “Адысей і Наўзікая”, абедзве – 1907). 

§ Сімвалізм у рускім выяўленчым мастацтве пачатку ХХ ст. 

У гісторыі фарміравання і развіцця сімвалізму ў рускім мастацтве 

вылучаецца некалькі значных дат. Адной з іх з’яўляецца 1904 г., калі ў Маскве 

пачаў выдавацца часопіс “Весы”, а ў Саратаве адкрылася выстава “Алая ружа”, 

на якой упершыню былі паказаны творы прадстаўнікоў яшчэ несфарміраванага 

аб’яднання “Блакітная ружа”. Часопіс “Весы” ў цэлым быў арыентаваны на 

асвятленне пытанняў развіцця літаратуры, але ў адным з першых сваіх нумароў 

раскрывае новую для рускай мастацкай думкі тэму – асаблівасцей выяўленчага 

сімвалізму ў яго супастаўленні з сімвалізмам у літаратуры. З першых нумароў 

часопіс пачаў прывабліваць да супрацоўніцтва членаў Маскоўскага таварыства 

мастакоў і прапагандаваць іх творчасць. Менавіта на старонках часопіса “Весы” 

акрэсліваліся рысы мастацтва сімвалізму, сярод якіх асобна вылучалася 

імкненне да адлюстравання мараў, сноў як сутнасных катэгорый мастацтва і 

паэтычных ідэалаў мастака. 

У станаўленні сімвалізму ў рускім выяўленчым мастацтве вялікую ролю 

адыграла ХІІ выстава карцін Маскоўскага таварыства мастакоў, у якой разам 

з М.А. Урубелем, В.Э. Барысавым-Мусатавым удзельнічалі будучыя члены 

аб’яднання “Блакітная ружа”. Разам са станковымі карцінамі на выставе было 
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прадстаўлена шмат вырабаў прыкладной творчасці – кераміка, мэбля, 

дэкаратыўныя вырабы ў тэхніцы разьбы па дрэве і інш. Матэрыял экспазіцыі 

дэманстраваў стылявую і духоўную экспансію мадэрна, трансфармацыю яго 

вобразнай сістэмы, нават у тых творах, у аснове якіх ляжаў эмпірынчны 

пачатак – пейзажны эцюд, партрэтны малюнак і г. д. Удзельнікі выставы ў 

стваіх творах выразілі імкненне пераадолець пластычныя формы мадэрна, 

вызваліцца ад дэкаратывізму. У артыкуле мастацкага крытыка М.І. Шасцѐркіна 

(часопіс “Весы”) адзначалася, што ў экспазіцыі “ўсѐ ахутана нейкай павуцінай і 

газам, дзе большасць мастакоў імкнуцца гаварыць шэптам і намѐкамі”.  

Рускі жывапіс 1900-х гг. пераняў ад рамантыкаў любоў да выяўлення 

чалавечага маўчання як сродка філасофскай інтэрпрэтацыі свету, як спосабу 

спасціжэння сусветных таямніц. Аднак замест урачыстага маўчання глядач 

нярэдка сузіраў у творах сімвалістаў вымушанае маўчанне сну. 

Як заснавальнік мастацкіх пошукаў сімвалізму пачатку ХХ ст., творчых 

экперыментаў у гісторыю рускага мастацтва ўвайшоў жывапісец, графік і 

скульптар Міхаіл Аляксандравіч Урубель (1856–1910). Мастак нарадзіўся ў 

Омску, у сям’і ваеннага юрыста. Пачатковую мастацкую адукацыю 

М.А. Урубель набыў у школе малюнку пры Грамадстве заахвочвання мастакоў. 

У Акадэмію мастацтваў ѐн паступіў толькі пасля атрымання юрыдычнай 

адукацыі ў Пецярбургскім універсітэце. Яго выкладчыкам у Акадэміі быў 

вядомы рускі жывапісец – І.Я. Рэпін, што ў многім вызначыла творчы почырк 

мастака з уласцівым імкненнем да моцнай святлаценевай мадэліроўкі форм пры 

ўжыванні імпрэсіяністычных рэфлексаў. Характар творчых пошукаў 

М.А. Урубеля ў многім вызначылі заказы, якія яму давялося выконваць: у 

1884–1889 гг. М.А. Урубель працаваў у Кіеве над іконамі Кірылаўскай царквы 

(“Божая маці з немаўляткам”, 1885). У 1889 г. мастак пераехаў у маѐнтак пад 

Масквой, дзе быў дзеячом Мамантаўскага гуртка, кіраваў керамічнай 

майстэрняй у Абрамцаве, дзе былі створаны яго знакамітыя маѐлікавыя 

вобразы “Мізгір”, “Купава” і інш. М.А. Урубель быў выдатным майстром 

дэкаратыўнага напрамку ў жывапісе. Ён афармляў спектаклі Маскоўскай 

прыватнай оперы С.І. Мамантава, у прыватнасці оперу на музыку 

М.А. Рымскага-Корсакава “Садко”. У 1896 г. ѐн выканаў манументальны заказ, 

у якім знайшло выраз памкненне да арнаментальных, складаных рытмічных 

вырашэнняў у стылі мадэрн (пано “Прынцэса Мроя” на фасадзе гасцініцы 

“Метраполь” у Маскве). М.А. Урубель з’яўляўся ўдзельнікам выстаў вядомага 

на той час аб’яднання “Мир искусства”, але яго творчасць выходзіць далѐка за 

межы пэўнага мастацкага кірунку: ѐн стварыў свой вобраз свету, у якім 

чалавечыя перажыванні быццам бы зліваюцца з прыродай (“Царэўна-лебедзь”, 

“Бэз”, абедзве – 1900). Але асноўнай тэмай творчасці мастака быў вобраз 

Дэмана, у якім ѐн бачыў гераічную асобу, адрынутага прарока, які трагічна 

адчувае сваю адзіноту. Значэнне тэмы Дэмана ў творчасці М.А. Урубеля 

заключалася не ў імкненні знайсці персафінікаваны сімвал “злога духа”. 

Глыбіня пошукаў вобраза Дэмана вызначалася праз захапленне майстрам 

універсальнасцю паэтычнай ідэі выразу трагедыі ва ўладзе валявога парыву 

асобы да свабоды (“Дэман, што сядзіць”, 1890; “Дэман, што ляціць”, 1899; 
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“Дэман павержаны”, 1902). У апошнія гады жыцця мастацтва М.А. Урубеля 

набывае асаблівую напружанасць і выразнасць. У гэты перыяд былі створаны 

яго графічныя пейзажы, напісаны партрэты яго жонкі Н.І. Забэлы-Урубель. 

Паслядоўнае ўвасабленне сімвалізм атрымаў у творчасці Віктара 

Эльпідыфоравіча Барысава-Мусатава (1870–1905). Выхадзец з Саратава, 

В.Э. Барысаў-Мусатаў атрымаў мастацкую адукацыю ў Маскоўскім вучылішчы 

жывапісу, скульптуры і дойлідства, Пецярбургскай Акадэміі мастацтваў. 

Выпускнік Акадэміі з мэтай удасканалення ствайго мастацкага стылю ў 1895 г. 

паехаў у Парыж. Тры гады, праведзеныя ў французскай сталіцы, дзе мастак 

наведваў музеі, выставы, сталі крыніцай натхнення для стварэння пленарнах 

твораў. Падобна імпрэсіяністам, мастак ствараў пейзажы, выконваў эцюды на 

прыродзе (“Агва”, 1897), якія вылучаліся гучнымі фарбамі, мігценнем 

сонечнага святла. У сталы перыяд яго жывапіс набывае новыя грані. Творы 

папаўняюцца настроем смутку па старых дваранскіх звычаях, элегантных 

дамскіх касцюмах. Фарбы страчваюць былую яркасць, фігуры акутваюцца 

лѐгкай дымкай. Вобразы набываюць рмантычную трактоўку, сюжэты – 

уласцівую сімвалізму недасказанасць, таямнічасць (“Вадаѐм”, 1902; “Прывіды”, 

1903; “Ізумрудныя карáлі”, 1903–1904). 

Уплыў сімвалізму зведала творчасць рускага жывапісца і графіка, вучня 

В.А. Сярова – Кузьмы Сяргеевіча Пятрова-Водкіна (1878–1939). У сваім жыцці 

мастак шмат вандраваў: быў у Францыі, Італіі, краінах паўночнай Афрыкі, дзе 

знаѐміўся з культурай і мастацтвам розных гістарычных эпох. Першая яго 

персанальная выстава (1910) прывяла да шматлікіх спрэчак у асяроддзі 

крытыкаў. Пазней узвышаны інтарэс выклікаў твор “Купанне чырвонага каня” 

(1912). У аснову сюжэта карціны была пакладзена сцэна купання каня, якую 

майстар неаднаразова назіраў у вѐсцы. Але бытавы матыў пераўтварыўся ў 

К.С. Пятрова-Водкіна ў своеасаблівую метафару гарманічнай прагажосці 

адзінства чалавека і прыроднага наваколля. Жывапіс К.С. Пятрова-Водкіна 

зведаў уплыў французскага фавізму. Падобна фавістам мастак імкнуўся 

дасягнуць гучнасці яркіх фарбаў, сярод якіх аддаваў перавагу чырвонай, жоўтай 

і сіняй. Творы К.С. Пятрова-Водкіна, напісаныя ў розных жанрах, 

аб’ядноўваюць агульныя мастацкія якасці: значнасць думкі, манументальнасць 

формы, колеравая яснасць, незвычайная арганізацыя прасторы на плоскасці 

халста, выкарыстанне нахілу вертыкальнай кампазіцыйнай восі (“Маці”, 1915; 

“Смерць камісара”, 1928). Для выразу свайго ўспрымання свету мастак 

распрацаваў аўтарскія прынцыпы кампазіцыйнай, перспектыўнай і колеравай 

будовы карцін. Ён адмовіўся ад класічнай перспектывы на карысць 

“сферычнай”, пры якой адначасова сумяшчалася некалькі кропак позірку на 

прадмет. Гэта спрыяла стварэнню ўражання разгорнутасці плоскасці карціны да 

гледача. Распрацаваныя творчыя прыѐмы дазволілі надаць “касмічны” характар 

творам К.С. Пятрова-Водкіна (“Ранішні нацюрморт”, 1917; “Поўдзень. Лета”, 

1918).  

§ Аб’яднанне “Мир искусства” 

У 1898 г. групай маладых мастакоў на чале з С.П. Дзягілевым і 

А.М. Бенуа было ўтворана мастацкае аб’яднанне “Мир искусства”. Яно 
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ўключала пецярбургскіх і маскоўскіх жывапісцаў і графікаў, сярод якіх былі 

Леў Самуілавіч Бакст (сапраўднае прозвішча Розенберг, 1866–1924), Аляксандр 

Якаўлевіч Галавін (1863–1930), Мсціслаў Валяр’янавіч Дабужынскі (1875–

1957), Яўген Яўгенавіч Лансэрэ (1875–1946), М.А. Урубель, В.А. Сяроў, 

К.А. Сомаў. Узначаліў аб’яднанне Аляксандр Мікалаевіч Бенуа (1870–1960). З 

1899 г. аб’яднанне «Мир искусства» сістэматычна арганізоўвала выставы ў 

Пецярбурзе і Маскве. Праграма была сформулявана Сяргеем Паўлавічам 

Дзягілевым (1872–1929) і накіравана супраць акадэмізму і рэалізму 

Перадзвіжнікаў. С.П. Дзягілеў адстойваў права мастака на свабоду творчага 

выразу і прынцып “мастацтва дзеля мастацтва”, які абапіраўся на эстэтыку 

І. Канта і сцвярджаў мастацтва як самамэту. Мастацкія інтарэсы дзеячоў 

аб’яднання былі засяроджаны вакол праблемы сінтэза мастацтва, сувязі твораў 

выяўленчага і дэкаратыўнага мастацтва з інтэр’ерам. Мастакоў глыбока 

цікавіла гісторыя замежнага і рускага мастацтва. Члены аб’яднання ўпершыню 

адкрылі рускаму гледачу скандынаўскі і фінскі жывапіс, творчасць англійскіх 

мастакоў – Прарафаэлітаў. Прадстаўнікі аб’яднання “Мир искусства” 

падтрымлівалі сувязі з мастакамі-сімвалістамі, але іх творчасць выходзіла 

далѐка за межы гэтага стылю. Мастацкі стыль членаў “Мира искусства” 

адрознівалі дэкаратыўная стылізацыя, звернутасць да мастацтва мінулага, 

псіхалагічны аналіз натуры. Творчасць мастакоў была разнастайнай: яны 

займаліся жывапісам, кніжнай і часопіснай графікай (А.М. Бенуа – ілюстрацыі 

да паэмы А.С. Пушкіна “Медны коннік”, 1903–1922), афармленнем 

тэатральных пастановак (Л.С. Бакст – эскізы дэкарацый і касцюмаў да оперы 

Р. Штрауса “Саламея”, сюіты “Шахеразада” М.А. Рымскага-Корсакава, 1907–

1914), дэкаратыўна-прыкладным мастацтвам. Пазіцыі дзеячоў аб’яднання 

асвятляліся ў аднайменным часопісу, які выдаваўся з 1898 г. па 1904 г.). У 

афармленні часопіса прымалі ўдзел Л.С. Бакст, Я.Я. Лансэрэ, К.А. Сомаў. У 

1903 г. члены “Мира искусства” увайшлі ў Саюз рускіх мастакоў, захоўваючы 

сваѐ ідэйна-творчае крэда. У 1904 г. часопіс перапыніў выданне. Дзейнасць 

аб’яднання была адноўлена ў 1910 г. У 1924 г. “Мир искусства” спыніў сваѐ 

існаванне. 

Адным з яскравых прадстаўнікоў аб’яднання “Мир искусства” быў 

Канстанцін Андрэевіч Сомаў (1869–1939). Цікавасць да мастацкай спадчыны, 

асабліва да французскага ракако, атрымала выраз у разнастайных варыяцыях 

мастака на тэму “галантнай сцэны” А. Вато. Дзякуючы бацьку, які працаваў 

захавальнікам Эрмітажа, К.А. Сомаў атрымаў бліскучую адукацыю. Па 

заканчэнні Пецярбургскай Акадэміі мастацтваў К.А. Сомаў шмат вандраваў па 

краінах Еўропы, жыў у Францыі, дзе меў магчымасць вывучаць творы славутых 

майстроў жанравай карціны, пейзажы, партрэты. У Парыжы ім былі створаны 

шматлікія эцюды Версальскага парку (“Восень у Версальскім парку”, 1898). У 

1897–1900 гг. быў напісаны знакаміты партрэт “Дама ў блакітным”, які 

вылучаецца адухоўленасцю вобраза маладой жанчыны, што напоўнены 

трагічным прадчуваннем будучыні. У 1900-х гг. мяняецца светапогляд мастака. 

У гэты час яго карціны набываюць іншы характар: у трактоўцы жартлівых, 

какетлівых сцэн прысутнічае вобраз болю, тугі і нават смерці (“Арлекін і 
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Смерць”, 1907; “Абсмяяны пацалунак”, 1908). Тэма кахання асабліва 

прываблівала мастака. У 1905 г. па яго мадэлях Імператарскі фарфоравы завод 

адліў дзве фарфоравыя групы – “Закаханыя” і “Закаханы”, а таксама статуэтку 

“Дама, якая здымае маску”. Як і ў жывапісных творах гэтага перыяду, у 

дробнай пластыцы К.А. Сомаў здолеў іранічна адлюстраваць узвышаныя 

пачуцці. 

У позні перыяд дзейнасці аб’яднання “Мир искусства” ў яго склад 

уваходзілі рускія Мікалай Канстанцінавіч Рэрых (сапраўднае прозвішча Рорых, 

1874–1947) і Б.М. Кустодзіеў. М.К. Рэрых атрымаў выдатную адукацыю. Ён 

шмат вандраваў па старых рускіх гарадах, краінах Еўропы, быў у Амерыцы, 

Азіі, жыў за мяжой, галоўным чынам у Індыі, быў ініцыятарам міжнароднага 

руху па ахове помнікаў культуры. Яго дараванне мастака ўдала спалучалася са 

схільнасцю да навуковых даследаванняў. М.К. Рэрых быў таксама археолагам, 

занаком этнаграфіі краін Усходу. М.К. Рэрых з’яўляецца стваральнікам 

пейзажнага жывапісу, у якім прырода набывае сімвалічнае гучанне. Яго 

пейзажы прасякнуты дэкаратыўнымі эфектамі, у іх пазначаецца стылізатарская 

тэндэнцыя (“Ганец”, 1897; “Бойка нябѐсаў”, 1912; серыя “Гімалаі”, 1940-я). 

Акрамя пейзажнага жывапісу М.К. Рэрых вядомы і як гістарычны жывапісец 

(“Горад будуюць”, 1902), і тэатральны мастак (пано “Свяча пры Кержанце”, 

1911). Ён быў адным з нешматлікіх мастакоў, якія здолелі перадаць 

натуральныя адчуванні старажытнасці. 

Барыс Міхайлавіч Кустодзіеў (1878–1927) увайшоў у гісторыю мастацтва 

як майстар красачных сцэн з жыцця сялянскага і правінцыйнага купецтва. На 

працягу ўсѐй творчасці Б.М. Кустодзіеў быў засяроджаны на вобразе рускай 

правінцыі, якая на палотнах мастака прыгожая і гарманічная. Мастак запрашае 

гледача памілавацца прыгажосцю прыроды і архітэктуры, гуляннем на 

масленіцу ці на кірмаш. З тэмай рускай правінцыі звязаны яшчэ адзін вобраз 

Б.М. Кустодзіева – вобраз жанчыны, поўнай жыццѐвых сіл і прыгажосці 

(“Купчыха”, 1915; “Купчыха за чаем”, 1918). Большая частка жыцця 

Б.М. Кустодзіева прайшла ў інвалідным крэсле: яго адолеў параліч ног, але ѐн 

працягваў ствараць выдатныя палотны. Б.М. Кустодзіеў вядомы і як партрэтыст 

(“Партрэт Ф.І. Шаляпіна”, 1922). Ён працаваў і як ілюстратар (ілюстрацыі да 

твораў “Казка пра залатога пеўніка” А.С. Пушкіна, “Цуды” С.Я. Маршака), і як 

сцэнограф (дэкарацыі да п’ес “Рэвізор” М.В. Гогаля, “Ваўкі і авечкі” 

А.М. Астроўскага). 

§ Аб’яднанні “Блакітная ружа”, “Бубновы валет”, “Асліны хвост” 

У пачатку ХХ ст. разгортваецца дзейнасць авангардных кароткачасовых 

аб’яднанняў “Блакітная ружа”, “Бубновы валет”, “Асліны хвост”.  

Аб’яднанне “Блакітная ружа” ўзнікла ў 1907 г. на адзінай выставе, 

праведзенай часопісам “Золотое руно”. Выстава была ініцыіравана мецэнатам, 

калекцыянерам і мастаком-аматарам Мікалаем Паўлавічам Рабушынскім (1877–

1951). Сама назва была дадзена ў адпаведнасці з сімволікай завершанасці, 

паўнаты і дасканаласці, таму што блакітная ружа сімвалізуе немагчымае. 

Удзельнікамі выставы былі 16 мастакоў: П.В. Кузняцоў, М.С. Сар’ян, 

М.М. Сапуноў, С.Ю. Судзейкін і іншыя выпускнікі Маскоўскага вучылішча 
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жывапісу, скульптуры і дойлідства. Творчасць мастакоў збліжала тэндэнцыя да 

сімвалізму: зыбкасць настрою, выбар колеру ў адпаведнасці з сімволікай 

вобразаў. У сваіх творах мастакі выражалі імкненне да чыстаты вобразаў, якія 

выяўляюць тонкія душэўныя рухі, іх карціны былі афарбаваны місціцызмам, 

таямнічасцю. У выбары тэмы мастакоў прываблівала ідэя гарманічнага 

суіснавання чалавека з прыродай. Яны імкнуліся звязаць ўспрыманне жывапісу, 

графікі, скульптуры з музыкай.  

Найбольш яскрава адзначаныя тэндэнцыі праявіліся ў творчасці Паўла 

Варфаламеевіча Кузняцова (1878–1968). У яго творах атрымала ўвасабленне 

неарамантычная канцэпцыя “прыгожай яснасці” (“Жанчына, якая спіць у 

кашары”, 1911; “Міраж у стэпе”, 1912). Пейзажы П.В. Кузняцова вытрыманы ў 

халодных танах: блакітна-сярэневым, шэра-блакітным. Абрысы прадметаў 

размытыя, прастора трактуецца ўмоўна шляхам суадносінаў яркіх кантрастных 

колераў (“Стрыжка барашкаў”, 1912).  

Улюбѐнай тэмай армянскага жывапісца Марціроса Сяргеевіча Сар’яна 

(1880–1972) была экзотыка Усходу з яе тэмпераментнасцю і насычанай 

палітрай фарбаў. Для выразу эмацыянальных адносінаў да свету мастак 

карыстаецца сродкамі абагуленай формы; першаснае значэнне для мастака мае 

колер (“Вуліца. Поўдзень. Канстанцінопаль”, 1910; “Фінікавая пальма”, 1911; 

“Раніца. Зялѐныя горы”, 1912).  

Зліццѐ элементаў сімваліўзму і прымітывізму ілюстрыруе творчасць 

Мікалая Мікалаевіча Сапунова (1880–1912). Падобна імпрэсіяністам 

М.М. Сапуноў карыстаўся яркімі фарбамі чыстых колераў, якія накладваліся на 

палатно кароткімі лѐгкімі мазкамі (“Карусель”, 1908). Як і сімвалісты, 

М.М. Сапуноў цікавіўся культурай мінулых эпох, ухваляў эпізоды з 

правінцыйнага жыцця пушкінскай пары (“Бал”, 1910). 

Імкненне да сімвалізму дэманструе творчасць Сяргея Юр’евіча 

Судзейкіна (1882–1946). На палотнах мастака звычайна дзеянне разгортваецца ў 

алеях парку, фігуры выяўляюцца ў адзінстве з прыродай, у лѐгкай дымцы, якая 

стварае рамантычны настрой (“У парку”, 1907). 

Падобна “Блакітнай ружы” аб’яднанне “Бубновы валет” узнікла на 

аднайменнай выставе ў Маскве ў 1910 г. На выставах групы прысутнічаў 

настрой балагану і спектаклю. Аб гэтым сведчыць і назва групы, і мастацкія 

пазіцыі членаў аб’яднання.  Саму назву аб’яднання даў М.Ф. Ларыѐнаў (ад лац. 

valet – машэннік, плут). Назва мела сімвалаічны характар. У той час 

“бубновымі валетамі” называлі палітычных зняволеных, якія насілі паласатую 

форму з чырвона-аранжавай выявай ромба на спіне, якая выконвала фунцыю 

мішэні ў выпадку пабегу. У сваѐй творчасці члены аб’яднання звярталіся не 

толькі да рускай гісторыі і культуры, народнага мастацтва; іх прываблівала 

мастацтва прымітывізму, і асабліва, тэхніка лубка. У галіне мастацка-

вобразнага выразу прадстаўнікі аб’яднання з’яўляліся паслядоўнікамі 

П. Сезана. Пры раскрыцці каларыстычнага багацця палітры яны карысталіся 

сродкамі абагуленай формы. Цэнтральнае месца ў творчасці мастакоў займалі 

жанры пейзаж і нацюрморт. Жывапіснымі маніфестамі аб’яднання сталі 

творы І.І. Машкова “Руская Венера” і “Аўтапартрэт з Канчалоўскім”, 
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А.В. Лентулава “Іван Вялікі. Звон”, некаторыя творы П.П. Канчалоўскага. У 

галіне мастацкай педагогікі члены аб’яднання выступалі супраць акадэмічнай 

адукацыі, за адраджэнне сістэмы “майстар – падмайстэр’і”. Мастакі гэтага 

аб’яднання аднымі з першых развівалі ў Расіі новыя еўрапейскія кірункі: 

сезанізм, кубізм, фавізм. Прадстаўнікамі аб’яднання былі П.П. Канчалоўскі, 

І.І. Машкоў, А.В. Лентулаў, Р.Р. Фальк, М.Ф. Ларыѐнаў, Н.С. Ганчарова і інш. 

Праіснавала аб’яднанне да 1916 г. 

Пѐтр Пятровіч Канчалоўскі (1876–1956) быў выдатным партрэтыстам. 

Яго мастацкае крэда фарміравалася ў асяроддзі авангардыстаў, пры тым, што 

яго кумірамі былі майстры венецыянскай школы эпохі Адраджэння, Рэмбрант, 

Д. Веласкес. Мастака захапляла таксама старажытнарускае мастацтва, ѐн 

цікавіўся жывапісам П. Сезана. У партрэтах П.П. Канчалоўскага яскрава 

праглядаецца спрошчанасць малюнка, прастора, у якой знаходзіцца мадэль, 

трактуецца умоўна з дапамогай колеравых плям. Суадносіны прадметаў у 

прасторы пазбаўлены лагічнай сувязі (“Наташа на крэсле”, “Партрэт 

Г.Б. Якулава”, абедзве – 1910; “Аўтапартрэт з жонкай”, “Міша, схадзі за півам”, 

абедзве – 1923; “Зялѐная румка”, 1933; “Партрэт А.М.Талстога”, 1941; 

“Палацѐр”, 1946). 

Ілья Іванавіч Машкоў (1881–1944) заўсѐды цікавіўся народнай культурай, 

што ўнесла ў яго мастацтва правінцыяналізм. Для І.І. Машкова не існавала 

іерархіі жанраў. Ён ствараў нацюрморты, пейзажы, партрэты, якія ўяўляюць 

яркія, запамінальныя кампазіцыі, што зведалі ўплыў сезанізму (“Сінія слівы”, 

1910; “Дама з кантрабасам”, 1915; “Руская Венера”, 1925; “Снедзь маскоўская. 

Хлябы”, 1924; “Ананас і бананы”, 1938). 

Яскравым прадстаўніком авангардных тэндэнцый у рускім мастацтве 

з’яўляецца член аб’яднання “Бубновы валет”, жывапісец і графік Роберт 

Рафаілавіч Фальк (1886–1958). Мастацкую адукацыю Р.Р. Фальк атрымаў у 

Маскве, пасля чаго з’ехаў у Парыж. Мастацкаму стылю Р.Р. Фалька ўласціва 

дваякасць: з аднаго боку, блізасць да сезанізму, з другога боку, – зграбнасць, 

вытанчанасць. Р.Р. Фальк працаваў у жанрах партрэта, пейзажа і нацюрморта. У 

партрэтах мастак звычайна выяўляў прадстаўнікоў інтэлігенцыі (“Жанчына ў 

белай шалі. Партрэт жонкі”, 1923–1924; партрэт А.Г. Габрычэўскага, 1953). 

Пейзажы Р.Р. Фалька быццам бы пагружаны ў серабрысты туман, яны 

выяўляюць прыроду і архітэктуру Масквы і Парыжа. Падобна П. Сезану, 

П. Гагену і іншым постімпрэсіяністам, Р.Р. Фальк імкнецца выявіць усе 

элементы кампазіцыі блізкімі па фактуры (“Старая руза”, 1913; “Бухта ў 

Балаклаве”, 1927). 

У 1912 г. мастакі М.Ф. Ларыѐнаў і яго жонка – Н.С. Ганчарова аддзяліліся 

ад аб’яднання “Бубновы валет” і стварылі новае пад назвай “Асліны хвост”, 

якое актыўна дзейнічала да 1914 г. Назва аб’яднання мела іранічны характар і 

была дадзена ў адпаведнасці з крытыкай твораў парыжскай выставы 1910 г. 

(“Салон незалежных”), у якой было адзначана, што мастакі імкнуцца выдаць за 

шэдэўр авангарднага мастацтва “холст, размаляваны хвастом асла”. Дзейнасць 

аб’яднання знаменавала аднайменная выстава, на якой супругі выказалі пратэст 

супраць узмацнення ролі заходнееўрапейскага мастацтва ў айчыннай культуры. 
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Яны былі паслядоўнікамі традыцый рускага мастацтва, у прыватнасці, 

іканапісу, лубка і вышыўкі. Асновай творчасці мастакоў стаў прымітывізм.  

Міхаіл Фѐдаравіч Ларыѐнаў (1881–1964) быў вучнем В.А. Сярова і 

І.І. Левітана. Творчае крэда М.Ф. Ларыѐнава склалася ў выніку пераасэнсавання 

постімпрэсіянізму, народнай творчасці, прымітывізму. У сваіх творах 

М.Ф. Ларыѐнаў імкнуўся выразіць фальклорныя ўяўленні аб героях, што 

склаліся ў межах баяк, анекдотаў. Асноўным сюжэтам яго твораў былі сцэны з 

правінцыйнага гарадскога жыцця (“Правінцыйная франціха”, “Прагулка ў 

правінцыяльным горадзе”, абедзве – 1907). Значнае месца ў яго творчасці 

заняла салдацкая тэматыка (“Раніца ў казарме”, “Адпачынак салдата”, абедзве 

– 1910; “Салдат верхам”, 1911). Яго творам уласціва выкарыстанне 

насычнаных колераў, яркіх плямаў, якія, падобна дзіцячаму малюнку, 

аддзяляюцца дакладнымі контурнымі лініямі. М.Ф. Ларыѐнаву належыць 

заслуга распрацоўкі тэорыі “прамянізму” (сумесна з Н.С. Ганчаровай), у 

адпаведнасці з якой жывапіс павінен не толькі ўзнаўляць светлапаветранае 

асяроддзе, але і выяўляць формы, што ўзнікаюць ад перакрыжавання променяў 

святла (“Прамяністы пейзаж”, “Пеўнік”, “Прамянізм”, усе – 1912). 

Творы Наталлі Сяргееўны Ганчаровай (1881–1962) маюць іншы характар. 

У іх адчуваецца ўплыў П. Гагена і В. Ван Гога (“Сланечнікі”, 1908–1909; 

“Сяляне, што збіраюць яблыкі”, 1911). Н.С. Ганчарову прываблівалі таксама і 

фантастычныя вобразы фальклору, казачныя  матывы (“Птушка Фенікс”, 1911).  

§ Рускае мастацтва 1920-х – сярэдзіны 1980-х гг. 

Пасля рэвалюцыі 1917 г. да канца 1980-х гг. рускае мастацтва развівалася 

ў кантэксце ідэалогіі СССР. Паралельна з гэтым у мастацкім асяроддзі 

працягвалі жыццѐ ідэі авангардыстаў Расіі і Заходняй Еўропы. К 1920-м гг. у 

рускім мастацтве склалася дзве буйныя плыні: у аснову творчасці 

прадстаўнікоў першай былі пакладзены традыцыі рэалізму, другая плынь 

ухваляла эксперыментальнае мастацтва, што абапіралася на канцэптуальныя 

погляды кубістаў, абстракцыяністаў, супрэматыстаў і інш. 

У 1922 г. была ўтворана Асацыяцыя мастакоў рэвалюцыі, перайменаваная 

пазней у Асацыяцыю мастакоў рэвалюцыйнай Расіі (АХРР, 1928). У аснову 

праграмы прадстаўнікоў аб’яднання была пакладзена ідэя мастацтва 

“гераічнага рэалізму”. Х выстава АХРР (1928), якая здолела “натуралістычна і 

праўдзіва” выразіць адносіны да з’яў рэчаіснасці, атрамала высокую ацэнку на 

дзяржаўным узроўні. Мастацтва АХРР было ўзведзена ў ранг крытэрыя ацэнкі 

выяўленчага мастацтва. 

Пазней, у 1932 г. быў утвораны Саюз мастакоў СССР, асноўным 

метадам якога быў прызнаны “сацыялістычны рэалізм” (сацрэалізм). Тэрмін 

“сацыялістычны рэалізм” з’явіўся на сустрэчы І.В. Сталіна і М. Горкага з 

пісьменнікамі (1932); упершыню быў апублікаваны на старонках 

“Литературной газеты” (25 мая 1932), канчаткова замацаваўся праз два гады, 

калі на І Усесаюзным з’ездзе савецкіх пісьменнікаў ѐн быў агучаны ў 

выступленні А.А. Жданава. Адначасова са з’яўленнем тэрміна ў 1932 г. выйшла 

пастанова ЦК “Аб перабудове літаратурна-мастацкіх устаноў”, вынікам 
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якой стала адзіная праграма для ўсіх. За лозунг мастацтва і культуры быў узяты 

выраз: “Партыйнасць, ідэйнасць, народнасць”. 

У кароткі тэрмін была распрацавана новая сістэма мастацкай адукацыі. 

Распаўсюджанне новых ідэалагічных установак адбывалася праз афармленне 

масавых святаў і дэманстрацый з ужываннем лазунгаў і плакатаў. Сярод усіх 

відаў мастацтва першаснае значэнне для развіцця канцэпцыі сацрэалізму мела 

плакатная графіка, што перажыла ў гэты час свой росквіт. Лаканізм сродкаў 

мастацкай выразнасці і магчымасць шырокага тыражыравання зрабіла плакат 

асноўнай формай выразу дзяржаўных ідэй. Развіццѐ плакатнай графікі мела ў 

аснове два змстоўныя напрамкі: гераічны і сатырычны. Гэтыя напрмкі 

адпаведна атрымалі выраз у творчасці Дзмітрыя Стахіевіча Моора (сапраўднае 

прозвішча Арлоў, 1883–1945) і Віктара Мікалаевіча Дэні (сапраўднае 

прозвішча Дзянісаў, 1893–1946). Калі плакаты Д.С. Моора прасягнуты вялікім 

пераканаўчым моцам (“Ты запісаўся дабравольцам?”, 1920), то плакаты 

В.М. Дэні (“Антанта”, “На могілках контррэвалюцыі”, абодва – 1920) 

вылучаюцца вострым гумарам і дакладнасцю сацыяльнай характарыстыкі.  

Яскравы выраз ідэі сацрэалізму атрымалі ў творчасці Кукрыніксаў – 

творчага калектыву трох савецкіх графікаў і жывапісцаў (назва дадзена па 

пачатку прозвішчаў) – Купрыянава Міхаіла Васільевіча (1903–1991), Крылова 

Парфѐна Мікіціча (1902–1990) і Сакалова Мікалая Аляксандравіча (нар. 1903). 

Яны ўтраіх стваралі свае работы, сярод якіх вострагратэскныя злабаднеўныя 

карыкатуры на тэмы ўнутранага і міжнароднага жыцця (серыі “Транспарт”, 

1933–1934; “Паджыгацелі вайны”, 1953–1957), агітацыйныя плакаты 

(“Беспашчадна разграмім і вынішчым ворага”, 1941), ілюстрацыі да твораў 

М.Я. Салтыкова-Шчадрына (1939), А.П. Чэхава (1940–1946), М. Горкага, 

(1948–1949), карціны (“Старыя гаспадары”, 1936–1937; “Канец”, 1947–1948). 

Вялікую ролю ў патрыятычным выхаванні савецкага грамадства адыгралі 

графічныя творы агітацыйнага і сатырычнага зместу “Окна сатиры РОСТА” 

(1918–1921, РОСТ – Расійскае тэлеграфнае агенства) і “Окна ТАСС” (1941–

1945, ТАСС – Тэлеграфнае агенства Савецкага Саюза). “Окна сатиры РОСТА” і 

“Окна ТАСС” уяўлялі маляваныя плакаты, у якіх дзеянне разгортвалася ў 

развіцці. Героі эпізодаў лѐгка пазнаваліся па сваіх сілуэтах. Даступная 

мастацкая мова, што грунтавалася на традыцыях лубка, дазваляла нават 

няграматнаму чалавеку ўспрыняць змест рэвалюцыйных і палітычных 

плакатаў. 

Сацрэалізм атрымаў ўвасабленне ў жывапісе і скульптуры 1930-х – 1970-

х гг. З дапамогай жывапісных і пластычных сродкаў мастакі імкнуліся выявіць 

жыццѐ ў т. зв. “рэвалюцыйным развіцці”. Мастакамі, у творчасці якіх 

адзначаная ідэя атрымала яскравы выраз, былі: у жывапісе –  Павел 

Дзмітрыевіч Корын (1892–1967; “Бацька і сын”, 1930; “Ігуменья”, 1935), 

Аркадзь Аляксандравіч Пластоў (1893–1972; “Фашыст праляцеў”, 1942; 

“Сенакос”, 1945; “Ужын трактарыстаў”, 1951; цыкл “Людзі калгаснай вѐскі”, 

1951–1965; “Поўдзень”, 1961), Аляксандр Іванавіч Лакціѐнаў (1910–1972; 

“Пісьмо з фронту”, 1947; “Забяспечаная старасць”, 1954–1960); у скульптруры – 

Аляксандр Цярэнцьевіч Мацвееў (1878–1960; “Чырвоны кастрычнік”, 1927), Іван 
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Дзмітрыевіч Шадр (1887–1941; “Булыжнік – зброя пралетарыяту”, 1927), Вера 

Ігнатаўна Мухіна (1889–1953; “Сялянка”, 1927; “Рабочы і калгасніца”, 1936; 

“Хлеб”, 1939). 

У канцы 1950-х – 1960-я гг. у выяўленчым мастацтве сцвердзіўся т. зв. 

“суровы стыль”. Тэрмін быў дадзены мастацкімі крытыкамі ў дачыненні да 

твораў маладых майстроў Маскоўскага аддзялення Саюза мастакоў  (МОСХ). 

Жывапісцы, якія развівалі мастацтва “суровага стылю”, звярталіся да 

выяўлення сюжэтаў з жыцця простых людзей, якое трактавалі ва ўзнѐслых, 

паэтычных формах. У іх творах асноўнымі сродкамі выразнасці становяцца 

вялікія колеравыя плямы і дакладныя лінейныя контуры, што ў большай 

ступені характэрна для платакнай графікі (П.Ф. Ніканаў “Нашы будні”, 1960; 

М.І. Андронаў “Платагоны”, 1961). 

Асобна ў гэты перыяд вылучаецца творчасць т. зв. “шасцідзясятнікаў” 

(назва дадзена ў адпаведнасці з росквітам творчасці ў 1960-х гг.). Значнае месца 

ў рускім мастацтве 1960-х – 1970-х гг. займае творчасць жывапісца і графіка 

Віктара Яфімавіча Папкова (1932–1974). Яго мастацтва адрозніваецца 

лірызмам, задумленным паэтычным настроем (“А.С. Пушкін у Міхайлаўскім”, 

1974). У сваѐй творчасці В.Я. Папкоў адмаўляецца ад ідэалізацыі герояў, хаця ў 

многіх творах праглядаецца імкненне да сцвярджэнне маральных ідэалаў 

савецкага чалавека (“Будаўнікі брацкай ГЭС”, 1961; “Двоя”, 1966; “Маці і сын”, 

1970; “Паўночная часоўня”, “Шынэль бацькі”, абедзве – 1972; “Добры чалавек 

была бабка Анісья”, 1973; цыкл “Роздумы пра жыццѐ”, 1960–1970-я).  

У мастацтве 1970-х – 1980-х гг. яскравай з’явай стаў “сац-арт”. Тэрмін 

“сац-арт” быў дадзены выпускнікамі Маскоўскага вышэйшага мастацка-

прамысловага вучылішча імя С. Страганава Віталѐм Анатольевічам Комарам 

(нар. 1943) і Аляксандрам Данілавічам Меламідам (нар. 1945) па аналогіі з 

амерыканскім поп-артам. У сваѐй творчасці мастакі актыўна карысталіся 

сродкамі плакатнай графікі і дэкаратыўнага мастацтва – дакладныя контурныя 

лініі, вялікія лакальныя колеравыя плямы. Але ў адрозненне ад поп-арту ідэйны 

змест твораў сац-арту грунтаваўся на савецкай сімволіцы (В.А. Комар, 

А.Д. Меламід “Двайны аўтапартрэт у выглядзе піянераў”, 1982–1983; 

“Паходжанне сацрэалізму”, 1983–1984). 

Развіццѐ авангарднай плыні звязана з дзейнасцю Вышэйшых мастацка-

тэхнічных майстэрняў (ВХУТЕМАС), створаных у Маскве ў 1920 г. для 

падрыхтоўкі інжынераў, канструктараў, графікаў і майстроў прыкладной 

творчасці. Сістэма адукацыі ў межах ВХУТЕМАСа прадугледжвала 

двухгадовую агульнамастацкую падрыхтоўку, пад час якой майстры вывучалі 

заканамернасці формаўтварэння ў мастацтве, з наступнай спецыялізацыяй (па 

напрамках). У 1922 г. Ленінградская Акадэмія мастацтваў была пераўтворана ў 

Вышэйшы мастацка-тэхнічны інстытут (ВХУТЕИН), а ў 1926 г. ВХУТЕИНам 

стаў называцца маскоўскі ВХУТЕМАС. Праіснаваў ВХУТЕИН да 1930 г.  

ВХУТЭМАС і ВХУТЕИН адлюстроўвалі асноўныя здабыткі майстроў 

часу, прызнавалі роўнае значэнне ўсіх відаў мастацтва, па якіх вялася 

падрыхтоўка (выяўленчага, дэкаратыўнага, дызайну, архітэктуры). Ва ўстанове, 

падобна школе Bauhaus, былі распрацаваны педагагічныя правілы, сярод якіх: 
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шматузроўневая сістэма выкладання, калі інтарэсы і здольнасці студэнтаў 

выяўляюцца ў працэсе самавызначэння ва ўводным курсе; навучанне ў 

майстроў; адраджэнне рамесных асноў творчасці. У 1925 г. выпускнікі 

ВХУТЭМАСа арганізавалі мастацкае аб’яднанне – Асацыяцыю мастакоў-

станкавістаў (ОСТ). Тэматыкай твораў “остаўцаў” было выяўленне свету 

дзейнасці чалавека, жыцця сучаснага горада. Членам ОСТа з’яўляўся Аляксандр 

Аляксандравіч Дайнэка (1899–1969). Яго манументальныя, дынамічныя па 

кампазіцыі творы, прасякнутыя патрыятычнай сімволікай, прысвечаны 

адлюстраванню сцэн індустрыяльнага і ваеннага жыцця, працы калгаснікаў. 

А.А. Дайнэка імкнуўся ніколі не паўтараць ракурсы фігур. У яго творах 

вобразы ўзвышаны, рытмічнасць кампазіцыйнай будовы выяўляецца ў 

складаных паваротах і позах фігур, у лаканічных і стрыманых формах 

(“Тэкстыльшчыцы”, 1927; “Абарона Петраграда”, 1928; “Будучыя лѐтчыкі”, 

1938; “Бег”, 1932 – 1933; “Абарона Севастопаля”, 1942). 

У 1920-х – 1930-х гг. у рускім мастацтве авангардныя ідэі атрымалі 

ўвасабленне ў творчасці В.В. Кандзінскага, К.С. Малевіча, П.М. Філонава, 

М.З. Шагала. 

Заснавальнікам аднаго з авангардных кірункаў у рускім жывапісе – 

“аналітычнага мастацтва” – з’яўляецца Павел Мікалаевіч Філонаў (1883–1941). 

Прафесійнай мастацкай адукацыі П.М. Філонаў не атрымаў. У 1903–1908 гг. ѐн 

займаўся ў школе Грамадства заахвочвання мастацтваў, у 1908–1910 гг. быў 

вольным слухачом Акадэміі мастацтваў у Пецярбурзе. Першай выставай, у 

якой удзельнічаў мастак, была выстава пецярбургскага “Саюза моладзі” (1910), 

дзе ўдзельнічалі К.С. Пятроў-Водкін, М.Ф. Ларыѐнаў, К.С. Малевіч. У 1912 г. 

П.М. Філонаў надрукаваў артыкул “Канон і закон”, дзе былі сфармуляваны 

прынцыпы “аналітычнага мастацтва”: імкненне да адлюстравання дынамікі, 

выяўленне “атамаў і малекул”, з якіх будуецца форма. У 1912 г. творы мастака 

былі прадстаўлены на выставе аб’яднання “Асліны хвост”. Падобна лідэрам 

“Аслінага хваста” П.М. Філонаў ухваляў мастацтва прымітывістаў за іх 

колеравую яснасць, кубістаў за іх трактоўку формы. Інтэрпрэтацыя вобразаў у 

творах П.М. Філонава імкнецца да сімвалізму, складаныя кампазіцыі 

перагружаны дэталямі і выражаюць жаданне даследаваць рух знутры, апынуцца 

ў таямніцах нараджэння формы з дробных элементаў (“Пір каралей”, 1913; 

“Перамога над вечнасцю”, 1920–1921; “Формула імперыялізму”, 1925; 

“Налѐтчык”, 1926–1928). 

Выхадзец з Беларусі Марк Захаравіч Шагал (1887–1985) увайшоў у 

гісторыю рускага і еўрапейскага мастацтва як унікальны майстар жывапісу, 

станковай і кніжнай графікі, манументальна-дэкаратыўнага мастацтва. 

Нарадзіўся мастак у г. Лѐзна Віцебскай вобл. у сям’і грузчыка рыбнай лаўкі. 

Мастацкую адукацыю атрымаў у Віцебскай школе-майстэрні Ю. Пэна, 

рысавальнай школе пры Таварыстве заахвочвання мастацтваў у Пецярбурзе, дзе 

займаўся ў Л.С. Бакста, М.К. Рэрыха і М.В. Дабужынскага. У 1919 г. 

М.З. Шагал заснаваў Віцебскае народнае мастацкае вучылішча. Ужо ў ранніх 

творах мастака пазначыўся ўласцівы яго творчасці прыѐм кампазіцыйнай 

будовы, калі прадметы зрушваюцца са звыклых месцаў (“Жоўты пакой”, 1908–
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1910). Вялікі ўплыў на фарміраванне творчага почырку М.З. Шагала аказала 

знаѐмства з лідэрамі парыжскай школы – Ф. Лежэ, А. Мадзільяні, В. Цадкіным, 

Х. Суціным. У французскі перыяд (1910–1914, 1923–1941) канчаткова 

фарміруецца стыль творчасці мастака. У яго творах звычайныя сцэны 

правінцыйнага быту набываюць наіўна-паэтычную, казачную трактоўку з яе 

цудоўнымі пераўтварэннямі вобразаў, прасякнутую сімволікай і іроніяй (“Я і 

мая вѐска”, 1911; “Скрыпач”, 1911–1914; “Прагулка”, 1917–1918; 

“Віяланчаліст”, 1939; “Чырвоныя дахі”, 1953; “Анѐл над Віцебскам”, 1977). 

§ Выяўленчае мастацтва Расіі сярэдзіны 1980-х – 2000-х гг. 

У 1980-х гг. у выяўленчым мастацтве Расіі адзначыўся адыход ад 

канцэптуалізму і мінімалізму. З гэтага часу ў жывапісе і графіцы назіраецца 

зварот да традыцыйных выяўленчых сродкаў, да праблем колеру, кампазіцыі. У 

канцы 1980-х гг. складваюцца асноўныя кірункі сучаснага выяўленчага 

мастацтва. Сярод іх асобна вылучаюцца: царкоўны жывапіс (Мікалай 

Аляксандравіч Мухін, нар. 1955; Ілья Сяргеевіч Глазуноў, нар. 1930; Яўген 

Мікалаевіч Максімаў, нар. 1948; Віктар Віктаравіч Шылаў, нар. 1964); 

“эцюдная школа” (Кім Мікалаевіч Брытаў, 1925–2010; Валерый Паўлавіч 

Палатноў, нар. 1949; Валянцін Міхайлавіч Сідараў, нар. 1928; Аляксей 

Мікалаевіч Сухавецкі, нар. 1953; Уладзімір Мікітавіч Целін, нар. 1941); 

авангардны кірунак (Алег Уладзіміравіч Ланг, нар. 1950; Людміла Барысаўна 

Маркелава, нар. 1959; Уладзімір Мікітавіч Наседкін, нар. 1954; Дзмітрый 

Пятровіч Плавінскі, нар. 1937; Уладзімір Барысавіч Янкілеўскі, нар. 1938); 

постмадэрн (Іван Леанідавіч Лубеннікаў, нар. 1951; Мікалай Іванавіч 

Цярэшчанка, 1924–2005).  

Жанаравая разнастайнасць, шырыня творчай інтэрпрэтацыі мастацка-

вобразных сэнсаў адрзнівае творчасць славутага жывапісца Васіля Ігаравіча 

Несцярэнкі (нар. 1967). Выхадзец з Украіны, В.І. Несцярэнка атрымаў 

мастацкую адукацыю ў Маскоўскай мастацкай сярэдняй школе, Маскоўскім 

дзяржаўным акадэмічным мастацкім інстытуце імя В.І. Сурыкава. Напоўненыя 

яскравымі мастацкімі вобразамі творы мастака, сярод якіх – роспісы храма 

Хрыста Збавіцеля ў Маскве (1998–2008), гістарычныя карціны (“Трыумф 

Расійскага флоту”, 1994; “Масква сустракае герояў Палтавы”, 1997; “Адстаім 

Севастопаль”, 2005; “Трыумф Кацярыны”, 2007; “Клятва князя Пажарскага”, 

2008), партрэты (“П’еро і Арлекін”, “Дзяўчына з лотасамі і птушкамі”, абедзве 

– 1995; “Ірына Архіпава”, 2001; “Будучы капітан”, “Руская мадонна”, абедзве – 

2005; “Уга Чавес”, 2008), нацюрморты (“Нацюрморт з атрыбутамі мастацтваў”, 

1992; “Зброя Перамогі”, 2005), пейзажы (серыя “Поры года”, 1995–1996; 

“Масленіца”, “Заечыя сляды”, абедзве – 2003), – пры смелай кампазіцыйнай і 

колеравай будове спалучаюць традыцыі акадэмічнай трактоўкі з прыѐмамі 

імпрэсіяністычнага і сімвалічнага жывапісу.  

У сучаснай графіцы знайшлі пераемнасць творчыя пошукі і 

эксперыменты ХХ ст. У 1980-х – 2000-х гг. мастацтва графікі атрымала 

развіццѐ па наступных напрамках: кніжная ілюстрацыя (Сяргей Аляксандравіч 

Алімаў (нар. 1938) – ілюстрацыі да аповесці “Нос” М.В. Гогаля, 2004), 

экслібрыс (Яўген Аляксандравіч Бортнікаў (нар. 1952) – “Sitting 3”, 1985; “Nu 
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XII”, 1990; “The Figure 2”, 1996; “Finale portrait”, 2001), малюнак (Міхаіл 

Мікалаевіч Аввакумаў (нар. 1938) – серыя “Дрэвы без лісця”, 1983–1985), 

каліграфія (Юрый Анатольевіч Ноздрын (нар. 1949)), прыкладная графіка 

(Анатоль Іванавіч Калашнікаў (1930–2007) – паштовыя маркі, 1962–1990). На 

сучасным этапе ў галіне графікі склалася дзве буйныя школы: маскоўская і 

ніжнетагільская.  

У другой палове 1990-х – 2000-х гг. росквіт набывае манументальная 

скульптура. Маштабнасцю і шматпланавасцю адрозніваецца творчасць 

буйнейшага скульптара і жывапісца мяжы ХХ–ХХІ стст. Зураба 

Канстанцінавіча Цэрэтэлі (нар. 1934). Нарадзіўся мастак у Тбілісі. Мастацкую 

адукацыю атрымаў у Тбіліскай акадэміі мастацтваў. Упершыню як мастак-

манументаліст З.К. Цэрэтэлі выступіў у сумеснай працы з архітэктарам 

А.А. Мдаянцам у 1967 г. (аздабленне курортнага комлекса ў Піцундзе). Ім былі 

выкананы шматлікія дэкаратыўныя пано, мазаікі, вітражы, пластычныя творы, 

вынайдзена тэхніка барэльефнай эмалі (серыя “Цырк”, 2004). З.К. Цэрэтэлі 

належыць аздабленне інтэр’ераў будынка савецкага пасольства ў Бразіліі  (пад 

кіраўніцтвам арх. М.В. Пасохіна), будынка прадстаўніцтва СССР пры ААН у 

Нью-Ёрку, вітраж для савецкага прадстаўніцтва ў Японіі, дэкаратыўнае пано са 

сталі “Масква – сталіца, мая Масква” для пасольскай залы прыѐмаў у Токіа і 

інш. Як скульптар-манументаліст З.К. Цэрэтэлі ўдзельнічаў у стварэнні 

мемарыяльнага комплекса на Паклоннай Гары ў Маскве (манумент “Перамога”, 

скульптурная кампазіцыя “Трагедыя народаў”, 1995–1996), аздабляў храм 

Георгія Перамоганосцы, стварыў дызайн-канцэпцыю залаў Ваеннага музея, 

здзейсніў мастацкае афармленне гандлѐва-рэкрэацыйнага комплексу “Охотный 

ряд”. З.К. Цэрэтэлі з’яўляецца галоўным кіраўніком мастацкіх і дэкаратыўных 

работ па ўзнаўленні храма Хрыста Збавіцеля (1996–2000). Сярод найбольш 

значных прац мастака можна вылучыць манумент “Сяброўства назаўсѐды” 

(1983) на Цішынскай плошчы ў Маскве, помнік Х. Калумбу ў Севільі (Іспанія, 

1995), статую “Пѐтр Вялікі” (1997) на Якіманскай набярэжнай у Маскве, помнік 

“Халакост” у Іерусаліме (Ізраіль, 2005), манумент “Сляза жалю” ў Байѐне (Нью-

Джэрсі, ЗША, 2006). Асобнае месца ў творчасці мастака займаюць пластычныя 

вобразы-характарыстыкі дзеячоў культуры (“Уладзімір Высоцкі”, 1999; 

“Марына Цвятаева”, “Сяргей Есенін”, абедзве – 2000), палітыкаў (“Дзяжурны 

па горадзе – Юрый Лужкоў”, 2002; “У здаровым целе – здаровы дух” (партрэт 

У.У. Пуціна), 2004). Арыгінальнасцю задумы адрозніваецца выкананая ім 

трохметровая скульптура “Медны заяц” (павялічаная ў 30 разоў копія статуэткі 

П.К. Фабержэ) у Бадэн-Бадэне (Германія, 2009). У 1999 г. дзякуючы 

З.К. Цэрэтэлі быў адкрыты першы ў Расіі Маскоўскі музей сучаснага мастацтва. 

Да ліку сучасных скульптараў, у творчасці якіх атрымалі ўвасабленне 

авангардныя памкненні, адносіцца Ігар Аляксандравіч Бурганаў (нар. 1973). 

Мастацкую адукацыю І.А. Бурганаў набыў у Маскоўскім дзяржаўным 

мастацка-прамысловым універсітэце імя С. Страганава. Індывідуальны почырк 

мастака фарміраваўся ў кантэксце пераацэнкі эстэтычных і мастацкіх 

каштоўнасцей творчых эксперыментаў пачатку ХХ ст.  У яго творах знайшлі 

адлюстраванне духоўныя ідэалы часу. Выраз адносінаў да глабальных 
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катаклізмаў рубяжа ХХ–ХХІ стст. мастак перадае сродкамі напружаных форм. 

Драматызм з’яў навакольнай рэчаснасці ўзмацняецца шляхам кантраснага 

супастаўлення пластычных вобразаў, якія напоўнены верай у высокія ідэалы, 

узвышаныя пачуцці, дабро і прыгажосць свету (рэльефы “Крык”, “У руху”, 

1986). 

Паралельна з развіццѐм традыцыйных форм мастацтва ў 1990-х гг. у 

рускім выяўленчым мастацтве з’явіўся новы кірунак – “актуальнае 

мастацтва”. Прадстаўнікі новага кірунку выкарыстоўвалі ў сваѐй творчасці 

сучасныя тэхнічныя сродкі, вылучалі і развівалі наватарскія мастацкія ідэі. Але 

ўжо ў канцы 1990-х гг. “актуальнае мастацтва” страціла былы моц. 

§ Архітэктура 

У развіцці архітэктуры Расіі 1910-х – 2000-х гг. можна вылучыць некалькі 

этапаў: 

1. 1917 – пачатак 1930-х гг. – перыяд фарміравання і росквіту 

канструктывізму. 

У пошуках новых форм архітэктуры з імкненнем яе рацыяналізацыі ў 

1920-х гг. у Расіі склаўся стылявы кірунак канструктывізм. Праблема 

мастацкага вобраза архітэктуры ў лідэраў канструктывізму – братоў 

Аляксандра Аляксандавіча (1883–1959), Віктара Аляксандравіча (1882–1950) і 

Леаніда Аляксандравіча (1880–1933) Весніных (праект Палаца працы ў Маскве, 

1923) раскрывалася сродкамі формаўтварэння, сярод якіх дамінуючае значэнне 

атрымала выяўленне канструкцыйнай асновы будынкаў. Распрацоўшчыкамі 

канцэпцыі архітэктуры канструктывізму былі Маісей Якаўлевіч Гінзбург (1892–

1946), Мікалай Аляксандравіч Ладоўскі (1881–1941). Згодна праграмы рабочай 

групы дойлідаў, якую ўзначальваў М.А. Ладоўскі, да галоўных элементаў 

архітэктуры, што фарміруюць яе мастацкі вобраз, канструктывісты аднеслі 

прастору, форму і канструкцыю; сярод другарадных элементаў і сродкаў 

выразнасці былі прызнаны маса, вага, аб’ѐм, колер, прапорцыі, рух і рытм. 

Галоўныя палажэнні архітэктуры канструктывізму былі звязаны з 

распрацоўкай і прапагандай функцыянальнага метаду, аснову якога складалі 

рацыянальная планіроўка і абсталяванне будынкаў, індустрыялізацыя 

будаўніцтва, тыпізацыя, завадскі выраб элементаў і пераўтварэнне будаўніцтва 

ў “мантаж стандартных дэталяў”.  

У 1920-х гг. архітэктурнае жыццѐ Расіі вызначала дзейнасць творчых 

груп. У гэты час дойліды аб’ядналіся ў дзве кіруючыя арганізацыі – Асацыяцыю 

новых архітэктараў (АСНОВА) і Аб’яднанне сучасных архітэктараў (ОСА), 

якія ўпершыню здолелі выйсці за межы рацыяналізму і адлюстраваць 

экспрэсіўныя тэндэнцыі ў функцыянальнай архітэктуры. На працягу 

дзесяцігоддзя імі была распрацавана вялікая колькасць праектаў клубаў, дамоў 

культуры, тэатраў, школ, адміністрацыйных будынкаў, заводаў і жылых дамоў, 

з якіх толькі невялікая частка была рэалізавана.  

Сярод авангардыстаў 1920-х гг., у праектах якога знайшлі выраз 

асноўныя ідэі і прынцыпы канструктывізму, вылучаецца Канстанцін 

Сцяпанавіч Мельнікаў (1890–1974). Вядомасць архітэктару прынес праект 

Савецкага павільѐна, прадстаўлены на Міжнароднай выставе сучасных 
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дэкаратыўных і прамысловых мастацтваў (Exposition internationale des arts 

decoratifs et industriels modernes) у Парыжы ў 1925 г. Па праектах 

К.С. Мельнікава ў 1920-х гг. былі пабудаваны Рабочы клуб імя Русакова (1927–

1929), дом архітэктара (1929) у Маскве. У першым сродкамі жалезабетоннай 

канструкцыі створана кампаноўка геаметрычных аб’ѐмаў з вострымі вугламі і 

дыяганальнымі лініямі, што нагадвае вялікую механічную шэсцерню. Уласны 

дом К.С. Мельнікаў пабудаваў у форме цыліндрычнага аб’ѐма, прарэзанага 60-

цю шасцівугольнымі вокнамі. 

Пластычная выразнасць буйных архітэктурных форм уласціва 

мастацкаму вобразу будынка Клуба імя Зуевай у Маскве (1928), узведзенага па 

праекце архітэктара Івана Аляксандравіча Голасава (1883–1945). Візуальна 

трывалы будынак утвораны шляхам блакіроўкі двух перакрыжаваных аб’ѐмаў: 

празрыстага вертыкальна размешчанага шклянога цыліндра, у якім 

размяшчаецца лесвічная клетка, і паралелепіпеда, пазбаўленага дэкору. 

У межах архітэктурна-вобразных пошукаў канструктывізму існавалі 

адрозненні, вызначаныя ўплывамі існуючых авангардных кірункаў – 

футурызму, рускага кубафутурызму, супрэматызму. Адным з авангардных 

кірункаў 1920-х гг. стаў супрэматычны канструктывізм Аляксандра 

Сяргеевіча Нікольскага (1884–1953). Мастацкі вобраз праектаў супрэматычнага 

канструктывізму фарміравалі простыя геаметрычныя аб’ѐмы з супастаўленнем 

гарызантальных і вертыкальных паралелепіпедаў ці кубоў, кантрастнае 

спалучэнне глухіх светлых сцен з выяўленымі і падкрэсленымі чорнымі 

стужкавымі вокнамі і буйнымі квадратнымі праѐмамі, выкарыстанне прыѐма 

кансольнага навісання верхняга аб’ѐма над ніжнім, шырокае выкарыстанне 

казыркоў, нахіленых ліній (школа на 1000 вучняў у Маскоўска-Нарвскім раѐне 

ў Санкт-Пецярбурзе, 1926–1927). У выніку ў 1920-х гг. у савецкай архітэктуры 

да сімволікі простых геаметрычных форм – куба, шара, цыліндра, 

паралелепіпеда дадалася дынаміка зрухаў плоскасцей, дыяганалей, спіралей, 

якая стварала вобраз няўстойлівай кампазіцыі.  

Актыўна ў гэты перыяд будаваліся прамысловыя будынкі, 

электрастанцыі. Да 1930-х гг. былі пабудаваны Шатурская, Кашырская, 

Яраслаўская, Уладзімірская, Самарская, Ленінаканская электрастанцыі, 

ДнепраГЭС. На праект ДнепраГЭС (г. Запарожжа, Украіна, 1927–1932) быў 

аб’яўлены конкурс, у якім удзельнічалі як савецкія, так і замежныя архітэктары. 

Лепшым быў прызнаны праект архітэктара В.А. Весніна, які ўвасобіў 

прынцыпы канструктывізму.  

У канцы 1920-х гг. значна павялічваюцца аб’ѐмы жыллѐвага будаўніцтва. 

У гэты час узводзяцца жылыя дамы ў 4–5 паверхаў. 

Пры ўсѐй разнастайнасці архітэктуры 1917–1932 гг. найбольш значнымі 

манументальнымі архітэктурнымі праектамі – сімваламі перыяду панавання 

канструктывізму – сталі “Вежа ІІІ Інтэрнацыянала” (арх. Уладзімір Еўграфавіч 

Татлін, 1920), помнік “Змагарам рэвалюцыі” на Марсавым полі (арх. Леў 

Уладзіміравіч Руднеў, 1917–1919), маўзалей У.І. Леніна ў Маскве (арх. Аляксей 

Віктаравіч Шчусеў, 1924–1930). 
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2. 1932–1954 гг. – перыяд развіцця ідэй канструктывізму, зацвярджэння і 

панавання неакласіцызму.  

Рубяжом новага этапу ў развіцці савецкай архітэктуры стаў 1932 г., калі 

ўсе асноўныя суполкі дойлідаў былі аб’яднаны ў Саюз архітэктараў СССР; у 

1933 г. была ўтворана Акадэмія архітэктуры СССР. У Статуце Саюза 

архітэктараў адзначалася, што “сацыялістычны рэалізм з яго ўстаноўкай на 

адлюстраванне рэчаіснасці ў яе “рэвалюцыйным развіцці” з’яўляецца асноўным 

метадам савецкай архітэктуры”. Ужо ў 1935 г. на аснове зацверджанага 

генеральнага плана развіцця Масквы пачалі праводзіцца работы па 

рэканструкцыі сталіцы (гал. арх. Уладзімір Мікалаевіч Сямѐнаў, 1784–1960). 

Згодна праекту кампазіцыйным цэнтрам горада павінен быў стаць Палац 

Саветаў, які планавалася размясціць на берацзе ракі Масквы, на месцы 

ўзарванага храма Хрыста Збавіцеля. Палац Саветаў як ідэалагічны цэнтр 

Масквы павінен быў стаць узорам архітэктуры, прасякнутым сімволікай эпохі. 

У конкурсе на лепшы праект палаца перамог прапанаваны архітэктарамі 

Барысам Міхайлавічам Іафанам (1891–1976), Уладзімірам Георгіевічам 

Гельфрэйхам (1885–1967), Уладзімірам Аляксеевічам Шчуко (1878–1939) 

праект (1933–1939). Праект (не рэалізаваны) уяўляў шматступенчатае 

збудаванне вышынѐй 415 м, якое планавалася ўвянчаць гіганцкай статуяй 

У.І. Леніна і аглядавай пляцоўкай. Інтэр’еры палаца павінны былі быць 

упрыгожаны жывапісам, мазаікай, барэльефамі і статуямі (вышынѐй да 12 м). 

Мастацкая задума, што ляжала ў аснове вобраза Палаца Саветаў, значна 

паўплывала на фарміраванне стылявога аблічча савецкай архітэктуры. Пазней, 

у 1948–1954 гг. у Маскве будуецца шэраг вышынных будынкаў, у аснову 

аб’ѐмна-прасторавай кампазіцыі якіх быў пакладзены той жа прынцып 

ступенчатай піраміды (будынак Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта на 

Ленінскіх гарах, арх. Л.У. Руднеў, С.Я. Чарнышоў, П.В. Абросімаў, 

У.М. Насонаў, 1949–1953). У канструкцыі такіх пабудоў ужываліся найбольш 

каштоўныя для таго часу матэрыялы – сталь, граніт і інш. 

У другой палове 1930-х гг. новыя стылявыя тэндэнцыі ўвасабляюцца ў 

архітэктуры транспартных аб’ектаў. Буйнейшыя архітэктары часу 

распрацоўваюць праекты станцый Маскоўскага метрапалітэна (стнацыі 

“Сокал”, “Плошча Рэвалюцыі” і інш.).  

Змены адбываюцца і ў жыллѐвым будаўніцтве. У гэты час з’яўляюцца 

першыя жылыя дамы ў 5–8 певерхаў з ліфтамі. У пошуках новай пластычнай 

мовы архітэктуры дойліды звяртаюцца да ўзораў антычнай эпохі і Адраджэння. 

У жыллѐвай архітэктуры адбываецца станаўленне стылю неакласіцызм. 

Праціўнікамі канструктывісцкіх форм выступілі паслядоўнікі класікі ў 

архітэктары – Іван Уладзіміравіч Жалтоўскі (1867–1959) і Іван Аляксандравіч 

Фамін (1872–1936). І.У. Жалтоўскі вядомы як стваральнік неарэнесенснай 

школы ў архітэктуры Масквы, які праектаваў будынкі з выкарыстаннем 

кампазіцыйных прыѐмаў і форм італьянскага Адраджэння, а таксама здзяйсняў 

“мастацкую гарманізацыю” архітэктурных форм. У праектах І.У. Жалтоўскага 

атрымалі выраз ідэі італьянскага дойліда эпохі Адраджэння – А. Паладзіа: 

дакладнасць чляненняў фасада, выкарыстанне антычнага ордэра (часцей, 
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карынфскага), утварэнне кампазіцыйнай вертыкалі шляхам вылучэння з 

плоскасці сцяны  цокалю, калон і антаблементу, рустоўка сцен (жылы дом на 

вул. Махавой у Маскве, 1933–1934). 

І.А. Фамін вядомы як заснавальнік школы “чырвонай дорыкі” ў 

Петраградзе. У адрозненне ад школы І.У. Жалтоўскага, І.А. Фамін звяртаўся да 

больш простых форм класічнага ордэра, дэкор зводзіўся да мінімума. Элементы 

дарычнага ордэра механічна накладваліся на шкляны фасад як нагадванне пра 

неабходнасць шанавання гістарычных традыцый, што даюць пачатак развіццю 

новых мастацкіх ідэй (дом грамадства “Дынама” ў Маскве, 1928–1930).  

3. 1955 – сярэдзіна 1970-х гг. – перыяд фарміравання і развіцця 

функцыяналізму. 

Пачатак развіццю функцыяналізму ў савецкай архітэктуры паклала 

пастанова ЦК “Аб ліквідацыі перабольшванняў у архітэктуры і будаўніцтве” 

(1955). Выкананне адзначанай пастановы вымушала дойлідаў знаходзіць новыя 

мастацка-вобразныя вырашэння. У аснову практыкі праектавання і будаўніцтва 

была пакладзена ідэя спрошчанай кампазіцыі, пазбаўленай дэкаратыўных 

элементаў. Неабходнасць хуткіх тэмпаў узвядзення жылля і грамадскіх 

будынкаў вызначыла новую праграму развіцця архітэктуры.  Вынікам 

выкарыстання індустрыяльных метадаў будаўніцтва, што атрымалі выраз у 

жыллѐвай архітэктуры, сталі т. зв. “хрушчоўкі”. 

Найбольш яскрава мастацкія прынцыпы савецкага функцыяналізму 

ўвасобіліся ў праекце Крамлѐўскага Палацу з’ездаў у Маскве (арх. Міхаіл 

Васільевіч Пасохін, 1959–1961). У аснову мастацкага вобраза прамавугольнага ў 

плане будынка велізарных памераў быў пакладзены старажытнагрэчаскі 

перыпцер. Пазбаўлены дэкаратыўнага аздаблення будынак па перыметры быў 

узмоцнены магутнымі жалезабетоннымі вертыкальнымі рэбрамі, абліцаванымі 

мармурам. Простая архітэктурна-мастацкая задума спрыяла хуткаму 

будаўніцтву і стала ўзорам многіх грамадскіх будынкаў пазнейшых часоў. 

4. сярэдзіна 1970-х – 2000-я гг. – перыяд зацвярджэння новых мастацкіх 

канцэпцый, што зведалі ўплыў постмадэрну, неамадэрнізму, хай-тэку, 

біянічнай архітэктуры.  

Фарміраванне светапогляду архітэктараў, зведаўшага ўплыў савецкай 

ідэалогіі, у многім вызначыла кансерватызм поглядаў на мастацкую форму. 

Функцыянальны падыход, які стаў асновай праектавання і будаўніцтва ў 

сярэдзіне 1950 – першай палове 1970-х гг., спрыяў развіццю ідэі тыпізацыі 

будаўніцтва, што прывяло да панавання аднастайнасці архітэктурна-мастацкіх 

прыѐмаў фарміравання кампазіцый, канструкцыйных вырашэнняў і 

невыразнасці аблічча фасадаў будынкаў, пазбаўленых дэкору. Адыход ад 

пануючага кансерватызму, які адзначыўся ў сярэдзіне 1970-х гг., суправаджаўся 

пераадоленнем аднатыповасці архітэктуры шляхам прыцягнення новых метадаў 

будаўніцтва, укаранення новых кампазіцыйных прыѐмаў, якія 

выкарыстоўваліся ў сусветнай практыцы будаўніцтва. Ацэнка эстэтыкі масавай 

аднастайнай забудовы прывяла да перагляду панавання індустрыяльнага 

падыходу архітэктуры савецкага функцыяналізму на карысць асэнсавання 

мастацкіх якасцей дойлідства, што ўдзельнічаюць у фарміраванні асяроддзя 
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жыццядзейнасці чалавека. З сярэдзіны 1970-х гг. дакладна выяўляецца 

дынаміка развіцця мастацкіх вобразаў архітэктуры Расіі, стаўшая вынікам 

трансфармацыі і распаўсюджання сусветных канцэптуальных ідэй, мастацка-

стылявых сістэм найноўшага часу.  

Сярэдзіна 1970-х – сярэдзіна 1980-х гг. з’яўляецца пераходным этапам ад 

аднатыповай архітэктуры савецкіх часоў да найноўшай. Значэнне гэтага этапа ў 

станаўленні мастацкага вобраза сучаснай архітэктуры Расіі заключаецца ў 

падрыхтоўцы да пераацэнкі эстэтычных каштоўнасцей. Архітэктура гэтага часу 

фарміруе “фонавую” забудову.  

У 1985–1991 гг. станаўленне мастацкага вобраза архітэктуры Расіі 

адбывалася шляхам укараненнем выразных па кампазіцыйных задумах і 

аб’ѐмна-прасторавых вырашэнняў будынкаў. Новыя пабудовы адлюстроўвалі 

праз мастацкі змест асаблівасці постмадэрну. Рубеж 1980-х – 1990-х гг. стаў 

этапам нараджэння стылявых тэндэнцый найноўшай архітэктуры. У гэты час 

мастацка-вобразную спецыфіку архітэктуры вызначала ўхваленне формы і 

канструкцыі пабудоў, што стала перадумовай замацавання пазіцый 

неамадэрнізму, дэканструктывізму, хай-тэку, біянічнай архітэктуры.  

§ Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 

У дэкаратыўна-прыкладным мастацтве ХХ – пачатку ХХІ ст. атрымалі 

развіццѐ традыцыі народнага рамяства. У галіне мастацкіх рамѐстваў 

вылучаецца два напрамкі: масавая вытворчасць і ўнікальныя выставачныя 

творы. У 1940-я гг. вядомасць набываюць вырабы з пап’е-машэ з мініяцюрай, 

што пераймае сюжэты станковага жывапісу. У лакавай мініяцюры пануюць 

казачныя і песенныя тэмы (Палех, Халуя, Фядоськіна). З 1950-х гг. узнаўляецца 

роспіс па дрэве. У вырабах Хахламы аднаўляецца тэхніка роспісу “пад лісток”. 

У 1960-х гг. назіраецца “афабрычванне” мастацкіх рамѐстваў, адыходзіць 

уласцівая народным вырабам арнаментальнасць.  

Паралельна з рамѐствамі ў ХХ – пачатку ХХІ ст. дэкаратыўныя мастацкія 

вырабы ствараюць прамысловыя прадпрыемствы. Асноўнымі напрамкамі 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва гэтача часу з’яўляюцца: ткацтва, 

ювелірныя вырабы, кераміка і мастацкае шкло. Важкае значэнне ў развіцці 

такацтва мела пашырэнне асартыменту тканіны за кошт мадэрнізацыі 

традыцыйных структур і дзякуючы ўзнікненню новых, звязаных з дасягеннямі 

хіміі, штучных і сінтэтычных валокнаў. У пачатку ХХ ст. мастацкае аблічча 

набіўной тканіны таксама зведала змены: пашырылася кола тэкстыльных 

узораў, узніклі новыя прыѐмы нанясення малюнка і каларыравання. Бавяўняная 

тканіна ў першай палове ХХ ст. афармлялася некалькі бядней; тут працягвалі 

ўзнаўляцца традыцыйныя кветкавыя арнаменты, таксама як і ў шаўковых 

тканінах. Вядучая роля ў гэты час належыць дзейнасці камбіната “Чырвоная 

Ружа”. З 1944 г. пачалі сістэматычна праводзіцца выставы лѐгкай 

прамысловасці, якія дэманстравалі ўзровень тканых вырабаў. У канцы 1950-х 

гг. у тканых вырабах пашыраецца кола сюжэтаў: з’яўляюцца фальклорныя 

элементы, матывы керамікі, чаканкі, фаянса, сустракаюцца атрыбуты 

экзатычнай прыроды (у асноўным, пальмы) і анімалістыка (жырафы, малпы), 

фрагменты гарадскіх і сельскіх пейзажаў. У канцы 1950-х гг. з’яўляюцца 
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сувенірныя плакаты з выявамі архітэктурных помнікаў (Н. Кірсанава “Масква”, 

Н. Жоўціс “Сталіца”). У гэты ж час з’яўляюцца нятканыя матэрыялы, дзе 

аснову складаюць рэшткі тэкстыльнай вытворчасці. З’яўляюцца новыя тэхнікі: 

прашыванне, склейванне, зварка. У другой палове 1960-х гг. наперад выходзіць 

узбекская тканіна з багатай палітрай фарбаў. У 1950-я – 1960-я гг. назіраецца 

росквіт габеленнай тэхнікі. Габелен гэтага часу праславіў такія краіны як Расія 

(Масква, Пецярбург), Украіна, Латвія, Эстонія,  Кіргізія, Грузія (М. Адамсан 

“Талін”, 1956; Л. Эрм “Прагулка”, 1967; З. Калпавайтэ “Юбілейны”, 1967). У 

1950-я – 1960-я гг. росквіт атрымліваюць карункі і дываны ручной вышыўкі, 

сярод якіх першае месца трымаюць рускія кветкавыя і дагістанскія і армянскія 

ворсавыя дываны, яркія каляровыя дываны Малдавіі, Азербайджана, Грузіі, 

Арменіі. З 1970-х гг. пачынаецца тэндэнцыя да сцвярджэння асабістай манеры 

майстроў ці фабрык і да сѐнняшняга часу у ткацтве назіраецца жанравая і 

стылявая разнастайнасць, шырокі выбар матэрыялаў і тэхнік. На мяжы 1990-х – 

2000-х гг. новы росквіт перажывае майстэрства габелену. 

У ювелірным мастацтве пануе т. зв. “ювелірная галантэрэя”, якую дае 

вытворчасць фабрык і прадпрыемстваў мастацка-куставой прамысловасці. У 

1940-я – 1950-я гг. майстры ствараюць па спецзаказах унікальныя залатыя 

вырабы з каштоўнымі камянямі. Асноўным упрыгожваннем служыў буйны 

камень – сапфір, алмаз ці гіацынт, вакол якога сіметрычна групаваліся “ружы” 

– дробныя брыліянты. У пасляваенны перыяд заводам “Рускія самацветы” і 

ювелірнай фабрыкай у Свярдлоўску выпускаліся дэкаратыўныя вырабы з 

мармуру, яшмы і некаторых іншых вырабных камянѐў у выглядзе ваз і 

куфэрачкаў. Ленінградская ювелірная фабрыка ў вялікай колькасці стварала 

падаруначныя залатыя і сярэбраныя стопкі, салонкі, сіцечкі для чаю, чашкі і 

г. д. З 1950-х гг. лідэрам становіцца Прыбалтыка, майстры якой працуюць з 

меддзю, латунню, серабром, эмаллю, кованым жалезам. Праслаўленым стаў 

эстонскі майстар Э. Адамсан. У 1960-я – 1970-я гг. лідэрства пераходзіць да 

Калінінградскага бурштынавага камбіната, які вырабляў кулоны, бранзалеты, 

каралі. Народныя матывы знайшлі адлюстраванне ў гэты час у ювелірным 

мастацтве Грузіі, Арменіі і Азербайджана, дзе асноўнай тэхнікай стала чаканка. 

У 1970-я гг. попытам сталі карыстацца ў ювелірных вырабах дрэва, шкло, 

кераміка, фарфор, пластмасы, якія імітавалі жамчуг, каралы, перламутр. У гэты 

час першанства належыць сінтэтычным камяням. Славу набываюць 

“Растоўская фініфць”, у аснове якой ляжыць эмалевы жывапіс, сярэбраныя 

вырабы “Паўночная чэрнь”. У 1990-я гг. зноў назіраецца зварот да натуральных 

камянѐў. 

Значныя дасягненні былі зроблены ў ХХ ст. у галіне керамікі. У 

адрозненне ад іншых нацыянальных савецкіх школ руская кераміка ўвасобіла 

сілы як прыкладнікоў-керамістаў, так і скульптараў, жывапісцаў, а ў 

Пецярбурзе і архітэктараў. З 1950-х гг. росквіт атрымлівае падмаскоўная 

“Гжэль”, тэхніка аздаблення вырабаў якой уяўляе кобальтавую падглазурную 

аснову, а таксама скульптурная фабрыка Мастацкага фонда РСФСР у Маскве і 

пецярбургскі фарфор Вышэйшага мастацка-прамысловага вучылішча імя 

В. Мухінай. З сярэдзіны 1950-х гг. назіраецца росквіт нацыянальных школ 
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дэкаратыўнага мастацтва: маскоўскай, ленінградскай, эстонскай, латышскай, 

грузінскай, армянскай. Асобна вылучаецца дзейнасць Рыжскага фарфорава-

фаянсавага завода, у якім назіраецца перайманне нямецкага фарфору з 

геаметрычным арнаментам і халоднымі танамі афарбоўкі. Пачынаюць 

стварацца ўнікальныя заказы і падаруначныя вырабы ў выглядзе 

манументальных ваз і сервізаў, часта перагружаных пазалотай, надпісамі, 

арнаментам і скульптурнымі выявамі. Ленінграфскі фарфоравы завод імя 

М. Ламаносава вырабляе шарападобныя і сферычныя формы прадметаў з 

выяўленнем натуральнай белай паверхні фарфора і кобальтавым роспісам у 

выглядзе сетчатага ўзора. Матывы рускага фальклору і нацыянальнай 

арнаментыкі знайшлі ўжыванне ў вырабах Дулеўскага і Дзмітрыеўскага 

заводаў. У 1960-я – 1970-я гг. кераміка зведала ўплыў авангарду: з’явіліся і 

атрымалі пашырэнне новыя формы – конус, куб, прызма.  

Развіваецца мастацкае шкло, у галіне якога першанства трымаюць 

заводы “Нѐман” і імя Дзяржынскага ў Беларусі, Львоўскі і Кіеўскі заводы на 

Украіне, “Таберклаас” у Таліне, Рыжскі ў Прыбалтыцы. У 1940-х гг. у шкляных 

вырабах спалучаюцца розныя віды аздаблення – алмазная грань з гравіроўкай, 

жывапісам і траўленнем. У другой палове 1940-х – 1950-я гг. цэнтрам 

шкларобства становіцца Ленінград, які славіцца вытворчасцю крыштальных 

вырабаў з алмазнай гранню, празрыстага і каляровага шкла. У 1960-я гг. на 

змену насычаным афарбоўкам “рубіна”, “кобальта”, “марганца”, вырабам з 

суцэльным шматслойным накладам прыйшоў аднаколерны і больш празрысты 

наклад у выглядзе свабоднай па абрысах плямы. Колер афарбоўкі шкляных 

вырабаў становіцца больш спакойным, пашыраецца акварэльнае і паўтонавае 

шкло. Павышаная дэкаратыўнасць зноў набывае моц у 1970-х гг. У масавым 

бытавым шкле ўжываюць такія тэхнікі, як пакрыццѐ люстрам, метад дэколі, 

жывапіс па шкле, распыленне фарбы, алмазную грань, траўленне. Асноўным 

метадам мастацкай выразнасці становіцца колерапластыка. З другой паловы 

1970-х гг. атрымлівае развіццѐ тэматычны і кветкавы жывапіс па шкле. У 1980-

х – 2000-х гг. з’яўляецца і набывае пашырэнне новы від мастацкага шкла – 

архітэктурнае дэкаратыўнае шкло. 

СУСВЕТНАЕ МАСТАЦТВА ПАЧАТКУ ХХІ СТАГОДДЗЯ 

Карэнныя змены ў арганізацыі горадабудаўнічай прасторы адбыліся ў 

2000-х. Менавіта ў гэты час зацвярджаюцца новыя генеральныя планы развіцця 

гарадоў Расіі, у якіх знайшла адлюстраванне ідэя фарміравання гарадскіх 

агламерацый. Патрабаванні постіндустрыяльнай эпохі атрымалі ўкараненне ў 

сцвярджэнні новых канцэпцый: дзелавога гарадскога цэнтра “City”, падземнага 

горада, начнога горада. Зацвярджэнне новых мастацкіх канцэпцый у Расіі перш 

за ўсѐ атрымала выраз у архітэктуры Масквы. У 2000-х гг. для Масквы 

айчыннымі і замежынмі дойлідамі распрацаваны праекты будынкаў-

небаскробаў шматфункцыянальнага прызначэння вышынѐй да 600 м (вежы 

“Федэрацыя”, арх. С. Чобат, П. Швегер; “Расія”, арх. Н. Фостэр; “Еўразія”, 

арх. бюро Ш. Хайдэн). Яскравае ўвасабленне ў праектаванні атрымала 
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канцэпцыя біянічнай архітэктуры (праект шматфункцыянальнага комплекса 

“Апельсін”, арх. Н. Фостэр, 2008).  

Мастацкія вобразы сучаснай архітэктуры непрымірыма выражаюць 

грамадскія адносіны да праблем навакольнага асяроддзя. Рэтрансляцыя 

мастацкіх ідэй, увасобленых творцамі ў мастацкіх вобразах будынкаў ці 

збудаванняў, спараджае дыялагічнасць архітэктуры з грамадствам, заклікаючы 

яго адгукнуцца на глабальныя праблемы сучаснасці. Аўтаркія форм прыроднага 

свету ў сучаснай архітэктуры стала наглядным выразам экалагічнай праблемы. 

У 2000-х гг. пашырэнне набываюць новыя віды і формы мастацкай 

творчасці, сярод якіх вылучаецца мастацтва інсталяцыі (ад англ. installation – 

устаноўка, цэрэмонія), заснаванае на стварэнні мастацкіх кампазіцый з 

прамысловых і непрамысловых рэчаў: цацак, прыбораў, начыння, фатаграфій і 

інш. Сучаснае мастацтва інсталяцыі не выключае сінтэзіравання з відэа- і 

камп’ютэрнымі выявамі. Новыя мастацкія вобразы нараджаюцца шляхам 

праецыравання слайдаў ці відэаматэрыялу на аб’екты-экспанаты, што 

прыводзіць да стварэння трохмернага візуальнага асяроддзя.  Галоўнай мэтай 

мастацтва інсталяцыі з’яўляецца стварэнне спецыфічнай экспазіцыйнай 

прасторы, напоўненай сімвалічным сэнсам. Новыя творчыя працы экспануюцца 

музеямі і галерэямі сучаснага мастацтва, арт-студыямі. Біенале, выставы, 

фестывалі, кірмашы даюць магчымасць шырокай аўдыторыі пазнаѐміцца з 

творчасцю маладых мастакоў. 
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ІІ. ПРАКТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 

2.1 ПЛАН СЕМІНАРСКІХ ЗАНЯТКАЎ 

 

1 курс 1 семестр 

 

Тэма 2.1. Мастацтва першабытнага грамадства 

1. Тэорыі паходжання мастацтва. 

2. Агульная характарыстыка і перыядызацыя культуры перашабытных 

часоў. 

3. Наскальныя роспісы ў першабытныя часы. 

4. Скульптура перашабытных часоў. 

5. Архітэктура першабытных часоў: мемарыяльная, жыллѐвая, мегалітычная 

(культавая). 

6. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва першабытных часоў. 

 

Тэма 3.1. Мастацтва Старажытнага Усходу (Егіпет, Месапатамія, Індыя, 

Кітай, Японія) 

1. Эвалюцыя архітэктуры ў Старажытным Егіпце. 

2. Егіпецкі ордэр і каменныя рэльефы. 

3. Канон у выяўленчым мастацтве Старажытнага Егіпта. 

4. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Старажытнага Егіпта. 

5. Палацавае і культавае будаўніцтва ў Месапатаміі. 

6. Выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Месапатаміі. 

7. Культавае дойлідства ў Старажытнай Індыі. 

8. Выяўленчае мастацтва Старажытнай Індыі. 

9. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Старажытнай Індыі. 

10. Архітэктура Старажытнага Кітая. 

11. Старажытнакітайскі жывапіс на скрутках.  

12. Дасягненні ў дэкаратыўна-прыкладным мастацтве Старажытнага Кітая. 

13. Мастацтва Старажытнай Японіі. 

 

Тэма 3.3. Мастацтва Старажытнага Усходу і Пярэдняй Азіі 

(Старажытная Індыя) 

1. Фрэскі Старажытнай Індыі: характарыстыка вобразаў. 

2. Фрэскі Старажытнай Індыі: асноўныя тэхнікі. 

3. асаблівасці дэкаратыўнай скульптуры Старажытнай Індыі. 

4. Апрацоўка металаў у Старажытнай Індыі. 

5. Ювелірныя вырабы Старажытнай Індыі. 

6. Старажытнаіранскае мастацтва перыяду Парфянскага царства. 

 

Тэма 3.4. Мастацтва Старажытнага Усходу і Пярэдняй Азіі 

(Старажытны Кітай) 

1. Жывапіс Старажытнага Кітая. 
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2. Мастацтва каліграфіі. 

3. Керамічныя вырабы Старажытнага Кітая. 

4. Ювелірныя вырабы Старажытнага Кітая. 

5. Асаблівасці драўлянай мэблі ў Кітаі. 

6. Ткацтва ў Старажытным Кітаі. 

 

Тэма 3.6. Мастацтва Старажытнага Усходу і Пярэдняй Азіі (Іран) 

1. Мастацтва Старажытнага Ірана ў часы Ахемянідаў. 

2. Старажытнаіранскае мастацтва перыяду Парфянскага царства. 

3. Іранскае мастацтва ў часы Сасанідаў. 

 

Тэма 3.7. Мастацтва Старажытнага Усходу і Пярэдняй Азіі (Карэя) 

1. Мастацтва Старажытнай Карэі.  

2. Скульптура і жывапіс на скрутках у Старажытнай Карэі. 

3. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Старажытнай Карэі. 

 

Тэма 3.8. Мастацтва Старажытнага Усходу і Пярэдняй Азіі (Манголія) 

1. Архітэктура Манголіі ў Старажытныя часы.  

2. Манументальна-дэкаратыўнае мастацтва ў Старажытнай Манголіі. 

3. Кераміка ў Старажытнай Манголіі. 

 

Тэма 4.1. Мастацтва Дакалумбавай Амерыкі 

1. Архітэктурныя стылі пірамід майя. 

2. Дойлідства інкаў. 

3. Асаблівасці мастацтва ацтэкаў. 

4. Скульптура народаў Старажытнай Амерыкі. 

5. Фрэскавы жывапіс майя. 

6. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва народаў Старажытнай Амерыкі. 

 

Тэма 5.1. Крыта-Мікенская культура 

1. Архітэктура Крыта. Будаўніцтва палацаў. 

2. Абарончая архітэктура Мікен. 

3. Мемарыяльнае дойлідства Мікен. 

4. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Крыта і Мікен. 

 

Тэма 5.2. Старажытная Грэцыя 

1. Ордэрная сістэма ў Старажытнай Грэцыі. 

2. Эвалюцыя архітэктуры ў Старажытнай Грэцыі. 

3. Скульптура Старажытнай Грэцыі: архаіка, ранняя класіка. 

4. Скульптура Старажытнай Грэцыі: высокая класіка. 

5. Скульптура Старажытнай Грэцыі: позняя класіка. 

6. Скульптура Старажытнай Грэцыі: элінізм. 

7. Сем цудаў свету. 

8. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Старажытнай Грэцыі. Вазапіс. 
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Тэма 5.3. Мастацтва Старажытнага Рыма 

1. Дасягненні ў будаўнічай тэхніцы Старажытнага Рыма. Архітэктура перыяду 

Рымскай Рэспублікі.  

2. Архітэктура Старажытнага Рыма ў часы Імперыі. 

3. Скульптурны партрэт Старажытнага Рыма. 

4. Фаюмскі партрэт. 

5. Адметныя рысы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Старажытнага Рыма. 

 

1 курс 2 семестр 

 

Тэма 6.1. Мастацтва Візантыі 

1. Культавая архітэктура Візантыі і яе значэнне для далейшага развіцця 

дойлідства. 

2. Выяўленчае мастацтва Візантыі ў эпоху Канстанціна Вялікага і Юсцініана 

І. 

3. Выяўленчае мастацтва Візантыі перыяду іконаборства. 

4. Выяўленчае мастацтва эпохі Македонскага Рэнесансу. 

5. Выяўленчае мастацтва Візантыі ў перыяды Каммнінаў і Палеалогаў. 

6. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Візантыі. 

 

Тэма 6.3. Мастацтва Старажытнай Русі 
1. Старажытнарускае мастацтва (Х–ХІІІ стст.). 

2. Выяўленчае мастацтва перыяду Маскоўскага княства (XIV–XVII стст.). 

3. Архітэктура Маскоўскага княства (XIV–XVII стст.). 

 

Тэма 6.4. Раманскае мастацтва 

1. Раманскі стыль у мастацкай культуры Сярэднявечча: архітэктура. 

2. Раманскі стыль у мастацкай культуры Сярэднявечча: выяўленчае мастацтва. 

3. Раманскі стыль у мастацкай культуры Сярэднявечча: дэкаратыўна-

прыкладное мастацтва. 

 

Тэма 6.5. Готыка 
1. Гатычны стыль у мастацкай культуры Сярэднявечча: архітэктура. 

2. Гатычны стыль у мастацкай культуры Сярэднявечча: выяўленчае мастацтва. 

3. Гатычны стыль у мастацкай культуры Сярэднявечча: дэкаратыўна-

прыкладное мастацтва. 

 

Тэма 7.2. Мастацтва Сярэдневяковага Усходу (Кітай) 

1. Будыйскія храмы. 

2. Статуі Будды. 

3. Жывапіс на скрутках. 

4. Вобраз чалавека ў выяўленчым мастацтве. 

5. Творчасць Ян Лібэня. 

6. Творчасць Чжан Сюаня. 

7. Творчасць Чжоу Фана. 
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8. Творчасць Ван Вэя. 

9. Творчасць Го Сі. 

10. Творчасць Ма Юаня. 

 

Тэма 7.3. Мастацтва Сярэдневяковага Усходу (Японія) 

1. Свецкі жывапіс Японіі. 

2. Чайная цэрымонія. 

3. Мастацтва гравюры. 

4. Разнастайнасць вобразаў скульптуры. 

5. Дэкаратыўнае мастацтва Японіі. 

 

Тэма 7.4. Мастацтва Сярэдневяковага Усходу (Карэя) 

1. Мастацтва перыяду Корѐ. 

2. Прыдворная акадэмія жывапісу і яе роля ў развіцці мастацтва Карэі. 

3. Палацавыя комплексы. 

 

Тэма 7.7. Мастацтва арабаў 

1. Фрэскавы жывапіс арабаў. 

2. Кніжная мініяцюра ў мастацтве арабаў. 

3. Кераміка арабаў. 

4. Выдзіманае шкло. 

5. Ткацтва арабаў. 

 

2 курс 3 семестр 

 

Тэма 8.1. Рэнесанс у Італіі (мастацтва Протарэнесансу, Ранняга 

Адраджэння, Высокага Адраджэння. Венецыянская школа жывапісу) 

1. Выяўленчае мастацтва Італьянскага Адраджэння. Протарэнесанс і Ранняе 

Адраджэнне. 

2. Выяўленчае мастацтва Італьянскага Адраджэння. Высокае Адраджэнне. 

3. Венецыянскае Адраджэнне: выяўленчае мастацтва. 

4. Архітэктура Італьянскага Адраджэння. 

5. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Італьянскага Рэнесансу. 

 

Тэма 8.2. Паўночнае Адраджэнне (Нідэрланды, Германія, Францыя) 

1. Манументальны жывапіс Нідэрландаў: аздабленне алтароў. 

2. Станковы жывапіс Нідэрландаў: рэлігійны жанр, партрэт, пейзаж. 

3. Развіццѐ гравюры ў Германіі. Творчасць А. Дзюрэра. 

4. Рэлігійная тэматыка ў творчасці М. Груневальда, Л. Кранаха Старшага. 

5. “Чысты пейзаж” у творчасці А. Альтдорфера. 

6. Нясмецкая кераміка эпохі Адраджэння. 

7. Партрэт у творчасці французскіх мастакоў Адраджэння. 

8. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Францыі ў часы Адраджэння. 

9. Іспанскія рэтабло эпохі Адраджэння. 

10. Скульптура Іспаніі ў эпоху Адраджэння. 
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11. Творчасці Эль Грэка. 

12. Партрэтны жанр у творчасці А.С. Каэльѐ, Х. Пантохі дэ ла Круса. 

13. Архітэктура Іспаніі ў эпоху Адраджэння. 

14. Архітэктура Англіі ў эпоху Адраджэння. 

15. Партрэт як вядучы жанр англійскага жывапісу эпохі Адраджэння. 

 

2 курс 4 семестр 

 

Тэма 9.1. Мастацтва Заходняй Еўропы XVII ст. (Італія)   

1. Стыль барока. Архітэктура. 

2. Скульптура барока. Творчасць Л. Берніні. 

3. Творчасць М. да Караваджо. 

4. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Італіі. 

 

Тэма 9.2. Мастацтва Заходняй Еўропы XVII ст. (Фландрыя)   

1. Архітэктура Фландрыі. 

2. Творчасць П.П. Рубенса. 

3. Творчасць А. Ван Дэйка. 

4. Творчасць Я. Йорданса. 

5. Творчасць Ф. Снэйдэрса. 

 

Тэма 9.3. Мастацтва Заходняй Еўропы XVII ст. (Галандыя)   

1. Творчасць Ф. Хальса. 

2. Творчасць Рэмбранта. 

3. Малыя галанцы. 

4. Архітэктура Галандыі. 

5. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Галандыі. 

 

Тэма 9.1. Мастацтва Заходняй Еўропы XVII ст. (Іспанія)   

1. Дойлідства Іспаніі. 

2. Выяўленчае мастацтва Іспаніі. 

3. Творчасць Д. Веласкеса. 

4. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Іспаніі. 

 

3 курс 5 семестр 

 

Тэма 10.1 Мастацтва эпохі асветніцтва ў Заходняй Еўропе 

1. Стыль ракако ў выяўленчым мастацтве Францыі. Творчасць А.Вато, 

Ф.Бушэ, Ж.А.Фраганара. 

2. Асветніцкія ідэі ў выяўленчым мастацтве Еўропы. Творчасць 

Ж.Б.С.Шардэна, У.Хогарта. 

3. Кірунак сентыменталізм у выяўленчым мастацтве XVIII ст. Творчасць 

Ж.Б.Грѐза. 

4. Жанр партрэт у выяўленчым мастацтве XVIII ст. Партрэты Дж.Рэйнальдса, 

Т.Гейнсбара. 
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5. Венецыянскае мастацтва XVIII ст. Ведуты Дж.А.Каналета, Б.Бялота, 

Ф.Гвардзі.  

6. Венецыянскае мастацтва XVIII ст. Творчасць Дж.Б.Цьепалы. 

7. Асветніцкі класіцызм у творчасці Ж.Л.Давіда. 

8. Скульптура эпохі Асветніцтва. Творчасць Э.Фальканэ, Ж.А.Гудона, 

А.Кановы. 

9. Архітэктура асветніцкага класіцызму. Творчасць Ж.А.Габрыеля, 

Ж.Ж.Суфло. “Папяровая архітэктура” К.Н.Леду. 

10. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва ракако. 

 

Тэма 10.2. Мастацтва Расіі 

1. Мастацтва Пятроўскіх часоў. Жывапіс. Скульптура. 

2. Стыль барока ў рускім мастацтве. Архітэктура Б.Растрэлі. 

3. Архітэктура Кацярыненскага класіцызму (В.Бажэнаў, М.Казакоў, 

Д.Кварэнгі, Ч.Камярон). 

4. Выяўленчае мастацтва Кацярыненскага класіцызму. Жанр партрэт у 

творчасці Ф.Рокатава, Д.Лявіцкага, У.Баравікоўскага. 

5. Выяўленчае мастацтва Кацярыненскага класіцызму. Гістарычны жывапіс 

А.Ласенкі.  

6. Выяўленчае мастацтва Кацярыненскага класіцызму. Скульптура Ф.Шубіна. 

 

 

Тэма 11.1. Мастацкая культура ХІХ ст. (рамантызм)  

1. Выяўленчае мастацтва Еўропы стылю рамантызм. Творчасць Ф.Х.Гойі. 

2. Выяўленчае мастацтва Еўропы стылю рамантызм. Творчасць Т.Жэрыко. 

3. Выяўленчае мастацтва Еўропы стылю рамантызм. Творчасць Э.Дэлакруа. 

4. Стыль рамантызм у рускім мастацтве. Творчасць А.Кіпрэнскага. 

5. Стыль рамантызм у рускім мастацтве. Творчасць  В.Трапініна. 

6. Марыны І.Айвазоўскага. 

7. Біблейскія матывы ў творчасці А.Іванава. 

8. Стыль рамантызм у рускім мастацтве. Творчасць К.Брулова. 

9. Паэтызацыя прыроды ў творчасці А.Венецыянава. 

 

 

Тэма 11.2. Мастацкая культура ХІХ ст. (рэалізм) 

1. Барбізонская школа жывапісу. Творчасць К.Каро. 

2. Стыль рэалізм у творчасці А.Дамье. 

3. Стыль рэалізм у творчасці Ф.Міле. 

4. Стыль рэалізм у творчасці Г.Курбэ. 

 

Тэма 11.3.Рускі рэалізм 

1. Рускае мастацтва першай паловы ХІХ стагоддзя: жывапіс П.Фядотава. 

2. Рускае мастацтва першай паловы ХІХ стагоддзя: скульптура І.Мартаса, 

П.Клота. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 212 

3. Стыль класіцызм у рускай архітэктуры ХІХ ст. Творчасць Т. дэ Тамона, 

А.Захарава, К.Росі, А.Вараніхіна, А.Монферана. 

 

3 курс 6 семестр 

 

Тэма 11.4. Імпрэсіянізм. 

1. Творчасць Э. Манэ. 

2. Творчасць К. Манэ. 

3. Творчасць А. Рэнуара. 

4. Творчасць А. Сіслея. 

5. Творчасць Э. Дэга. 

6. Творчасць А. Радэна. 

 

Тэма 11.5.ПостіІмпрэсіянізм. 

1. Творчасць В. Ван Гога. 

2. Творчасць П. Гагена. 

3. Творчасць П. Сезана. 

 

Тэма 11.6. Крытычны рэалізм у Расіі. 

1. Творчасць І. Крамскога. 

2. Творчасць М. Ге. 

3. Творчасць В. Пярова. 

4. Творчасць І. Рэпіна. 

5. Творчасць В. Сурыкава. 

6. Творчасць А. Саўрасава. 

7. Творчасць І. Левітана. 

8. Творчасць І. Шышкіна\ 

 

Тэма 11.8. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва ХІХ ст.. 

1. Імператарская школа мазаікі ў Франці. 

2. Кераміка ХІХ ст. 

3. Венецыянскае шкло. 

4. Мэбля ХІХ ст. 

5. Ткацтва ў ХІХ ст. 

 

Тэма 12.1. Мастацтва ХХ – пачатку ХХІ ст. Фавізм 

1. Асаблівасці кірунка фавізм. 

2. Творчасць А. Матыса. 

3. Жывапіс А. Дзярэна. 

4. Жывапіс М. дэ Уламінка. 

5. Жывапіс Р. Дзюфі.  

6. Жывапіс А. Марке. 

 

Тэма 12.2. Мастацтва ХХ – пачатку ХХІ ст.Кубізм 

1. Асаблівасці кірунка кубізм. 
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2. Творчасць П. Пікасо. 

3. Жывапіс Ж. Брака. 

4. Жывапіс Ф. Лежэ. 

 

Тэма 12.5. Дадаізм 

1. Выкарыстанне тэхнікі “калаж” у мастацтве дадаістаў. 

2. Тэхніка “рэдзі мэйд”. 

3. Прамысловыя вырабы. 

4. Творчасць М. Дзюшана. 

 

Тэма 12.7. Сюррэалізм 

1. Творчасць С. Далі. 

2. Творчасць Р. Магрыта. 

3. Творчасць П. дэво. 

4. Творчасць І. Тангі. 

 

Тэма 12.9. Супрэматызм 

1. Творчасць К. Малевіча. 

2. Творчасць П. Мандрыяна. 

3. Разнастайнасць праяў напрамку ў розных відах мастацтва. 

 

4 курс 7 семестр 

 

Тэма 12.11. Мастацтва ХХ – пачатку ХХІ ст. 

1. Гіперрэалізм. 

2. Мастацтва дзеяння. 

3. Лэнд-арт. 

4. Канцэптуальнае мастацтва. 

 

Тэма 12.14. Скульптура ХХ ст. 

1. Творчасць А. Маѐля. 

2. Творчасць Э. Бурдэля. 

3. .Творчасць Г. Мура. 

 

Тэма 12.15. Архітэктура ХХ ст. 

1. Дзейнасць шолы Баўхаўз. 

2. Творчасць Ле Карбюз’е. 

3. Арганічная архітэктура. 

4. Стылявыя пошукі дойлідаў другой паловы ХХ ст. 

 

Тэма 12.16. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва  ХХ ст. 

1. Кераміка П. Пікасо. 

2. Абстрактныя матывы ў дэкаратыўна-прыкладным мастацтве. 

3. Стыль ар-нуво. 

4. Мэбля ХХ ст. : стылявая эвалюцыя. 
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5. Мастацкае шкло ХХ ст. 

 

Тэма 12.17. Рускае мастацтва  ХХ ст. 

1. Стылявыя пошукі ў творчасці В.Сярова, К.Пятрова-Водкіна, В.Барысава-

Мусатава, М.Урубеля. 

2. Дзейнасць аб’яднання “Мир искусства”. 

3. Дзейнасць аб’яднання “Бубновы валет”. 

4. Дзейнасць аб’яднання “Асліны хвост”. 

5. Дзейнасць аб’яднання “Блакітная ружа”. 

6. “Сацыялістычны рэалізм” у рускім выяўленчым мастацтве.  

7. Новыя кірункі ў развіцці выяўленчага мастацтва Расіі (канец ХХ – 

пачатак ХХІ ст.). 

 

Тэма 12.17. Сусветнае мастацтва ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя 

Праводзіцца абагульняючы занятак з выкарыстаннем тэстаў (прыведзены 

ў вучэбна-метадычным дапаможніку “Сусветная мастацкая культура” Ч. 2), 

калѐквіўма. 

 

2.2 ПРЫКЛАДНАЯ ТЭМАТЫКА ДАКЛАДАЎ НА СЕМІНАРСКІЯ 

ЗАНЯТКІ 

 

1. Да вытокаў першабытнага мастацтва. 

2. Сведкі даўніх часоў: старажытнаегіпецкія піраміды. 

3. Сем цудаў старажытнага свету. 

4. Дасягненні ў дэкаратыўна-прыкладным мастацтве Кітач: фарфор, шоўк. 

5. Эвалюцыя жанраў у кітайскім жывапісе. 

6. Культавая архітэктура Індыі ў Старажытныя часы і ў перыяд 

Сярэднявечча. 

7. Японскае садовае мастацтва. 

8. Культ Чайнай цэрымоніі ў Японіі. 

9. Мастацкая культура Старажытнай Амерыкі. 

10. Грэчаская архітэктура перыяду архаікі. 

11. Архітэктурны ансамбль Афінскага Акропалю. 

12. Скульптура грэчаскай класікі. 

13. Мастацкая культура Элінізму. 

14. Антычны вазапіс. 

15. Асаблівасці мастацкай культуры перыяду Рымскай Рэспублікі. 

16. Росквіт архітэктуры ў перыяд Рымскай Імперыі. 

17. Візантыйскі іканапіс. 

18. Сафійскія саборы свету. 

19. Творчасць Феафана Грэка і Андрэя Рублѐва. 

20. Раманскі стыль у еўрапейскай архітэктуры. 

21. Гатычны стыль у еўрапейскім дойлідстве. 
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22. Мастацтва Высокага Адраджэння ў Італіі. Творчасць Леанарда да 

Вінчы, Мікеландэжла, Рафаэля. 

23. Венецыянскае Адраджэнне. 

24. Мастацтва Паўночнага Адраджэння (Нідэрланды, Германія, Францыя). 

25. Адраджэнне ў Іспаніі і Англіі. 

26. Рэнесанс у славянскіх краінах. 

27. Заходнееўрапейская архітэктура барока. 

28. Л.Берніні: архітэктар і скульптар. 

29. Версальскі архітэктурны ансамбль. 

30. Жывапіс французскага Класіцызму. Творчасць Н.Пусэна. 

31. Творчасць М.. дэ Караваджыа і кірунак караваджызм. 

32. Фламанскі жывапіс XVII ст. Творчасць А.Ван Дэйка. 

33. Нацюрморты фламанскага жывапісца Ф.Снейдэрса. 

34. Малыя галандцы: П. дэ Хоох, Г. Мэтсю, Г. Тэрбарх, А. ван Остадзе, 

Я. Вермер Дэльфтскі. 

35. Партрэтны жывапіс галандскага мастака Ф.Хальса. 

36. Творчы шлях галандскага мастака Рэмбрандта ван Рэйна. 

37. Іспанскі жывапіс XVII ст. Творчасць Д.Веласкеса. 

38. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Францыі XVII ст. Творчасць 

Ш.Буля. 

39. Роля творчасці П.П.Рубенса ў фарміраванні нацыянальнай школы 

жывапісу. 

40. Стыль ракако ў французскім жывапісе. Творчасць А.Ватто, Ф.Бушэ, 

А.Фраганара. 

41. Жывапіс эпохі Асветніцтва. Творчасць Ж.-Б.С.Шардэна. 

42. Кірунак сентыменталізм у творчасці Ж.Б.Грѐза. 

43. Жывапіс Італіі XVIII ст. Творчасць П.Лонгі, А.Каналетта, Б.Белотта, 

Ф.Гвардзі. 

44. Партрэтны жывапіс У.Хогарта. 

45. Архітэктура французскага Класіцызму. Творчасць Ж.-А.Габрыеля, 

Ж.Ж.Суффло. “Папяровая архітэктура” К.Н.Леду. 

46. Скульптура Францыі XVIII ст. Творчасць Э.М.Фальканэ. 

47. Асветніцкі Класіцызм у Францыі. Творчасць Ж.Л.Давіда. 

48. Рамантызм у выяўленчым мастацтве (на прыкладзе творчасці 

Т.Жэрыко і Э.Дэлакруа). 

49. Рэалізм у выяўленчым мастацтве. Творчасць Ф.Міле, А.Дамье, Г.Курбэ. 

50. Мастацтва рэалізму ў Расіі. Перадвіжнікі. 

51. Французскі імпрэсіянізм. 

52. Постімпрэсіянізм у творчасці В.Ван Гога, П.Гагена, П.Сезана. 

53. Еўрапейская архітэктура канца XIX – пачатку ХХ ст. Стылі эклектыка, 

мадэрн. 

54. Рускае мастацтва Пятроўскіх часоў (1690 – 1725). Творчасць Д.Трэзіні, 

Ж.Б.Лэблона. Скульптура К.Б.Растрэлі. 

55. Мастацтва першых пераемнікаў Пятра (1726 – 1760). Пецярбургскае 

барока. 
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56. Рускі партрэтны жывапіс Пятроўскіх часоў.  

57. Жывапіс часоў Кацярыненскага Класіцызму. Творчасць Ф.С.Рокатава, 

Д.Р.Левіцкага, У.Л.Баравікоўскага. 

58. Руская архітэктура другой паловы XVIII ст. Творчасць Ч.Камерона, 

Д.Кварэнгі; В.Бажэнава, М.Казакова. 

59. Культавая руская архітэктура першай паловы ХІХ ст. Пабудовы 

А.Вараніхіна, В.Стасава, А.Манферрана. 

60. Свецкае рускае дойлідства першай паловы ХІХ ст. Творчасць Тама дэ 

Тамона, А.Захарава, К.Росі. 

61. Кірунак фавізм у мастацтве Еўропы. Творчасць А.Маціса. 

62. Этапы развіцця кірунка кубізм. Творчасць. П.Пікасо. 

63. Нямецкі экспрэсіянізм. 

64. Кірунак футурызм у мастацтве Еўропы. 

65. Абстракцыянізм: этапы развіцця. 

66. Кірунак прымітывізм. Творчасць А.Русо, Н.Пірасманашвілі. 

67. Дадаізм і сюррэалізм: падабенствы і адрозненні. 

68. Кірункі пап-арт і ап-арт у мастацтве ХХ ст. 

69. Новыя стылявыя кірункі ў развіцці сучаснага мастацтва. 

70. Школа “Bauhaus” і яе значэнне для далейшага развіцця архітэктуры. 

71. Творчасць архітэктара Ле Карбюз’е. 

72. Сімвалізм мастацкіх вобразаў сучаснай архітэктуры. 

73. Творчасць В.Сярова. 

74. Сімвалізм у рускім выяўленчым мастацтве пачатку ХХ ст. 

75. Дзейнасць аб’яднання “Мир искусства”. 

76. Авангардны кірунак у развіцці рускага мастацтва ХХ ст. 

77. Соцрэалізм у скульптуры, жывапісу і графіцы ХХ ст. 

78. Асноўныя кірункі развіцця сучаснага мастацтва Расіі. 

79. Творчасць З.Цэрэтэлі. 

80. Руская архітэктура канца ХХ – пачатку ХХІ ст.: характарыстыка этапаў 

развіцця. 

 

2.3 ПЫТАННІ І ЗАДАННІ ПА ВЫВУЧЭННІ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

Пытанні і заданні да тэмы 1 

1. Працягніце сказ: 

Мастацтва, на маю думку, неабходна чалавеку … 

2. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 

Мастацтва з’яўляецца духоўна-творчым адлюстраваннем і 

пераўтварэннем рэчаіснасці ў вобразах, сімвалах і сюжэтах з дапамогай 

мастацкіх сродкаў, уласцівых пэўнаму віду творчасці. 

3. Выбярыце правільныя адказы. 

Мастацтва выконвае ў грамадстве такія функцыі, як … 

а) мабілізуючая; 

б) кантрольная; 
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в) пазнаваўчая; 

г) адаптыўная; 

д) выхаваўчая; 

е) аксіялагічная. 

4. Назавіце вядомыя Вам крытэрыі, па якіх класіфікуюць мастацтва на 

віды. 

5.  Адзначце, якія віды мастацтва адносяць да ... 

а) прасторавых мастацтваў; 

б) часавых мастацтваў; 

в) прасторава-часавых мастацтваў. 

6. Працягніце сказ: 

У залежнасці ад відаў творчасці мастацтва падзяляецца на наступныя 

віды… 

7. Устаўце прапушчанае слова: 

... – від выяўленчага мастацтва, творы якога ствараюцца пры дапамозе 

фарбаў, якія наносяцца на якую-небудзь паверхню. 

8. Працягніце пералік: 

Пры стварэнні твораў жывапісу выкарыстоўваецца: манахромны 

жывапіс, сістэма узаемазвязаных колеравых таноў, …  

9. Назавіце асноўныя віды жывапісу, прывядзіце прыклады твораў 

мастацтва. 

10.  Суаднясіце від мастацтва з яго азначэннем: 

Жывапіс від мастацтва, які прадстаўлены будынкамі, 

збудаваннямі, іх комплексамі і прасторавымі 

прыроднымі ўтварэннямі, якія ствараюць матэрыяльна 

арганізаванае асяроддзе, неабходнае людзям для іх 

жыццядзейнасці, а таксама мастацтва праектаваць і 

ўзводзіць будынкі, збудаванні і іх комплексы ў 

адпаведнасці з прызначэннем, сучаснымі тэхнічнымі 

магчымасцямі, эстэтычнымі поглядамі грамадства  

Графіка 

 

від выяўленчага мастацтва, творы якога маюць 

аб’ѐмную, трохмерную форму і выконваюцца з 

цвѐрдых ці пластычных матэрыялаў 

Скульптура 

 

від выяўленчага мастацтва, творы якога ствараюцца 

пры дапамозе фарбаў, якія наносяцца на якую-небудзь 

паверхню 

Архітэктура 

 

від выяўленчага мастацтва, які ўключае малюнак і 

друкаваныя мастацкія выявы, заснаваныя на мастацтве 

малюнка, але якія валодаюць уласнымі выяўленчымі 

сродкамі і магчымасцямі выразнасці 

11. Пералічыце вядомыя Вам віды архітэктуры, адзначце іх адрозненні. 

12. З прыведзеных сродкаў выразнасці выбярыце і падкрэсліце тыя, якія 

адносяцца да сродкаў выразнасці архітэктуры: 
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Кампазіцыя, прапорцыі, рытм, пластыка аб’емаў, фактура матэрыялаў, 

колер матэрыялаў, сінтэз мастацтваў, лінія, каларыт, штрых, фон ліста, 

тэктоніка, маштаб. 

13. У якім з відаў мастацтва выкарыстоўваюцца такія тэхнікі, як ліццѐ, 

коўка, чаканка, гравіраванне, разьба, роспіс, інкрустацыя, вышыўка, набойка? 

14. Прывядзіце прыклады мастацкіх твораў дэкаратыўна-прыкладнога 

мастацтва, у якой тэхніцы яны выкананы? 

15. Устаўце прапушчанае слова: 

... – унутранае падзяленне ва ўсіх відах мастацтва, што склалася 

гістарычна, тып мастацкага твору ў адзінстве спецыфічных уласцівасцяў яго 

формы і зместу. 

16. Дайце характарыстыку пералічаным жанрам выяўленчага мастацтва: 

партрэт, нацюрморт, пейзаж, анімалістычны, гістарычны, батальны, 

бытавы, міфалагічны, рэлігійны. 

17.  Прывядзіце прыклады твораў выяўленчага мастацтва розных жанраў, 

адзначце іх мастацка-вобразныя асаблівасці. 

18.  Знайдзіце адпаведнасць: 

Мастацкі вобраз агульнасць вобразнай сістэмы, сродкаў мастацкай 

выразнасці, творчых прыѐмаў, абумоўленая адзінствам 

ідэйнага зместу 

Мастацкая форма будова мастацкага твора, абумоўленая яго зместам, 

характарам і прызначэннем, якая ў многім вызначае яго 

ўспрыманне 

Мастацкая 

выразнасць 

элементы мастацкай творчасці, якія захоўваюцца ў 

пэўных грамадствах, класах і сацыяльных групах на 

працягу доўгага часу 

Мастацкая задума сістэма стылявых і іканаграфічных норм, пануючая ў 

мастацтве якога-небудзь перыяду ці кірунку, а таксама 

творы, што служаць нарматыўным узорам 

Мастацкая ідэя характарыстыка мастацкай формы; дасягаецца пры 

выкарыстанні і ўзаемадзеянні спецыфічных сродкаў, 

уласцівых пэўнаму віду мастацтва, і замацоўваецца 

індывідуальна ў кожным канкрэтным творы 

Традыцыя эстэтычная характарыстыка мастацтва; характэрны для 

мастацтва спосаб і вынік пераўтварэння разнастайных 

з’яў рэчаіснасці з дапамогай спецыфічных сродкаў 

выразнасці, увасоблены ў творы 

Канон увасабленне мастацкай ідэі шляхам выражэння 

прадугледжанай аўтарам мастацкай прадметнасці 

мастацкімі сродкамі 

Кампазіцыя асноўная думка мастацкага твора, якая выяўляецца ўсѐй 

мастацкай структурай твора, адзінствам і ўзаемадзеяннем 

элементаў зместу і формы і з’яўляецца адным з асноўных 

кампанентаў, што фарміруюць мастацкі вобраз 
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Стыль вызначэнне наперад будучага мастацкага твора, яго 

з’яўленне ў свядомасці аўтара 

19. Расстаўце мастацкія стылі ў храналагічным парадку, адзначце 

адпаведныя храналагічныя межы: рамантызм, рэалізм, постмадэрн, Рэнесанс, 

мадэрн, класіцызм, барока, готыка, раманскі стыль, мастацтва “цѐмных 

стагоддзяў”. 

20. Прааналізуйце па адным з твораў (на выбар) выяўленчага мастацтва і 

архітэктуры. 

21 Выбярыце правільны адказ: 

... – (культуралогія, гісторыя культуры, мастацтвазнаўства) адносна 

маладая навука, якая вывучае мастацкую культуру грамадства ў цэлым і 

асобных відаў мастацтва, з’яўляецца адным з напрамкаў комплекса грамадскіх 

навук.  

22 Выбярыце правільны адказ: 

У … (гісторыі культуры, мастацтвазнаўстве, культуралогіі) 

адлюстроўваюцца дасягненні ў галіне грамадскіх навук, звязаныя з … 

(практычнымі, тэарытычнымі) аспектамі мастацкай культуры, … (гісторыяй 

развіцця, тэхналогіяй развіцця, геаграфіяй развіцця) мастацтва ў розных 

грамадствах, народах, нацыях, … (мастацкай крытыкай, музычнай крытыкай, 

літаратурнай крытыкай) спецыфікі і тэндэнцый развіцця сучаснага мастацтва. 

23. Назавіце асноўныя этапы развіцця мастацтва і іх асаблівасці? 

24. Да мусічных мастацтваў адносіліся 9 відаў, якімі згодна міфалогіі 

кіравалі дачкі Зеўса і Мнемасіны. Вызначце суадносіны. 

Эрата муза лірычнай паэзіі 

Эўцерпа муза астраноміі 

Каліопа муза камедыі 

Кліо муза танцаў і харавых спеваў 

Мельпамена муза паэзіі і гімнаў 

Палігімнія муза трагедыі 

Тэрпсіхора муза гісторыі 

Талія муза эпічнай паэзіі і навукі 

Уранія муза паэзіі пра каханне 

25. Узгадайце асноўныя тэорыі паходжання мастацтва, у чым заключаецца іх 

сутнасць? 

26. Размясціце перыяды развіцця мастацтва першабытнага грамадства ў 

храналагічным парадку: каменны век, жалезны век, неаліт, бронзавы век, 

мезаліт,  палеаліт. 

27. Растлумачце сутнасць сінкрэтычнага характару культуры першабытнага 

грамадства. 

Пытанні і заданні да тэмы 2 

1. Працягніце сказ: 

Першыя спробы ў мастацкай культуры датуюцца … 

2. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 
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Першымі месцамі жылля неандэртальцаў былі зямлянкі і гроты ў скалах, 

з цягам эвалюцыі першабытны чалавек пачаў бадаваць жыллѐ на адкрытай 

прасторы – пячоры, якія ўяўлялі невялікія паглыбленні ў зямлі прамавугольнай 

формы. 

3. Выбярыце правільныя адказы: 

Самыя вядомыя пячорныя роспісы перыяду палеаліту, захаваныя да 

нашага часу, знаходзяцца ў Іспаніі, у пячорах: 

а) Касцільѐ; 

б) Ля Мадлен; 

в) Альтаміра; 

г) Ляско; 

д) Хорнас дэ ла Пэнья; 

е) Фон дэ Гом. 

4. Назавіце матэрыял, які выкарыстоўваўся для вырабу скульптуры ў 

мастацтве першабытнага грамадства.  

5. Адзначце мастацка-вобразныя асаблівасці твора скульптуры “Венера 

Вілендорфская”, ахарактарызуйце яго. 

6. Выбярыце правільны адказ: 

У перыяд Мадлен цэнтральным вобразам мастацтва становіцца … 

а) жывѐла; 

б) расліна; 

в) жанчына; 

г) камень. 

7. Устаўце прапушчаныя словы: 

Галоўнае месца ў жывапісе перыяду мезаліта займае вобраз …, які 

выяўляецца схематычна, але дынамічна і адлюстроўвае пэўнае дзеянне. У 

параўнанні з папярэднім перыядам развіцця наскальнага жывапісу ў гэты час 

з’яўляецца … 

8. Адзначце, з якіх элементаў і сімвалаў складаўся арнамент у 

дэкаратыўна-прыкладным мастацтве перыяду неаліта. 

9. Запоўніце табліцу з указаннем асаблівасцяў асноўных тыпаў 

мегалітычнай архітэктуры:  

Менгір Дальмен Кромлех Каменныя шары 

    

10. Працягніце сказ: 

Шырокае распаўсюджанне ў бронзавым веку атрымалі … На тэрыторыі 

Італіі існавала ўласная канструкцыя жылля – …  

11. Выбярыце правільны адказ: 

Якія матэрыялы выкарыстоўваліся для пабудовы жылля ў бронзавым 

веку? 

а) камень, гліна, жалеза; 

б) гліна, дрэва, сырцовая цэгла; 

в) камень, гліна, бетон. 

12. Якія віды мастацкай творчасці пераважалі у перыяд жалезнага веку?  
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Пытанні і заданні да тэмы 3 

1. Размясціце ў храналагічнай паслядоўнасці этапы развіцця мастацкай 

культуры Старажытнага Егіпта: эліністычны перыяд, Ранняе царства, 

Старажытнае царства, Сярэдняе царства, познеегіпецкі перыяд, 

дадынастычны перыяд, Новае царства. 

2. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 

На працягу ўсіх перыядаў існавання Старажытнага Егіпта моцны ўплыў 

на ўсе сферы чалавечага жыцця аказвала міфалогія. 

3. Пералічыце вядучыя віды мастацкай культуры Старажытнага Егіпта. 

4. Працягніце сказ: 

Грабніцы, сцены якіх былі масіўнымі і мелі невялікі нахіл да цэнтру, 

называліся …  

5. Ці верылі Старажытныя егіпцяне ў замагільнае жыццѐ? Калі так – у 

чым гэта ўвасаблялася? 

6. Параўнайце наступныя архітэктурныя помнікі: замагільны храм 

фараона Аменемхета III і храм фараона Ментухатэпа I. 

7. Выбярыце правільны адказ: 

Адным з буйных храмавых комплексаў Новага царства, пазбаўленых 

пахавання, з’яўляецца храм … 

а) Хеопса; 

б) Мікерына; 

в) Хатшэпсут; 

г) Ментухатэпа. 

8. Прасачыце эвалюцыю развіцця храмавага будаўніцтва ў Старажытным 

Егіпце. 

9. Параўнайце будаўніцтва храмаў у перыяды Ранняга, Старажытнага, 

Сярэдняга і Новага царстваў з храмавым будаўніцтвам эліністычнага Егіпта. У 

чым іх адрозненні? 

10.  Пра які элемент ордэра Старажытнага Егіпта ідзе гаворка? 

Папірусападобная, лотасападобная, пальмападобная, кампазітная, 

гатарычная.  

11.  У чым заключалася сутнасць какона ў выяўленчым мастацтве Егіпта? 

12.  Выбярыце правільныя адказы: 

У дэкаратыўным жывапісе Старажытнага Егіпта для аздаблення храмаў, 

палацаў, жылых дамаў, грабніц выкарыстоўваліся наступныя фарбы: 

а) чорная, шэрая, зялѐная, блакітная, жоўтая, ліловая, фіялетавая, сіняя, 

аранжавая. 

б) сіняя, шэрая, карычневая, блакітная, малінавая, жоўтая, бэзавая, 

ліловая. 

в) чорная, белая, шэрая, сіняя, зялѐная, карычневая, чырвоная, ружовая, 

жоўтая. 

13.  Ахарактырызуйце дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Старажытнага 

Егіпта з выкарыстаннем наступных апорных слоў: архітэктурны дэкор, 

каменныя пасудзіны, базальт, цвѐрдыя пароды каменю, блакітная мармурная 
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ваза, алебастравыя пасудзіны, палеткі для расцірання фарбаў, гліна, ганчарнае 

кола. 

14.  Дапоўніце сказ: 

Звычайна ў якасці ўпрыгажэнняў драўлянай мэблі выкарыстоўваліся 

выявы …, …, ножкі крэслаў мелі завяршэнні ў выглядзе… 

15. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 

Месапатамія (Міжрэчча) – адна з самых старажытных цывілізацый, 

якая ўзнікла ў VIII тыс. да н. э. на тэрыторыі паміж рэкамі Тыгр і Еўфтрат і 

існавала адначасова з цывілізацыямі Індыі, Кітая, Японіі.  

16. Выбярыце правільны адказ: 

Улада ў дзяржавах Месапатаміі належала ... 

а) цару; 

б) знаці; 

в) саноўнікам; 

г) вольным абшчыннікам. 

17. Выбярыце правільны адказ: 

У духоўнай культуры Месапатаміі вялікае значэнне мела … 

а) рэлігія; 

б) мастацтва; 

в) філасофія. 

18. Дапоўніце характарыстыку палацаў цара ў Месапатаміі: 

Палац цара з’яўляўся адміністрацыйным цэнтрам, павінен быў уражваць 

велічнасцю і магутнасцю, … 

19. Якія культавыя пабудовы былі распаўсюджаны ў архітэктуры 

Месапатаміі, у чым іх асаблівасці? Прывядзіце прыклады такіх пабудоў. 

20. Адзначце, што выяўляў партрэт у мастацтве Месапатаміі, калі вядома, 

што партрэтнае падабенства з мадэллю адсутнічала? 

21. У чым заключалася эстэтычная функцыя мастацтва Месапатаміі на 

Вашу думку. 

22. Выбярыце правільныя адказы: 

У Старажытнай Індыі існаваў каставы лад, звязаны з узнікненнем 

грамадскай і маѐмаснай няроўнасці. У сувязі з гэтым вылучалі 4 варны:  

а) кшатрыі; 

б) шыкхары; 

в) брахманы; 

г) вайш’і;  

д) шудры;  

е) чаіцьі. 

23. З чым звязана забарона будаўніцтва з каменю грамадскіх пабудоў і 

палацаў у Старажытнай Індыі? 

24. Як называлася культавая пабудова ў Старажытнай Індыі, якая мела 

выгляд сферычнага купала, але была без унутранай прасторы? 

25. Пералічыце адметныя асаблівасці храма чаіцьі? 

26. У чым заключалася асаблівасць выканання фрэскі ў Старажытнай 

Індыі? Працягніце сказ: 
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Падмалѐвак выконваўся грызайлью па сырой тынкоўцы ...  

27. Выбярыце правільныя адказы: 

Асноўнымі матывамі ў керамічных вырабах старажытнай Індыі 

з’яўляліся ... 

а) геаметрычны;  

б) раслінны; 

в) анімалістычны; 

г) рэлігійны. 

28. Працягніце сказ: 

Старажытны перыяд цывілізацыі Кітая ахоплівае час … 

а) з ІІ тыс. да н. э. па ІІІ ст.  

б) з І тыс. да н. э. па І ст.  

в) з V тыс. да н. э. па ІІ ст.  

29. Адзначце сярод пералічаных рыс тыя, якія характэрны для культуры 

Кітая. Абгрунтуйце сваю думку. 

а) перавага традыцый ва ўсіх сферах грамадскага жыцця;  

б) культура падпарадкоўваецца дзяржаўнай ідэалогіі; 

в) культура валодае надзвычай вялікай адаптацыйнай сілай; 

г) культурныя традыцыі амаль не захоўваюцца з часам. 

30. Вызначыце суадносіны кітайскай дынастыі і часу яе кіравання: 

дынастыя Чжоў 206 г. да н. э. – 220 г. н. э. 

дынастыя Хань 1122–256 гг. да н. э. 

31. Працягніце ланцужок “Асаблівасці архітэктуры перыяду Хань”: 

строгі стыль   …   геаметрычны арнамент   …   …  

32. Назавіце сусветна вядомае кітайскае старажытнае збудаванне, што 

захавалася да нашага часу. Што стала перадумовай яго будаўніцтва? 

33. Запоўніце табліцу “Старажытнакітайскі жывапіс” 

Тэхніка  

Форма  

Жанр  

34. Што згодна кітайскай традыцыі з’яўляецца галоўным прынцыпам 

мастацтва? Чым гэта выклікана? 

35. Назавіце асноўныя тэхнікі апрацоўкі шаўковай тканіны і іх 

адрозненні.  

36. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 

Кітайскія вырабы з бронзы (званы, зброя, посуд) адрозніваліся 

разнастайным арнаментам, які меў абстрактны характар, звязаны з 

касмагоніяй, і геаметрычны малюнак. 

37.  Напішыце эсэ аб тым, якое ўражанне ў Вас выклікала мастацтва 

Кітая. 

38. Выбярыце правільны адказ: 

“Краіна узыходзячага сонца” – гэта …. 

а) Кітай; 

б) Японія; 
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в) Індыя; 

г) Егіпет. 

39. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 

У рэлігійных адносінах у Японіі існаваў політэізм – шматбожжа.  

40. Якая рэлігія ў Японіі лічыцца найбольш старажытнай? Што было 

пакладзена ў яе аснову? 

41. Працягніце ланцужок “Асаблівасці японскага мастацтва”: 

элітны мастацкі густ   …   любоў да прыроды   …   …. 

42. Параўнайце раней вядомы Вам храм адной са старажытных 

цывілізацый з японскімі храмамі Сінта. У чым іх падабенства і 

адрозненні? 

43. Назавіце асаблівасці скульптурнага партрэта у мастацтве 

Старажытнай Японіі, што ў ім імкнуліся выявіць скульптуры ў першую 

чаргу? 

44. Як у Старажытнай Японіі называлася тэракотавая скульптура, якая 

выяўляла людзей, коней і дамы.  

45. Вызначыце правільную храналагічную паслядоўнасць перыядаў 

развіцця мастацтва Старажытнага Ірана. Укажыце іх часавыя межы: 

Парфянскае царства, часы Ахемянідаў, дынастыя Сасанідаў. 

46. Выбярыце правільныя адказы. 

Асноўнымі рэлігіямі ў Старажытным Іране з’яўляліся …  

а) маздакізм; 

б) будызм; 

в) зораастрызм; 

г) іслам; 

д) індуізм; 

е) маніхейства.  

47. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 

У Іране, як і ў некаторых іншых старажытных цывілізацыях, цароў і 

іншых знатных асоб хавалі ў скальных грабніцах. 

48. Прывядзіце прыклады грабніц у архітэктры Ірана. У чым заключаюцца 

іх асаблівасці? 

49. Аб якім помніку скульптуры ідзе гаворка? Ці адпавядае канонам Ірана 

створаны рэльеф, калі так, то ў чым гэта праяўляецца? 

Барацьба за царскі трон адлюстравана ў мануменце. Для выканання волі 

цара скульптары выбралі недасягальны ўчастак скалы, размешчанай на 

караванным шляху, і выдзеўбалі на ім на вышыні 50 м ад зямлі вялізны 

прамавугольнік. Пасля таго, як скульптары прыбралі будаўнічыя лясы, на 

працягу двух тысячагоддзяў ніхто не прыбліжаўся да помніка. Выява разлічана 

на ўспрыманне здалѐк. 

50. Назавіце асноўны будаўнічы матэрыял у Старажытным Іране і 

Месапатаміі?  

51. Якія змены адбыліся ў эпоху Сасанідаў у архітэктуры? Прывядзіце 

прыклады архітэктурных збудаванняў гэтай эпохі. 
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52. Устаўце прапушчаныя словы, якія азначаюць прыѐмы купальнага 

перакрыцця: 

Невялічкія скляпенні канічнай формы мелі назву …, а выступ, які 

ствараўся пры дапамозе напуска цэглы называўся … 

53. Выбярыце з пералічаных тыя тыпы будынкаў, якія характэрны для 

архітэктуры Старажытнага Ірана. Адзначце іх прызначэнне для чалавека, 

асаблівасці мастацкай мовы архітэктуры. 

Мячэць, акведук, мінарэт, медрэсэ, караван-сарай, крыты рынак, лазня, 

агора, форум. 

54.  Працягні сказ: 

Важным кампанентам арнаментацыі пабудоў з’яўлялася 

шматкаляровая глазураваная кераміка – …  

55. Назавіце важныя, на Вашу думку, фактары, якія аказалі ўплыў на 

развіццѐ мастацкай культуры Старажытнай Карэі. 

56. Устанавіце суадносіны перыяду развіцця мастацтва Старажытнай Карэі з 

правільнм варыянтам яго храналагічных межаў. 

Старажытны 206 г. да н. э. – 220 г. н. э. 

1122–256 гг. да н. э. 

Перыяд трох дзяржаў ІV–VI ст. 

ІІ тыс. да н. э. – ІІІ ст.  

57. Як выглядалі першыя жылыя пабудовы ў Старажытнай Карэі эпохі 

неаліту? 

58. Ці ўшаноўвалі памяць памерлага племянога правадыра ў 

Старажытнай Карэі? Калі так, то ў чым гэта праяўлялася? 

59. Выбярыце правільныя адказы: 

У VII–V стст. да н. э. на Карэйскім паўвостраве фарміруюцца шматлікія 

племянныя аб’яднанні, якія на працягу IV–VI стст. пераўтварыліся ў першыя 

карэйскія раннефеаддальныя дзяржавы: 

а) Когурѐ; 

б) Корѐ; 

в) Пэкчэ; 

г) Сілла. 

60. Якія рэлігіі мелі месца ў духоўным жыцці карэйскага насельніцтва? 

Ці аказвалі яны ўплыў на адукацыю, архітэктуру, выяўленчае 

мастацтва? 

61. Чым адрознівалася размяшчэнне і будаўніцтва гарадоў у Кітаі і 

Карэі? Чым гэта можна растлумачыць? 

62. Ці існаваў у Карэі культ продкаў? Калі існаваў, што аб гэтым 

сведчыць? 

63. Працягніце сказ: 

Сюжэтам роспісаў пахавальных склепаў знаці былі рытуальныя шэсці 

музыкантаў і воінаў, …, …   

64. Выбярыце правільныя адказы. Пра якія новыя тыпы культавых 

ансамбляў будыйскіх манастыроў ідзе гаворка? 
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а) Ібулан; 

б) Йемен; 

в) Чхомунса; 

г) Хадрамаўт; 

д) Мірыкса. 

65.  Працягніце ланцужок “асаблівасці скульптуры Старажытнай Карэі”: 

Распрацоўка дэталей   …    дасканаласць узораў адзення   …    …  

 …     … 

66. Пералічыце асаблівасці грабенчатай керамікі.  

67. Ці аказала, на Вашу думку, уплыў геаграфічнае становішча Старажытнай 

Манголіі на развіццѐ яе мастацкай культуры? 

68. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 

Вернасць традыцыям народнага мастацтва ўвасобілася ў 

дэкаратыўным афармленні архітэктурных ансамбляў манастыроў і храмаў 

Манголіі, ва ўпрыгожванні жылля і начыння, у якіх знайшлі выраз: любоў да 

прыроды, да кантрастных чыстых колераў, дакладнасць і яснасць арнаменту. 

69. Выбярыце правільны адказ: 

Першыя скульптурныя манументы, звязаныя з афармленнем 

пахавальнага культу і праслаўленнем баявых подзвігаў военачальнікаў былі 

ўзведзены цюркамі ў …  

а) VI–VIII стст. 

б) V–VI стст. 

в) I–VIII стст. 

70. Чым характэрызаваліся створаныя цюркамі партрэтныя вобразы 

палкаводцаў (напрыклад, галава мемарыяльнай статуі Кюль-Цэгіна)? 

71. Назавіце самыя раннія помнікі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 

Манголіі. 

72. Пра што апавядаюць малюнкі, выкананыя чырвонай фарбай ці 

прадрапаныя на паверхні скал? 

73. На выяўленні якіх жывѐл была засяроджана ўвага мангольскіх 

стваральнікаў малюнкаў, выкананых чырвонай фарбай ці прадрапаных на 

паверхні скалаў? 

Пытанні і заданні да тэмы 4 

1. Пералічыце асноўныя вядомыя Вам цывілізацыі, якія існавалі на 

амерыканскім кантыненце да яго адкрыцця Калумбам.  

2. Запоўніце табліцу, указаўшы асаблівасці архітэктуры розных  

плямѐнаў Амерыкі. 

Ацтэкі Майя Інкі 

   

3. Адзначце з пералічаных архітэктурныя стылі племені майя. Назавіце іх 

асаблівасці: 

а) петэн; 

б) раманіка; 

в) паленке; 
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г) готыка; 

д) мексіканскі. 

4. Дайце мастацка-вобразную характарыстыку помніку архітэктуры інкаў 

– храму Сонца ў даліне Куско. 

5. Культ якога Бога прысутнічае ў творах жывапісу племені майя? 

6. У чым заключаецца падабенства насценнага жывапісу племені майя са 

старажытнаегіпецкім мастацтвам? 

7. Якое значэнне ў мастацтве майя меў колер? Што сімвалізізаваў кожны 

з калераў? 

8. Прывядзіце вядомыя Вам прыклады фрэскавых роспісаў племені майя. 

Дайце ім мастацка-вобразную характарыстыку. 

9. Выбярыце правільныя адказы: 

Пануючае месца сярод відаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 

Старажытнай Амерыкі займалі … 

а) кераміка; 

б) саломапляценне; 

в) ювелірнае майстэрства; 

г) ткацтва. 

10. Працягніце сказ: 

Асноўнымі тэхнікамі керамікі ў Старажытнай Амерыкі былі …  

11.  Укажыце адрозненні ў стварэнні керамічных вырабаў цывілізацый 

майя, інкаў, альмекаў. 

12.  Працягніце пералік: 

Асноўнымі тэхнікамі апрацоўкі золата ў Старажытнай Амерыцы 

з’яўляліся: халодная коўка, чаканка, …, … 

13.  Назавіце асноўныя колеры, якія выкарыстоўваліся ў ткацтве 

Старажытнай Амерыкі. 

14.  Выбярыце правільны адказ: 

У дэкаратыўна-прыкладным мастацтве Старажытнай Амерыкі 

выкарыстоўваўся … арнамент. 

а) геаметрычны; 

б) анімалістычны; 

в) абстрактны; 

г) раслінны. 

15.  Складзіце “візітную картку” Дакалумбавай Амерыкі, асвятляючы 

наступныя аспекты: 

а) геаграфічнае месцазнаходжанне; 

б) насельніцтва; 

в) архітэктура; 

г) выяўленчае мастацтва. 

16. Назавіце 3 зоны, якія вылучаюць пры вывучэнні мастацтва Афрыкі. 

17. Запоўніце табліцу “Асаблівасці архітэктуры розных зон Афрыкі”. 

Суданская зона Гвінейская зона Кангалезская зона 
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18. Працягніце ланцужок “Асаблівасці скульптуры ў афрыканскім 

мастацтве”: 

Геаметрычнасць   …    пластычная выразнасць   …    …    … 

19. Пералічыце спецыфічныя асаблівасці графікі Афрыканскіх 

народаў.  

20. Што з’яўлялася асноўным у арнаменце керамічных вырабаў 

Афрыкі: 

а) квадрат; 

б) прамавугольнік; 

в) лінія. 

21. Працягніце сказ: 

З дрэва ў Афрыцы выраблялі мэблю (троны, сядзенні), …, … 

22. 7. Суаднясіце адну з зон Афрыкі і асаблівасці вырабу тканіны, якія 

характэрны для дадзенай зоны: 

Кангелезская зона тканіна ў краты нябесна-блакітнага колеру з 

чырвонымі чарапахамі і завіткамі 

Гвінейская зона тканіна чырвонага колеру з чорнымі коламі 

Суданская зона тканіны з рафіі (кітайскі аксаміт) з геаметрычным 

малюнкам 

Пытанні і заданні да тэмы 5 

1. Што ўпершыню ў свеце стала аб’ектам выявы ў крыта-мікенскім 

мастацтве?  

2. Назавіце асноўныя цэнтры эгейскай культуры. 

3. Суаднясіце назвы этапаў развіцця крыта-мікенскай мастацкай 

культуры і іх часавыя межы: 

Эгейская культура ХІV–ХІІ стст. да н. э. 

Ахейская культура другая палова ІІ тыс. да н. э. 

Крыцкая культура  ХІV–ХІІ стст. да н. э. 

Мікенская культура другая палова ІІ тыс. да н. э. 

4.  Запоўніце табліцу “Асаблівасці архітэктуры Крыта і Мікен”: 

Архітэктура Крыта Архітэктура Мікен 

  

5. Працягніце сказ: 

Тып жылля ў Мікенах і Троі, які ўяўляў сабою прамавугольны ў плане дом 

з двухсхільным дахам і ўваходам з тарцовага боку; працяг даху ўтвараў над 

уваходам павець, якая падтрымлівалася драўлянымі слупамі ці падоўжанымі 

сценамі, меў назву …   

6. Старажытнай формай жылля на Крыце з’яўлялася … 

а) круглая ў плане пабудова з канічным дахам; 

б) прамавугольная ў плане пабудова з канічным дахам; 

в) пірамідальная пабудова з канічным дахам; 

7. Дзе ўпершыню сфарміраваўся тып пабудовы мегарон? Выбярыце 

правільны адказ. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 229 

а) на Крыце; 

б) у Мікенах; 

в) у Троі. 

8. Першапачаткова Кноскі палац складаўся з некалькіх самастойных 

памяшканняў, якія мелі назву: 

а) інсулы; 

б) талосы; 

в) іпагеі. 

9. Дайце мастацка-вобразную характарыстыку помніка архітэктуры – 

Кноскаму палацу. 

10. Запішыце азначэнне прыведзеных у табліцы паняццяў. 

Мегарон  

Інсула  

Іпагей  

Талос  

11.  Назавіце знакамітую фрэску Кноскага палаца, на якой адлюстраваны 

партрэт беласкурай жанчыны. 

12. Пералічыце адрозненні крыцкага жывапісу ад жывапісу краін 

старажытнага Усходу. 

13. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 

Ахейская архітэктура славілася шматлікімі абарончымі збудаваннямі, 

якія ўзводзіліся звычайна на ўзвышаных месцах і абносіліся трывалай сцяной з 

каменных блокаў.  

14.  Назавіце помнік архітэктуры Мікен, часткай якога з’яўляюцца 

знакамітыя Ільвіныя вароты. 

15.  Адзначце архітэктурныя асаблівасці палацавага комплекса ў Мікенах і 

яго часткі – Ільвіных варот. 

16.  Выбярыце правільны адказ: 

Найбольш знакамітай грабніцай у Мікенах з’яўляецца …  

а) грабніца цара Агамемнона (Атрэя); 

б) грабніца Тутанхамона; 

в) грабніца Кіра. 

17.  Пералічыце характэрныя рысы крыта-мікенскіх керамічных вырабаў.  

18. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 

Антычная культура  (у шырокім сэнсе) – гэта перыяд ў развіцці гісторыі 

і культуры чалавецтва паміж першабытным і феадальным ладам; у вузкім 

сэнсе – гэта гісторыя культуры Старажытных Грэцыі і Рыму.  

19. Вызначце рэгіянальныя межы Антычнасці.  

20. У гісторыі развіцця мастацтва Антычнай Грэцыі вылучаюць 3 

асноўныя перыяды. Назавіце іх і адзначце хранлагічныя межы. 

21. Запоўніце табліцу з вызначэннем характэрных асаблівасцей кожнага 

з перыядаў развіцця мастацтва Антычнай Грэцыі. 

Архаіка Класіка Элінізм 
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22. У перыяд архаікі ў архітэктуры адбываецца станаўленне трох 

асноўных ордэраў. Назавіце іх, адзначце адрозненні. 

23.  Выбярыце найбольш дакладнае вызначэнне тэрміна:  

 Ордэр – гэта ... 

а) суаднясенне нясомай і нясучай частак бэлечна-стоечнай канструкцыі; 

б) суаднясенне прапорцый будынка; 

в) суаднясенне памераў калон з будынкам. 

24. Адкуль паходзіць назва кожнага з ордэраў? 

25. Прывядзіце прыклады архітэктуры з дарычным, іанічным, 

карынфскім і кампазітным ордэрамі. 

26. Працягніце ланцужок: 

Структура класічнага ордэра ўключае: нясучую частку – базу  …,  

…; нясомую частку – архітраў  …  ….  

27.  У скульптуры Старажытнай Грэцыі перыяду архаікі назіраецца 

ўплыў: 

а) егіпецкай традыцыі; 

б) старажытнаіранскай традыцыі; 

в) старажытнакітайскай традыцыі. 

28.  Тыповымі вобразамі скульптуры перыяду архаікі з’яўляюцца ... 

а) Курасы; 

б) Коры; 

в) Венеры. 

29.  Тып храма, характэрны для перыяду класікі Антычнай Грэцыі мае 

назву: 

а) перыпцер; 

б) піраміда; 

в) ратонда. 

30.  Будаўніцтвам Афінскага Акропалю кіраваў: 

а) Фідый; 

б) Ікцін; 

в) Калірат. 

31.  Галоўнай рысай скульптуры перыяду класікі ў Антычнай Грэцыі 

з’яўлялася: 

а) імкненне да ідэалізацыі чалавечага твару; 

б) імкненне да гіпертрафіравання асобных частак цела чалавека; 

в) імкненне да ідэальнага адлюстравання чалавечай фігуры. 

32.  Знайдзіце адпаведнасць аўтара і твора скульптуры: 

Міран “Зеўс” 

Паліклет “Апаксіамен” 

Фідый “Дарыфор-коп’яносец” 

Скопас “Гермес з Дзіонісам” 

Праксіцель “Апалон Бельведэрскі” 

Лісіп “Менада” 

Леахар “Дыскабол”, “Афіна і Марсій” 

33.  У перыяд класікі ў Антычнай Грэцыі ствараецца два тыпы вазапісу: 
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а) чорнафігурны; 

б) зялѐнафігурны; 

в) чырвонафігурны. 

34.  Пра які твор ідзе гаворка:  

Статуя перадае вобраз атлета у самы крытычны момант дзеяння ... 

атлет, які напружвае ўсе сілы, нагнуўшыся, далѐка адкінуў назад правую руку. 

а) Паліклет “Дарыфор-коп’яносец”; 

б) Фідый “Зеўс”; 

в) Міран “Дыскабол”. 

35.  Аб якім цудзе свету ідзе гаворка: 

 Статуя, узведзеная Харэсам з горада Ліндаса, мела вышыню 32 метра і 

праз 60 год пасля свайго ўзвядзення была павалена землетрусам: 

а) Статуя Зеўса; 

б) Статуя Афіны; 

в) Статуя Апалона. 

36.  У IV ст. да н.э. стварацца пабудова ў выглядзе 24-ступеньчатай 

піраміды, вышыней каля 50 метраў, увенчаная чацвѐркай коней. 

Што гэта за пабудова: 

а) Алтар Зеўса; 

б) Свяцілішча Афіны; 

в) Галікарнаскі маўзалей; 

1) Храм Пасейдона. 

37.  Актыўнае развіццѐ свецкага дойлідства ў Старажытнай Грэцыі 

назіраецца ў …  

а) Эліністычны перыяд; 

б) Класічны перыяд; 

в) Архаічны перыяд. 

38.  Прывядзіце прыклады помнікаў свецкага дойлідства эліністычнага 

перыяду. 

39.  Архітэктарам Фароскага  маяка ў Александрыі з’яўляўся: 

а) Палідор; 

б) Састрат; 

в) Фідый. 

40. Суаднясіце тэрмін з адпаведным паняццем: 

Перыпцер суадносіны нясомай і нясучай частак бэлечна-стоечнай 

канструкцыі, іх структура і мастацкая апрацоўка 

Дзіпцер прамавугольны ў плане будынак, акружаны з усіх бакоў 

каланадай 

Ордэр прамавугольны ў плане будынак з падвоенымі радамі 

калон 

41. Прывядзіце прыклады грэчаскай скульптуры, у якой назіраецца 

імкненне адлюстраваць рух; назіраецца распрацоўка канонаў 

ідэальнай чалавечай фігуры; адчуваецца перадача захапленняў і 

пакутаў. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 232 

42.  Якія дзве тэндэнцыі вылучаюцца ў скульптуры Грэцыі ў перыяд 

элінізму? 

43. Назавіце храналагічныя рамкі Этрускага перыяду: 

а) VІІІ–V стст. да н. э. 

б) ІІІ–І стст. да н. э. 

в) Х–ІХ стст. да н. э. 

44. Устанавіце  адпаведнасці назвы перыяду і яго храналагічных рамак: 

Ранні (царскі) Рым   І–ІІ стст. 

Ранняя Рымская рэспубліка VІІІ–V стст. да н. э. 

Рымская рэспубліка ІІІ–І стст. да н. э. 

Росквіт Рымскай імперыі ІІІ–V стст. 

Заняпад Рымскай імперыі V–ІV стст. да н. э. 

45. У які перыяд у Старажытным Рыме быў вынайдзены бетон? 

а) Рымскай Рэспублікі; 

б) Рымскай Імперыі; 

в) Этрускі перыяд. 

46.  Якую назву мела інжынернае збудаванне у выглядзе маста з 

функцыяй шляхаводаправода, якое упершыню ўзнікае ў 

Старажытным Рыме як арачная канструкцыя з бетону: 

а) клаака; 

б) ратонда; 

в) акведук. 

47.  У галіне  выяўленчага мастацтва ў Старажытным Рыме развіццѐ 

атрымаў жанр… 

а) пейзажа; 

б) рэалістычнага партрэта; 

в) нацюрморта. 

48.  У чым асаблівасці  “паліхромнага стылю” шкляных вырабаў 

Старажытнага Рыма? 

49. Запоўніце табліцу. Адлюструйце ў ѐй змены ў архітэктуры, якія 

адбываліся ў розныя перыяды развіцця Старажытнага Рыма. 

 Ранні (царскі) Рым    

Ранняя Рымская рэспубліка  

Рымская рэспубліка  

Росквіт Рымскай імперыі  

Заняпад Рымскай імперыі  

50. Адзначце асаблівасці тэхнікі выканання “фаюмскіх партрэтаў”. 

51. Прывядзіце прыклады скульптурнага партрэта Старажытнага Рыма. 

Аб чым можа сведчыць іх вобразнае адлюстраванне?  

52.  Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 

Актыўна ў Старажытным Рыме ўжывалася тэракотавая кераміка, з 

якой выраблялі свяцільні і ганчарны посуд, аздоблены на сюжэты грэка-

рымскай міфалогіі. 
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53. Пералічыце, якія ўзоры ў ювелірнай справе атрымалі найбольшае 

распаўсюджанне ў Старажытным Рыме. 

54.  Чаму ў ткацтве Старажытнага Рыма назіралася перайманне матываў 

з іншых краін? 

Пытанні і заданні да тэмы 6 

1. Якая рэлігія была прынята ў IV ст. у Рымскай Імперыі  і стала 

асноўнай у Візантыі? 

2. Якія адрозненні існавалі ў тыпах храмаў Усходняй і Заходняй 

Імперыях Рыма?  

3. Назавіце паслядоўнасць этапаў развіцця мастацкай культура Візантыі, 

акрэсліце іх часовыя межы. 

4. Прывядзіце прыклад помніка архітэктуры Візантыі. Прааналізуйце яго 

стылявыя асаблівасці.  

5. Працягніце сказ: 

Найбольшага росквіту ў эпоху Канстанціна Вялікага і Юсцініана І 

дасягнула …   

6. У чым заключаецца сутнасць тэхнікі “мазаіка” і якое паходжанне 

гэтага віда манументальнага жывапісу? 

7. Адзначце выкарыстаныя мастаком выразныя сродкі ў выкананні 

смальтавай мазаікі базілікі Сан Апалінарэ ў г. Равэне (520 г.), якія 

садзейнічаюць стварэнню вобразнай асновы твора.   

8. Растлумачце сутнасць з’явы “іконаборства”. Адзначце прычыны 

ўзнікнення гэтага руху. Выкарыстоўвайце наступны рад апорных слоў: 

адмаўленне ад выяў рэлігійных вобразаў, ідалапрыкланенне, вынішчэнне 

помнікаў мастацтва рэлігійнага характару, 843 г., імператар Феадор. 

9.  Працягніце сказ: 

Распрацоўка тэорыі свяшчэннага абраза належыць …  

10.  Пералічыце асноўныя элементы іканаграфічнага канону. Дайце 

характарыстыку кожнаму элементу. 

11.  Адкуль паходзіць назва перыяду “Македонскі Рэнесанс”, з чым яна 

звязана? 

12. Прывядзіце прыклады вядомых Вам скруткаў перыяду македонскага  

рэнесансу. Адзначце іх ідэйны змест. 

13.  Што выяўляюць мініяцюры, якія з’яўляюцца копіямі 

Александрыйскага рукапісу ІV ст., выкананыя візантыйскімі майстрамі ў ІХ–Х 

стст.  

14.  Працягніце сказ: 

Фрэскавы жывапіс Македонскага Адраджэння захоўваюць пячоры і 

храмы ... 

15.  Пералічыце рысы фрэскавага жывапісу Візантыі.  

16. Ці характэрны сімвалізм для мастацкай мовы фрэсак Візантыі? 

Прывядзіце прыклады. 
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17.  Параўнайце мазаіку “Імператар Леў-VI перад Хрыстом” (ІХ ст.) і 

мазаіку “Імператар Канстанцін Манамах і імператрыца Зоя перад Хрыстом” 

(сярэдзіна ХІ ст.). Што агульнага ў гэтых творах? 

18.  Адзначце асаблівасці развіцця мазаікі ў эпоху Камнінаў. Прывядзіце 

прыклады твораў гэтага перыяду. 

19.  У які перыяд развіцця мастацтва Візантыі росквіт атрымаў іканапіс?  

20.  Выбярыце правільны адказ: 

Тэхніка аздаблення керамічных вырабаў, заснаваная на прадрапванні па 

паліве мае назву ... 

а) графіці; 

б) зграфіта; 

в) гравюра. 

21.  Адзначце паслядоўнасць працы над вырабам ў тэнніцы 

перагародчатай эмалі. 

22.  Назавіце матывы, якія атрымалі распаўсюджванне ў ткацтве Візантыі. 

23. Які від мастацтва ў Ірландыі ў раннім Сярднявеччы дасягае 

найбольшага росквіту? 

24. Назавіце адметную рысу мастацтва Ірландыі перыяду ранняга 

сярэднявечча? 

25. Якія асаблівасці  арнаменту адзначаюцца ў разьбе па камені ў Ірландыі 

ў раннім сярэднявеччы? 

26. Што ўяўляла сабою дараманскае мастацтва? 

27. У чым праяўляўся “звярыны стыль”, характэрны для вырабаў з метала 

ў дараманскім мастацтве? 

28. Працягніце ланцужок “Тэхнікі ў дэкаратыўна-прыкладным мастацтве 

дараманскага перыяду”: 

Насечка  …  …  …  

29. Працягніце сказ: 

У Галіі перыяду Меровінгаў найбольшага росквіту дасягнулі …  

30. Развіццѐ якіх відаў мастацтва характэрна для Каралінгаў (Францыя, 

Галандыя, Германія, Італія)?  

31. Вызначце паслядоўнасць ўзнікнення такіх тыпаў пабудоў, як бургі і 

данджоны. Што яны сабою ўяўлялі?  

32. Якое значэнне для Русі мела прыняцце хрысціянства ў якасці 

афіцыйнай рэлігіі? 

33. Назавіце архітэктурныя асаблівасці Дзесяціннай царквы ў Кіеве. 

34. Запоўніце табліцу, адлюстраваўшы час і асаблівасці архітэктурных 

помнікаў Старажытнарускага мастацтва. 

Першы каменны храм у г. Кіеве – 

Дзесяцінная царква 

 

Сафійскі сабор у  г. Кіеве  

Манастырская царква Спаса на 

Нярэдзіцы ў г. Ноўгарадзе 

 

Дзмітрыеўскі сабор у г. Уладзіміры  

Успенскі сабор у г. Маскве  
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Дабравешчанскі сабор у г. Маскве  

Храм Узнясення ў падмаскоўнай 

царскай сядзібе Каломенскім 

 

35. Выбярыце правільны адказ: 

Узвядзенне ў Маскве на тэрыторыі Крамля ў канцы ХV ст. Успенскага 

сабора адбывалася па праекце італьянскага архітэктара …   

а) Л. Берніні; 

б) А. Фіараванці; 

в) Я.М. Бернардоне. 

36. Прывядзіце прыклад архітэктурнага помніка ў стылі ўзорач’е. У чым 

заключаюцца асаблівасці архітэктурнага стылю ўзорач’е? 

37. Адна з самых цікавых з’яў ў рускім дойлідстве ХVІ ст. – 

выкарыстанне ў кампазіцыі каменнага храма шатровага даху. Назавіце 

асаблівасці яго архітэктуры; з прыведзеных ніжэй выказванняў аб іх 

паходжанні выбярыце тое, з якім вы згодны: 

а) прататыпам пабудовы быў паходны шацѐр; 

б) архітэктура захоўвала традыцыі драўлянага дойлідства, што прывяло 

да з’яўлення стоўпападобных пабудоў з канструкцыяй верха ў выглядзе шатра; 

в) гэта трохапсідны, чатырохстоўпны, аднакупальны храм, прататыпам 

якога была царква Пакрова на Нэрлі. 

38. Працягніце пералік архітэктурных рыс, агульных для пабудоў 

Нарышкінскага (Маскоўскага) і Галіцынскага барока:  

Пластычнасць  …  наяўнасць валют  …  …   

39. Знайдзіце адпаведнасць назвы іконы Божай Маці з яе мастацка-

вобразным выражэннем. 

“Аранта” Божая Маці выяўлена па пояс з немаўляткам Хрыстом у 

чрэве  

“Знаменне” Божая Маці выяўлена па пояс з немаўляткам Хрыстом на 

левай руцэ. Галава Божай Маці крыху нахілена ў бок 

немаўляткі, які крыху паварочваецца да яе 

“Адзігітрыя” Божая Маці выяўлена па пояс з немаўляткам Хрыстом на 

правай руцэ. Твары Марыі і Ісуса звернуты адзін да аднаго 

“Перыўлепта” Божая Маці выяўлена па пояс з немаўляткам Хрыстом на 

правай руцэ. Твары Марыі і Ісуса прыціскаюцца адзін да 

аднаго 

“Гелеўса” Божая Маці выяўлена ў поўны рост з узнятымі да верху 

рукамі 

40. Пералічыце асноўныя чыны ікон у парадку іх размяшчэння ў 

іканастасе. Адзначце іх асаблівасці.  

41.  Назавіце вядомых Вам мастакоў Старажытнай Русі і Маскоўскага 

княства, у творчасці якіх атрымала ўвасабленне тэхніка фрэскі.  

42.  Дапоўніце сказы: 
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Прадстаўнік канстанцінопальскай школы жывапісу Феафан Грэк 

атрымаў славутасць дзякуючы сваім роспісам … Асаблівасцю манеры пісьма 

мастака з’яўляецца ... 

43. Прааналізуйце творчасць мастака Андрэя Рублѐва.  

44.  Параўнайце адметныя асаблівасці Наўгародскай і Пскоўскай школ 

жывапісу. 

45.  Назавіце славуты помнік ювелірнага мастацтва ХІ ст., знойдзены пад 

Чарнігавым у 1821 г. Аб чым сведчаць надпісы па краях выраба? 

46. Выбярыце правільны адказ: 

Росквіт раманскага стылю прыпадае на ... 

а) Х–ХІІ стст. 

б) ХІ–ХІІ стст. 

в) ХІІ–ХІХ стст. 

47. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 

Тэрмін “раманскі” ўтварыўся ад лац. “Roma” – Рым і ўпершыню быў 

ужыты археолагамі ХХІ ст., якія вызначылі знешняе падабенства 

старажытнарымскіх і заходнееўрапейскіх пабудоў Х–ХІХ стст.  

48. У чым заключаецца адметнасць раманскай архітэктуры,  

прадстаўленай храмамі і замкамі? 

49. Вызначце тып замка па апісанні: 

У перыяд панавання раманскага стылю ў Заходняй Еўропе склаўся тып 

замка, які меў у плане форму шматгранніка (часцей, чатырохвугольніка), 

фланкіраванага вартавымі (баявымі) вежамі. Сцены замка былі ўвенчаны 

зубцамі, з унутранага боку якіх рабілі драўляны насціл, адкуль абаронцы 

стралялі па ворагу. Уся тэрыторыі замка акружалася вялікім рвом. Звычайна 

замак знаходзіўся на ўзвышшы і маскіраваўся лясным масівам. Адзіным 

уваходам служылі вежавыя вароты, да якіх падводзіў пад’ѐмны мост.  

50. Якую назву мела круглая вежа, уключаная ў замкавы архітэктурны 

ансамбль раманскага стылю? 

51. Што з’яўлялася асновай планіровачнай структуры раманскага храма? 

52. Падбярыце азначэнні, што характарызуюць знешні выгляд раманскіх 

храмаў. 

53. Пералічыце змены, якія адбыліся ў дойлідстве раманскай эпохі:  

Калоны занялі месца апор  …  …  …  …  …  

54. Працягніце сказ: 

Характэрным элементам раманскай архітэктуры з’явілася… 

а) арачная форма; 

б) стральчатая форма; 

в) шарападобная форма. 

55.  Прывядзіце прыклады найбольш знакамітых помнікаў раманскага 

стылю. 

56.  Параўнайце дзве школы фрэскавага жывапісу (“школа светлых 

фонаў” і “школа сініх фонаў”). Якія сюжэты яны выкарыстоўвалі?  

57.  Назавіце адрозненні кніжнай мініяцюры французскай школы ад 

іспанскай. 
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58.  Якім было асноўнае прызначэнне скульптуры ў эпоху панавання 

раманскага стылю?  

59.  Працягніце сказ: 

Найбольш знакамітымі поінікамі вышыўкі раманскага стылю з’яўляюцца 

… 

а) дыван з Байѐ; 

б) шаўковая туфля папы Клімента ІІ; 

в) шпалера з краявідамі Рыма. 

60. Якое паходжанне мае тэрмін “гатычны”? 

61. Развіццѐ готыкі ў Францыі ахоплівае час: 

а) з сярэдзіны Х да пачатку ХІІІ ст. 

б) з сярэдзіны ХІІ да пачатку ХVІ ст. 

в) з сярэдзіны ХVІ  да пачатку ХІХ ст. 

62.  Назавіце перыяды развіцця гатычнага стылю. 

63. У перыядызацыі гатычнага стылю, распрацаванай французскім 

даследчыкам Латры вылучаюцца такія перыяды, як “прамянѐвы стыль” 

або “ззяючы стыль”, “пераходны стыль”, “стральчаты стыль”, “палымяны 

стыль”.  Размясціце іх у правільнай паслядоўнасці з указаннем 

храналагічных межаў. 

64. Якія з пералічаных асаблівасцей характэрны для гатычнай 

архітэктуры: 

а) імкненне ўвышыню падкрэслівалася стральчатымі формамі; 

б) у канструкцыі скляпення ўжываюцца нервюры (арачныя рэбры), якая 

расчляняюць прастору на мноства ўзмоцненых частак; 

в) з мэтай умацавання высокіх сцен звонку ўладкоўвалася канструкцыя з 

контрфорсаў і аркбутанаў; 

г) імкненне да ідэальнага адлюстравання чалавечай фігуры ў скульптуры, 

што аздабляе храмы; 

д) палягчэнне канструкцыі сцен дзякуючы ўвядзенню вялікіх вокнаў з 

вітражамі; 

е) лѐгкасць форм падкрэсліваецца ажурнасцю прапрацоўкі дэталей і 

мноствам скульптуры; 

ж) на галоўным фасадзе знаходзіўся вітраж круглай формы – “ружа”; 

з) масіўныя формы ствараюць уражанне цяжкасці, падкрэсліваюць 

абарончы характар пбудоў.  

65. Прывядзіце прыклады архітэктуры, якія даюць яркія ўяўленні аб 

асаблівасцях готыкі. 

66.  Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 

Жывапісная палітра ў перыяд готыкі ўзбагацілася за кошт з’яўлення ў ѐй 

лазурна-блакітнай, пурпурна-ружовай і ярка-чырвонай фарбаў. 

67. Абазначце асаблівасці выкарыстання вітражоў у гатычую эпоху. 

68. Працягніце сказ: 

З развіццѐм кніжнай мініяцюры ў перыяд панавання гатычнага стылю 

звязана творчасць мастакоў-мініяцюрыстаў …  

а) Ж. Фуке; 
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б) Ф. Бушэ; 

в)  Ж. Бурдзішона; 

г) Ш. Буля. 

69.  Дапоўніце пералік: 

Асноўнымі тэхнікамі вырабу ювелірных прадметаў былі ліццѐ, …  

Пытанні і заданні да тэмы 7 

1. Пералічыце этапы развіцця мастацкай культуры Індыі часоў 

сярэднявечча і Новага часу. Вызначыце іх храналагічныя межы. 

2. Запоўніце табліцу “Асаблівасці архітэктуры Індыі”. 

Вімана  

Шыкхара  

3. У час распаўсюджання ірана-сярэднеазіяцкай архітэктуры ў Індыі 

ўзнікаюць новыя тыпы пабудоў. Назавіце іх. 

4. Назавіце мастацкія асаблівасці помніка перыяду Маголаў – бела-

мармуровага маўзалея Тадж-Махал у г. Агры. 

5. Што з’яўляецца сведчаннем уплыву кітайскай архітэктуры на 

дойлідства Індыі. 

6. Якія вырабы ў Сярэднія стагоддзі стваралі ў ювелірных майстэрнях? 

Якія металы выкарыстоўвалі ў ювелірным мастацтве? 

7. Назавіце асноўныя стылі вырабу мэблі, у чым іх адметнасці?  

8. Назавіце храналагічныя рамкі этапаў развіцця мастацкай культуры 

Кітая ў часы сярэднявечча і ў Новы час. 

9. Ці аказаў уплыў будызм на архітэктуру Кітая? Калі так, у чым гэта 

праявілася?  

10. У чым заключаецца адметнасць ранніх будыйскіх скальных храмаў 

Кітая?  

11. Суаднясіце вынаходніцтвы і падзеі з часам іх ўзнікнення: 

Друк пры дапамозе рухомага шрыфта   VII ст. 

Ксілаграфічны спосаб кнігадрукавання   Х ст. 

Акадэмія жывапісу   ІХ ст. 

12. Параўнайце архітэктуру Сунскага і Танскага перыядаў. 

13. Адзначце адметныя асаблівасці архітэктуры ў час праўлення 

дынастыі Мін. 

14. Прывядзіце прыклады храмавых пабудоў перыяду праўлення 

дынастыі Мін. 

15. Чым адрознівалася архітэктура цынскага перыяду ад архітэктуры 

перыяду праўлення дынастыі Мін? 

16. З якім мастацкім жанрам, узнікшым у IV–VI стст., звязана 

творчасць вядомых мастакоў Цзун Біну, Гу Кай-чжы, Ван Вэя? 

17. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 

 Асноўным сюжэтам апавядальнага жанру кітайскага жывапісу 

з’яўляецца быт прыдворных людзей, дзе сцвярджаецца чалавечая годнасць, 

гуманнасць, вернасць. 
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18. Параўнайце скульптуру Сунскага і Танскага перыядаў. Прывядзіце 

прыклады скульптурных твораў гэтага часу. 

19. Пералічыце жанры кітайскага жывапісу. Якія мастакі працавалі ў 

гэтых жанрах? 

20. Дапоўніце сказ: 

Росквіт кітайскага пейзажнага жывапісу пачаўся з другой паловы Х ст. 

і быў звязаны з імѐнамі …  

21. Чым характэрызуюцца партрэтныя творы Кітая XIV–XIX стст.? 

22. Да якога часу адносіцца вынаходніцтва бела-сіняга фарфору? 

23. Назавіце храналагічныя рамкі перыядаў развіцця мастацкай культуры 

Японіі часоў сярэднявечча і Новага часу.  

24. Працягніце сказ: 

Дзэнскі храм меў … 

25. Якія тыпы садовага мастацтва Японіі Вам вядомы? У чым іх адрозненні і 

падабенствы? 

26. На які час прыпадае росквіт гарадской культуры Японіі? Дайце 

характарыстыку гарадской культуры Японіі. 

27. Якія адметныя рысы характэрны для скульптурнага партрэта Японіі 

часоў сярэднявечча? 

28. Адзначце асаблівасці жывапісу на скрутках Японіі. Якія сродкі 

выразнасці дапамагаюць мастаку Японіі ў стварэнні вобразнай мовы твора 

жывапісу? 

29. Назавіце мастака, творчасць якога звязана з росквітам японскага 

манахромнага жывапісу. 

30. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 

Прыдворная жывапісная школа Кано ўзнікла ў выніку развіцця гарадской 

культуры. 

31. Працягніце сказ: 

Галоўным відам мастацтва Японіі ў XVIII – пачатку XX ст. стала … 

32. Назавіце этапы развіцця мастацкай культуры Карэі часоў сярэднявечча і 

Новага часу. Вызначце іх храналагічныя межы. 

33. Якія змены адбыліся ў горадабудаўніцтве і архітэктуры Карэі ў эпоху 

сярэднявечча і ў Новы час? 

34. Чым адрознівалася будаўніцтва пячорных храмаў Карэі? Які выгляд яны 

мелі? 

35. Устаўце прапушчаныя словы: 

У Х ст. распаўсюдзіўся …, а з XIII ст. дзякуючы рухомаму металічнаму 

шрыфту разнастайныя літаратурныя жанры ўвайшлі ў побыт гараджан. 

36. Які матэрыял выкарыстоўваўся пры ўзвядзенні пабудоў Карэі ў X–

XIV стст.? 

37. Працягніце сказ: 

У скульптурных творах Карэі VIII–IX стст. назіраецца тэндэнцыя да 

выяўлення руху, …  

38. Які від выяўленчага мастацтва ў XV–XVIII стст. становіцца вядучым у 

Карэі: 
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а) жывапіс на скрутках; 

б) скульптура; 

в) графіка. 

39. Пералічыце асноўныя жанры карэйскага жывапісу на скрутках. 

40. Запоўніце табліцу “Асаблівасці карэйскай керамікі эпохі сярэднявечча і 

Новага часу”: 

Кераміка X–XIV стст.  

Кераміка XIV–XIX стст.  

41. Назавіце найбольш значныя перыяды ў развіцці мастацтва Манголіі часоў 

сярэднявечча і Новага часу?  

42. Назавіце сталіцу Манголіі, заснаваную ў 1220 г. Параўнайце 

горадабудаўніцтва Манголіі і Кітая. 

43. Які тып жылля выкарыстоўваўся ў Манголіі на працягу XIV–XVI стст., калі 

ў краіне ішлі міжусобныя войны:  

а) палаткі-шатры для ўрачыстых цырымоній (асар); 

б) шалашы; 

в) крытыя павозкі (чорныя кібіткі); 

г) палаткі (майханы). 

44. Адзначце, у абліччы якога тыпу жылля праявіліся рысы нацыянальнай 

эстэтыкі Манголіі. 

45. У чым заключаюцца асаблівасці мангольскага тыпу жылля юрты-гэр?  

46. Працягніце сказ: 

Асаблівай умяшчальнасцю адрозніваліся саборныя храмы – …, прыкладам 

якога можа служыць узведзены ў 1654 г. храм у манастыры Да-хурэ.  

47. Суаднясіце тып пабудовы манастыра з характэрнымі асаблівасцямі. 

хурэ выкарыстоўваў у аснове план тыбецкага ансамбля з галоўным 

храмам, узведзеным на вяршыні гары 

сум меў кальцавы план 

хійд узыходзіў да манастырскай сістэмы кітайскага тыпу і адрозніваўся 

рэгулярнасцю, паслядоўным чаргаваннем будынкаў і двароў 

48. Параўнайце храмавае дойлідства Манголіі XVIII–XIX стст. з помнікамі 

архітэктуры таго ж прызначэння XIX–XX стст. Якія змены адбыліся з тэхніцы 

іх будаўніцтва? 

49. Якія народы аказалі ўплыў на развіццѐ мангольскай культуры, у выніку чаго 

манголы атрымалі ў спадчыну пісьменнасць, літаратурны і мастацкі скарб у 

выглядзе песень і вершаў? 

50. Адзначце вядучую функцыю мангольскага жывапісу і скульптуры?  

51. Назавіце паслядоўнасць тэхнікі выканання манголамі іконы. 

52. Што ўяўляў сабою двухколерны жывапіс Манголіі XVII ст. Якія тэхнікі яго 

выканання існавалі? 

53. Чым тлумачыцца падабенства дойлідства Азербайджана і Ірана? 

54. Якія адметныя ўласцівасці народнага дойлідства Азербайджана Вам 

вядомы? 

55. У чым заключаецца адметнасць Дэрбенцкіх умацаванняў? 

56. Устаўце прапушчанае слова. 
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 Будаўнічая тэхніка Азербайджана набліжавецца да …, яна ўяўляла 

змешаную кладку з абпаленай цэглы і неапрацаванага каменю, а таксама 

кладку з чыста абчасаных камянѐў.  

а) іранскай; 

б) візантыйскай; 

в) арабскай. 

57. Пералічыце змены ў архітэктуры Азербайджана, якія адбыліся ў ХІІ ст. 

58. Адзначце асаблівасці мастацкага аблічча культавай архітэктуры 

Азербайджана. 

59. Прааналізуйце адзін з помнікаў манументальнага дойлідства Азербайджана 

– палацавы  комплекс шырваншахаў у г. Баку (XV ст.).  

60. Які будаўнічы матэрыял у Сярэдняй Азіі з’яўляўся асноўным?  

61. Асноўным тыпам пабудоў у раннім сярэднявеччы, як і ў Еўропе, у Сярэдняй 

Азіі з’яўляўся … 

а) феадальны замак; 

б) храм; 

в) адміністрацыйны будынак. 

62. Як выглядалі пабудовы феадальных замкаў у раннім сярэднявеччы ў 

Сярэдняй Азіі? 

63. Дайце азначэнне наступным архітэктурным тэрмінам: мячэць, медрэсэ, 

караван-сарай, рабат. 

64. Ці дэкарыраваліся пабудовы ІХ–ХІ стст. у Сярэдняй Азіі?   Калі так, то з 

дапамогай якіх сродкаў выразнасці? 

65. Якія змены ў мастацкай культуры Сярэдняй Азіі адбыліся пасля іх заваѐвы 

манголамі ў 1220–1221 гг.? 

66. Выбярыце правільны адказ: 

Асноўным вераваннем араба-мусульманскіх краін з’яўляецца … 

а) іслам; 

б) будызм; 

в) канфуцыянства. 

67. Назавіце характэрныя асаблівасці мастацтва араба-мусульманскіх краін. 

68. Чаму старажытныя пабудовы Аравійскага паўвострава мала захаваліся? 

69. Які тып жылля пераважаў у араба-мусульманскіх краін, чым гэта было 

выклікана? 

70. У чым заключаюцца мясцовыя асаблівасці архітэктуры розных 

мусульманскіх краін?   

71. Выбярыце правільны адказ: 

Вядучым тыпам манументальных збудаванняў у мусульманскіх краінах 

з’яўляецца …  

а) мячэць; 

б) медрэсэ; 

в) караван-сарай. 

72. Дайце характарыстыку адной з мячэцяў (на выбар). 

73. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 
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Архітэктура арабаў аб’ядноўвае ў сабе пярэднеазіяцкія, іранскія, 

візантыйскія і ўласна арабскія традыцыі. 

74. Эстэтычную функцыю ў аздабленні храмаў араба-мусульманскіх краін 

выконваў … 

а) колер; 

б) жывапіс; 

в) арнамент. 

75.  Назавіце асноўныя віды жывапісу, якія атрымалі найбольшае 

распаўсюджанне ў араба-мусульманскіх краінах. 

76. Пералічыце адметныя рысы керамікі араба-мусульманскіх народаў. 

77. Назавіце асноўныя цэнтры керамічнай вытворчасці ў араба-мусульманскіх 

краінах часоў сярэднявечча. 

78. Асноўнымі матывамі ткацкіх вырабаў арабаў з’яўлялюцца …  

а) фальклорныя; 

б) міфалагічныя; 

в) рэлігійныя. 

79. У чым заключаецца адметнасць дывановага майстэрства арабаў? 

80. Ці аказала, на Вашу думку, уздзеянне на архітэктуру Каўказа геаграфічнае 

становішча і рэлігія дадзенай мясцовасці. Калі так, то ў чым гэта праявілася? 

81. Пацвердзі ці абвергніце выказванне: 

Закаўказзе ў IV–VI стст.  уваходзіла ў склад імперыі Сасанідаў, у выніку 

чаго тут распаўсюдзіліся іранскія формы жылля, арнаменту, адзення і 

бытавога начыння. 

82. Працягніце сказ: 

Да асаблівасцей армянскіх і грузінскіх храмаў часоў сярэднявечча 

адносяць … 

83. Прааналізуйце асаблівасці мастацкай мовы аднаго з сусветна вядомых 

помнікаў сярэдневечнай архітэктуры Закаўказзя – ансамбля збудаванняў 

Санаінскага манастыра ў Арменіі (X–XIII стст.).  

84. Чаму на працягу ХІІІ–XVIII стст. на Каўказе манументальныя пабудовы не 

ўзводзіліся? 

85. Прывядзіце прыклады розных тыпаў жылля Каўказа, разнастайнасць якіх 

абумоўлена рэгіянальнымі асаблівасцямі.  

 

Пытанні і заданні да тэмы 8 

1. Працягніце сказ: 

Тэрмін “рэнесанс” умоўны, звязаны з уяўленнем пра … 

2. Якім італьянскім гуманістам і ў якім трактаце ўпершыню быў ужыты 

тэрмін “рэнесанс”? 

3. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 

У адрозненне ад культуры Сярэднявечча, дзе дамінавала тэацэнтрычная 

сістэма светапогляду, у цэнтры якой быў Бог, эпоха Адраджэння сцвярджае 

антрапацэнтрычную сістэму, якая галоўнай каштоўнасцю прызнае чалавека. 
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4. Назавіце храналагічныя межы кожнага з этапаў італьянскага 

Адраджэння: 

а) Протарэнесанс ці перададраджэнне (рэчэнта) – ...; 

б) Ранняе Адраджэнне (кватрачэнта) – ...; 

в) Высокае Адраджэнне (чынквечэнта) – ...; 

г) Позняе Адраджэнне – ... 

5. Выбярыце правільныя адказы. 

Набольш значныя дасягненні ў галіне архітэктуры італьянскага 

Рэнесансу звязаны з дзейнасцю такіх дойлідаў, як … 

а) Д. Брамантэ; 

б) Н. Пізана; 

в) Ф. Брунелескі; 

г) С. Батычэлі; 

д) А. Паладзіа. 

6. Аўтарам фрэсак “Страшны суд”, “Дабравешчанне”, “Вяртанне Іахіма 

да пастухоў”, “Бегства ў Егіпет”, “Сустрэча Марыі і Лізаветы”, 

“Уваскрашэнне Лазара”, “Бічаванне Хрыста” з’яўляецца жывапісец 

Протарэнесансу ... 

а) С. Батычэлі; 

б) Джота; 

в) А. Верокіа. 

7. Працягніце сказ: 

У перыяд Ранняга Адраджэння скульптары звяртаюцца да сюжэтаў 

рэальнага жыцця, пачуццяў рэальнага чалавека, …  

8. Прывядзіце прыклады твораў скульптураў Ранняга Адраджэння – 

Л. Гіберці, Данатэла, А. Верокіа. 

9. Устаўце прапушчаныя словы. 

Творчасць такіх тытанаў жывапісу, як Леанарда да Вінчы, 

Мікеланджэла, Рафаэль, адносяць да аднаго з этапаў італьянскага Рэнесансу – 

...  

10. У якім сусветна вядомым творы Леанарда да Вінчы выкарыстоўваецца 

прыѐм “сфумата”?  

11. Параўнайце статуі “Давід” Данатэла, А. Верокіа, Мікеланджэла. У чым іх 

падабенствы і адрозненні?  

12. Хто з’яўляецца аўтарам ніжэйпералічаных твораў? Працягніце іх пералік. 

“Мадонна Канестабіле”, “Мадонна ў зелені”, “Мадонна Альба”, 

“Заручаны Марыі”, ...  

13. Суаднясіце мастакоў Венецыянскага Адраджэння і іх творы: 

Джарджоне “Шлюб у Кане Галілейскай”, “Бал у доме Лівія” 

Тыцыян 

 

“Юдзіфь”, “Тры філосафы”, “Навальніца”, “Сельскі 

канцэрт”, “Невядомы юнак”, “Антоніо Бракарда”, 

“Венера, якая спіць” 

Веранэзе 

 

“Цуд Святога Марка”, “Выратаванне Арсеноі”, цыкл 

карцін на сюжэты жыцця Святога Марка, цыкл пано 

на тэму “Пакуты Хрыстовы”, “Распяцце”, “Тайная 
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вячэра” 

Тынтарэта “Любоў зямная і нябесная”, “Цыганская мадонна”, 

“Мадонна з вішнямі”, “Флора”, “Дынарый кесара”, 

“Узнясенне Марыі”, “Вакханалія”, “Свята Венеры”, 

“Вакх і Арыадна”, “Увядзенне ў храм”, “Юнак з 

пальчаткай”, “Даная”, “Венера перад люстэркам”, 

“Святы Себасцьян” 

14. Пад якім прозвішчам вядомы прыведзеныя ніжэй мастакі? 

Даната дэ Нікола дэ Бэта Бардзі, Джорджо Барбарэлі дэ 

Кастэльфранка, Паоло Кальяры, Якапа Рабусці.  

15. Якімі відамі прадстаўлены керамічныя вырабы эпохі Адраджэння? 

16. У чым заключаюцца асаблівасці вітражоў італьянскага Адраджэння? 

17. Якая тэхніка эмалей атрымала росквіт у эпоху Адраджэння? 

18. Вобразы якіх міфічных істот атрымалі пашырэнне ў ювелірных вырабах 

італьянскага Адраджэння? 

19. Прывядзіце прыклады твораў выяўленчага мастацтва Рэнесансу розных 

жанраў, адзначце іх мастацка-вобразныя асаблівасці. 

20. Прааналізуйце па адным творы (на выбар) выяўленчага мастацтва і 

архітэктуры Рэнесансу. 

21. Параўнайце перадумовы ўзнікнення і развіцця мастацтва Адраджэння ў 

Італіі і краінах Паўночнай Еўропы. 

22. Працягніце сказ: 

Сярод відаў мастацтва ў часы Адраджэння найвышэйшага росквіту 

дасягнула … 

23. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 

Нідэрландскае Адраджэнне ў жывапісе пачынаецца з “Генцкага алтара” 

братоў Губерта і Яна ван Эйкаў, у якім карціны з выявамі людзей аб’яднаны 

агульнай тэмай праслаўлення Бога, яго тварэнняў, думкамі аб лѐсе чалавецтва.  

24. Выбярыце правільныя адказы: 

Адным з вядомых твораў Яна ван Эйка, у якім аўтар паказвае галоўнага 

героя перад мадоннай у вобразе заказчыка мастацкага твора, з’яўляецца: 

а) “Сіксцінская мадонна”; 

б) “Мадонна Канестабіле”; 

в) “Мадонна-садоўніца”; 

г) “Мадонна канцлера Ролена”. 

25. Назавіце адрозненні тэматыкі жывапісу італьянскага і нідэрландскага 

Адраджэння. 

26. Адзначце мастацка-вобразныя асаблівасці твора жывапісу “Страшны суд” 

Рагіра ван дэр Вэйдэна. Ахарактарызуйце яго. 

27. Выбярыце правільны адказ: 

Сувязь з народнымі павер’ямі, фальклорам, імкненне да містычнага 

характэрны для твораў такіх нідэрландскіх мастакоў, як … 

а) Рагір ван дэр Вэйдэн; 
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б) Ян ван Эйк; 

в) Іеранімус Босх; 

г) Пітэр Брэйгель Старшы. 

28. Устаўце прапушчаныя словы: 

Нямецкае выяўленчае мастацтва ў XV ст. было цесна звязана з ... 

Паслабленне яго залежнасці ад ... выразілася толькі ў тым, што творы 

жывапісу вызваліліся ад ранейшай падпарадкаванасці ..., аддзяліліся ад сцен і 

засяродзіліся ў адным месцы ...  

29. Якому нямецкаму мастаку належаць тэарэтычныя працы “Упраўленне да 

вымярэнняў”, “Настаўленні па ўмацаванні гарадоў”, “Чатыры кнігі аб 

прапорцыях”, дзе ѐн выразіў асноўныя прынцыпы гуманістычнага 

светапогляду. 

30. Знайдзіце адпаведнасць паміж аўтарам і творам мастацтва. 

А. Дзюрэр 

 

М. Груневальд 

 

Л. Кранах Старшы 

 

А. Альтдорфер 

 

Г. Гальбейн Малодшы 

“Святое сямейства ля 

калодзежа”; 

“Бойка Аляксандра 

Македонскага з Дарыем”; 

“Чатыры коннікі”; 

“Бойка архангела Міхаіла з 

Д’яблам”; 

“Мадонна бургамістра Майера”; 

“Бічаванне Хрыста”; 

“Адпачынак па дарозе ў Егіпет”; 

“Венера і амур” 

31. Працягніце сказ: 

Творчасць французскага мастака Жана Фуке характарызуецца … 

32. Выбярыце правільны адказ. 

Узнікненню і шырокаму развіццю ў XVI ст. партрэта ў значнай ступені 

спрыяла творчасць … 

а) Франсуа Клуэ; 

б) Жана Гужона; 

в) Жана Клуэ; 

г) Жэрмэна Пілона. 

33. Прааналізуйце рэльефы “Фантана невінаватых” Ж. Гужона. 

34. Пра каго ідзе гаворка? 

Працаваў, пераважна, у круглай пластыцы, ствараў мемарыяльныя і 

партрэтныя вобразы, выяўляў персанажаў антычнай міфалогіі. Да ліку 

лепшых яго твораў можна аднесці надмагіллі Генрыха ІІ, выявы “Дзіяны”.  

35. Хто з французскіх архітэктараў эпохі Адраджэння з’яўляецца стваральнікам 

праекта палаца Луўр? 

36. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 

 Характэрнай рысай культуры французскага Адраджэння была перавага 

ролі дваранскіх поглядаў і густаў, якія спрыялі сцвярджэнню ў жывапісе 

прыдворных, арыстакратычных рыс.  
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37. Назавіце асаблівасці стылю архітэктуры іспанскага Адраджэння 

“платэрэск”. Прывядзіце прыклады пабудоў у гэтым стылі.  

38. З імѐм якога дойліда іспанскага Адраджэння звязана ўзнікненне стылю 

“эрэрэск”? 

39. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 

Іспанскі жывапіс XV ст., як і жывапіс іншых краін Заходняй Еўропы, 

знаходзіўся пад моцным уплывам царквы, якая забараняла выяўленне аголенай 

натуры, супрацьстаяла распаўсюджанню сюжэтаў антычнай міфалогіі, 

рэалістычнай трактоўцы рэлігійных сюжэтаў.  

40. Выбярыце правільны адказ: 

Рэтабло – гэта ... 

а) гістарычная карціна; 

б) алтарная карціна; 

в) партрэт; 

г) карціна на міфалагічны сюжэт. 

41. Працягніце сказ: 

Рэтабло Святых Абдона і Сенена ў царкве Санта Марыя ў Тэрасе 

належыць ...  

42. Ці атрымаў распаўсюджанне ў Іспаніі ў эпоху Адраджэння жанр партрэт? 

Калі так, прывядзіце прыклады партрэтных твораў іспанскіх мастакоў. 

43. Выбярыце правільны адказ: 

Рэлігійная тэматыка атрымала выраз у творах іспанскіх мастакоў эпохі 

Адраджэння … 

а) П. Беругеттэ; 

б) А.С. Каэльѐ; 

в) Х.П. дэ ла Круса; 

г) Л. дэ Маралеса. 

44. Пра каго ідзе гаворка? 

Карціны гэтага мастака прасякнуты аскетычным ідэалам 

Сярэднявечча. У іх мала дзеянняў, затое падкрэсліваюцца смутак і пакуты. 

Характэрнымі рысамі яго твораў з’яўляюцца халодны каларыт, гладкая, 

быццам бы эмалевая паверхня жывапісу.  

45. Адзначце мастацка-вобразныя асаблівасці твора “Пахаванне графа Оргаса” 

іспанскага мастака Эль Грэка. 

46. Ахарактарызуйце торчасць мастака Эль Грэка з выкарыстаннем наступных 

апорных слоў і выразаў: розначасовыя эпізоды з жыцця святога, 

супрацьпастаўленне кантрастных халодных колераў, глыбіня вобразаў, партрэт, 

стрыманасць, драматызм. 

47. Назавіце прычыны больш стрыманага ў параўнанні з іншымі краінамі 

Заходняй Еўропы праяўлення рыс Адраджэння ў мастацтве Англіі. 

48. Дапоўніце пералік характарыстык англійскай архітэктуры часоў 

Адраджэння: 

 Сіметрыя плану, ... 

49. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 
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Вядучым тыпам у англійскай архітэктуры да пачатку XVII ст. 

заставаўся загарадны замак, дзе асабліва яскрава праявіўся характэрны для 

Англіі культ дома і хатняй утульнасці.  

50. Вызначце адпаведнасць паміж праектам будынка і аўтарам: 

Хэтфілд-хауз 

палац Уайтхол 

Куінс-хауз 

Інга Джонс 

Роберт Лаймінг 

51. Выбярыце правільны адказ: 

Вядучым жанрам англійскага жывапісу эпохі Адраджэння быў .... 

а) пейзаж; 

б) нацюрморт; 

в) партрэт. 

52. Працягніце пералік жывапісных твораў, напісаных у жанры партрэт. 

Творчасці якога мастака яны належаць? 

“Партрэт Георга Гісцэ”, “Партрэт французскіх пасланнікаў” ... 

53. Назавіце мініяцюры Нікаласа Хіліарда. У чым асаблівасці яго творчага 

почырку?  

54. Сярод пералічаных мастацкіх твораў выбярыце толькі тыя, што належаць 

творчасці Ісаака Олівера. 

“Аўтапартрэт”, “Партрэт прынцыа Уэльскага”, “Юнак сярод кустоў 

руж”, “Партрэт Філіпа Сіднэя”, “Партрэт Герга Гісцэ”, “Партрэт 

французскіх пасланнікаў”, “Партрэт Генрыха VIII”. 

Пытанні і заданні да тэмы 9 

1. Якія змены адбыліся ў XVII ст. у культуры Еўропы? 

2. Назавіце характэрныя рысы стыляў барока і класіцызм. У чым іх 

кардынальныя адрозненні? 

3. Працягні сказ: 

Прынцыпы новага стылю – барока – першапачаткова пачалі складвацца 

ў ...  

а) Францыі; 

б) Іспаніі; 

в) Італіі. 

4. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 

У адрозненне ад дойлідства Адраджэння чляненні фасада барочнага 

будынка разлічваліся на маштабы плошчы і навакольнай забудовы. Будынак 

узводзіўся не ізалявана, яго аб’ѐм быў часткай прасторы. “Прасторавасць” 

стала характэрнай рысай архітэктуры барока.  

5. Дайце мастацка-вобразную характарыстыку архітэктурнага 

вырашэння плошчы перад саборам Святога Пятра ў Рыме. 

6. Пра каго ідзе гаворка? 

У культавых пабудовах гэтага майстра экспрэсія павялічана, эмацыянальны 

пачатак атрымаў рысы іррацыянальнасці і спірытуалізму.  

7. Назавіце характэрныя рысы Італьянскага парка часоў барока. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 248 

8. Пералічыце італьянскіх архітэктараў, у творчасці якіх атрымалі выраз 

прыѐмы барока. 

9. Працягні сказ: 

Для выяўленчага мастацтва барока характэрны эфектныя дэкаратыўныя 

кампазіцыі, ...  

10. Прывядзіце прыклады скульптурных твораў Л. Берніні. 

Прааналізуйце адзін з іх. 

11. З выкарыстаннем слоў-падказак раскажыце аб творчасці М. дэ 

Караваджыа: рэаліі рэчаіснасці, выяўленне нескладаных бытавых сцэн, 

нацюрморт, “падвальнае святло”. 

12. Якім чынам упрыгожвалася драўляная мэбля барока?  

13. У якім з відаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 

выкарыстоўвалася ў XVII ст. ціснѐная скура? 

14. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне:  

Мастацкая вышыўка барока пераймала жывапіс.  

15. Параўнайце мастацка-вобразнае вырашэнне пабудоў у стылі барока: царквы 

Іль Джэзу ў Рыме і царквы Святога Міхаіла ў Левене. 

16. У чым заключаюцца асаблівасці творчага почырку П.П. Рубенса? 

17. Сярод пералічаны твораў мастацтва выбярыце толькі тыя, якія належаць 

П.П. Рубенсу. 

“Вакханалія”, “Джэймс Сцюарт”, “Палацінскія прынцы”, “Партрэт 

лордаў Джона і Бярнарда Сцюартаў”, “Нацюрморт з малпамі”, “Гандляры 

рыбай у лаўцы”, “Выгнанне з раю”, “Алегорыя мірнага благадзенства”, 

“Сялянскі танец”, “Шубка”. 

18. Дапоўніце сказ: 

Партрэты, створаныя А. ван Дэйкам, адрозніваюць такія рысы, як 

эфектная тэатралізаванасць кампазіцый, ...   

19. Прааналізуйце “Партрэт караля Карла І”, напісаны мастаком А. ван Дэйкам. 

20. Працягні сказ: 

Адначасова з развіццѐм жанру партрэт у XVII ст. у жывапісе Фландрыі 

атрымалі развіццѐ ...  

а) нацюрморт; 

б) бытавы жанр; 

в) пейзаж. 

21. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 

Як у жанравых, так і ў міфалагічных кампазіцыях фламанскіх мастакоў 

XVII ст. адлюстроўваўся народны тыпаж. 

22. У чым заключаецца адрозненне галанскіх і фламанскіх нацюрмортаў 

XVII ст.? 

23. Акрэсліце гістарычныя перадумовы распаўсюджання пратэстанцкіх 

культавых пабудоў у Галандыі. У чым адрозненні архітэктуры Галандыі і Італіі 

XVII ст.? 

24. Працягніце сказ: 

У сярэдзіне XVII ст. у архітэктуры Галандыі сцвярджаюцца формы ..., 

прыйшоўшыя з ...  
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25. Адзначце сярод пералічаных ніжэй рысы класіцызму. Абгрунтуйце сваю 

думку. 

а) трохчасткавая структура фасада з дамінаваннем сярэдняй часткі; 

б) багаты пластычны дэкор, які стварае дынамічныя формы; 

в) ураўнаважанасць элементаў кампазіцыі; 

г) дакладнасць чляненняў фасада. 

26. Вызначце адпаведнасць мастацкага твора і яго аўтара. 

Ф. Хальс 

Рэмбрант ван Рэйн 

Я. Вермер Дэльфскі 

А. ван Остадзе 

“Школьны настаўнік” 

“Малочніца” 

“Шут з лютняй” 

“Аўтапартрэт з Саскіяй” 

27. Працягніце сказ: 

Пачуццѐвасць вобразаў у творах Ф. Хальса перадаецца не толькі 

партрэтнымі характарыстыкамі, але і ...  

28. Дапоўніце сказ: 

Мастацтва Рэмбранта прадстаўлена творамі розных жанраў: 

партрэту (“Аўтапартрэт з Саскіяй”, ...), пейзажу (...), нацюрморту (...), 

гістарычным (...), рэлігійным (“Асур, Аман і Эсфір”, ...). 

29. Вызначце асаблівасці кампазіцыйнай будовы карціны Рэмбранта “Начны 

дазор”. 

30. Творы якога галанскага мастака-пейзажыста вызначаюцца яскрава 

выяўленым рамантычным пафасам? 

а) Я. Вермера Дэльфскага; 

б) Я. Ван Рэйсдала; 

в) Г. Тэрбарха. 

31. Назавіце асноўны жанр жывапісу “малых галанцаў”. 

32. Напішыце эсэ аб тым, якое ўражанне ў Вас выклікала мастацтва “малых 

галанцаў”. 

33. Выбярыце правільны адказ: 

Фаянсавыя вырабы Галандыі XVII ст. ...  

а) не аздабляліся; 

б) былі перагружаны дэкорам; 

в) упрыгожваліся геаметрычным арнаментам. 

34. Апішыце, які выгляд мелі галанскія люстры ў XVII ст.  

35. Дайце характарыстыку архітэктуры Іспаніі XVII ст. 

36. Пра каго ідзе гаворка? 

Яскравы прадстаўнік іспанскага барока, жывапісец, гравѐр; ствараў 

карціны на рэлігійныя і міфалагічныя сюжэты, пісаў партрэты. Яго героі 

заўсѐды выяўлены ў пакутах фізічных ці духоўных (“Святая Інэса”, 

“Прыкланенне пастухоў”). 

37. Выбярыце правільны адказ: 

Асаблівую ўвагу ў сваіх творах Хусэпэ дэ Рыбера надаваў перадачы ...   

а) настрою; 

б) дэталяў; 

в) колеру. 
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38. Сярод пералічаных твораў жывапісу назавіце тыя, што належаць Х. дэ 

Рыберы: 

а) “Архімед”; 

б) “Здача Брэды”; 

в) “Храманожка”; 

г) “Сняданак”. 

39.Выбярыце правільныя адказы: 

Д. Веласвес з’яўляецца прадстаўніком ...   

а) барока; 

б) класіцызму; 

в) пазастылѐвай лініі. 

40. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 

У адрозненне ад Рэмбранта Д. Веласкес не абмяжоўваўся адлюстраваннем 

натуры пры пэўных умовах яе існавання, у інтэр’ерах, поўных кантрастнага 

святлаценю, а выяўляў натуру і ўдзень, і ўначы, і ў рэзкіх кантрастах 

святлаценю, і ў патоках рассеянага святла, і ў стрыманай фарбавай 

танальнасці, і ў разнастайных спалучэннях колераў, таноў. 

41. Адзначце асаблівасці тэхнікі жывапісу Д. Веласкеса. 

42. Прывядзіце прыклады мастацкіх твораў Д. Веласкеса. Да якога жанру іх 

можна аднесці?  

43. Якому мастаку Іспаніі XVII ст. належыць заслуга ў распрацоўцы партрэта-

біяграфіі? 

44. Выбярыце правільны адказ: 

Асноўнымі пародамі дрэў, якія выкарыстоўваліся ў вырабе мэблі ў Іспаніі 

ў XVII ст., былі ....   

а) чорныя; 

б) светлыя; 

в) ружовыя. 

45. Назавіце час узнікнення стылю класіцызм. У якой краіне зарадзіўся гэты 

стыль? 

46. Пералічыце асноўныя прынцыпы класіцызму, сфармуляваныя ў XV ст. 

італьянскім гуманістам Л.Б. Альберці. 

47. Выбярыце правільны адказ: 

Мастацтва класіцызму захавала асноўныя правілы разумення формы, 

распрацаваныя ў эпоху ...  

а) Антычнасці; 

б) Сярэднявечча; 

в) Адраджэння. 

48. Суаднясіце мастацкія жанры з катэгорыямі класіцыстычнай эстэтыкі “нізкі”, 

“высокі”.  

“высокія” жанры 

 

“нізкія” жанры 

партрэт; 

пейзаж; 

нацюрморт; 

гістарычны; 
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міфалагічны 

49. Прывядзіце прыклады французскай архітэктуры класіцызму. Якія крытэрыі 

дазваляюць аднесці гэтыя помнікі да ўзораў класіцызму? 

50. Выбярыце правільны адказ: 

... з’яўляецца не толькі помнікам архітэктуры, але і ўзорам канцэпцыі 

садова-паркавага мастацтва – Французскага рэгулярнага парка.  

а) Версальскі архітэктурны ансамбль; 

б) Луўр; 

в) Цівалі. 

51. Вызначце асаблівасці Французскага рэгулярнага парка. 

52. Што незвычайнага для архітэктуры XVII ст. увасабляе архітэктурна-

мастацкае вырашэнне палаца Вялікі Трыанон? 

53. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 

Творам, выкананым у стылі класіцызм, уласцівы раўнамернае 

размеркаванне фігур (аб’ектаў), насычаныя колеры, тэатралізаванасць 

кампазіцыі.  

54. Сярод пералічаных мастакоў назавіце тых, якія з’яўляюцца прадстаўнікамі 

французскага класіцызму XVII ст.  

а) Ф. Бушэ; 

б) Н. Пусэн; 

в) К. Ларэн; 

г) Д. Веласкес. 

55. Пра каго ідзе гаворка? 

Найбольш яскравы прадстаўнік французскага класіцызму XVII ст., для 

творчасці якога характэрна яснасць і логіка мастацкай мовы, уласцівае 

класіцызму ўяўленне аб гарманічным, разумна пабудаваным, арганізаваным і 

ўпарадкаваным свеце. Узвышаныя і паэтычныя па вобразнай 

характарыстыцы, глыбокія па філасофскай задуме, ясныя па кампазіцыі і 

малюнку яго карціны на гістарычныя, міфалагічныя і рэлігійныя тэмы 

сцвярджаюць моц розума і грамадска-этычныя норым (“Эха і Нарцыс”, 

“Танкрэд і Эрмінія”, “Селена і Эндзіміон”, “Рынальда і Арміда”).  

56. У якім жанры жывапісу працавалі французскія мастакі Антуан, Луі і Мацьѐ 

Ленен. Прывядзіце прыклады іх твораў. 

57. Працягніце сказ: 

У галіне ткацтва ў XVII ст. першанства трымала Францыя дзякуючы 

вынаходніцтву ...    

58. Выбярыце правільны адказ: 

Сусветна вядомымі мастакамі-мэбліроўшчыкамі XVII ст., па імю якіх 

атрымалі назвы стылі мэблі, з’яўляюцца ...  

а) Ш. Буль; 

б) К. Дангон; 

в) Ш. Лебрэн; 

г) Ж. Бярэн. 

59. Якія сюжэты выкарыстоўваліся ў аздабленні фарфоравых вырабаў Францыі 

ў XVII ст.? 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 252 

60. Прывядзіце прыклады культавых пабудоў XVII ст. паўднѐвых рэгіѐнаў 

Германіі. Якая пабудова паслужыла ўзорам храмаў Германіі гэтага часу? 

61. Па праекце якога мастака, архітэктара ў канцы XVII ст. у Берліне быў 

пабудаваны Каралеўскі палац? 

62. Назавіце характэрныя асаблівасці ювелірных вырабаў Германіі XVII ст. 

63. Да ўзораў якой эпохі звярталіся керамісты Германіі ў XVII ст.? 

64. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 

Майстры Англіі сярэдзіны і другой паловы XVII ст. развівалі ідэі 

архітэктара эпохі Адраджэння Крыстафера Рэна. 

65. Назавіце архітэктара сабора Святога Паўла ў Лондане. 

66. Запоўніце табліцу з вызначэннем характэрных асаблівасцей кожнага з тыпаў 

паркаў Заходняй Еўропы XVII ст.  

Французскі рэгулярны парк Англійскі пейзажны парк Італьянскі парк 

   

67. Выбярыце правільны адказ: 

Які арнамент ужываўся ў аздабленні керамічных вырабаў у XVII ст. у 

Англіі?  

а) геаметрычны; 

б) раслінны; 

в) зааморфны. 

68. У аздабленні драўлянай мэблі Англіі ў XVII ст. ужывалі тэхніку маркетры. 

У чым яе асаблівасць? 

69. Які стыль панаваў у ювелірным мастацтве Англіі ў XVII ст.? 

Пытанні і заданні да тэмы 10 

1. Дапоўніце сказ: 

У мастацтве эпохі Асветніцтва ў Заходняй Еўропе атрымалі 

распаўсюджанне стылі ... 

а) барока; 

б) класіцызм; 

в) ракако. 

2. Назавіце вядомых Вам архітэктараў асветніцкага класіцызму. 

3. Дайце мастацка-вобразную характарыстыку архітэктуры сабора 

Святой Жэнеўевы ў Парыжы. Якому архітэктару належыць гэты праект? 

4. Растлумачце выраз “папяровая архітэктура Леду”. 

5. Запоўніце абліцу “Стылі і кірункі ў выяўленчым мастацтве Заходянй 

Еўропы XVIII ст.” 

Стыль (кірунак) Мастакі Мастацкія 

творы 

ракако   

асветніцкі рэалізм   

асветніцкі класіцызм   

сентыменталізм   

пазастылѐвая лінія ў мастацтве 

XVIII ст. 
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6. Пра які стыль ідзе гаворка? 

Назва паходзіць з французскай мовы. Нарадзіўся стыль у французскім 

мастацтве як крайні выраз праяў барока. Найбольш выразна стыль увасобіўся 

ў інтэр’еры, дэкаратыўна-прыкладным мастацтве, жывапісе. 

7. Пералічыце асноўныя стылявыя рысы сентыменталізму ў выяўленчым 

мастацтве. 

8. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 

Скульптуру ракако вызначаюць такія характэрныя рысы, як 

дэкаратыўнасць, знешняя прывабнасць, капрызная складанасць сілуэта, 

мяккая апрацоўка формы, лѐгкія і жывыя рухі, якія перадаюць жартлівы 

настрой. 

9. Выбярыце правільны адказ: 

Які майстар сатырычнага бытавога жанра на падставе літаратурных 

крыніц і жыццѐвага вопыту стварыў дзве серыі карцін: “Кар’ера мота”, 

“Модны шлюб”, у якіх раскрыў тыповыя з’явы тагачаснага жыцця? 

а) Ж.-Б.С. Шардэн; 

б) У. Хогарт; 

в) Т. Гейнсбара. 

10. Назавіце імя скульптара – прадстаўніка асветніцкага рэалізму, які 

паставіў перад сабою задачу стварыць скульптурныя вобразы людзей, што 

праславілі сваю радзіму (партрэты Вальтэра, Д. Дзідро, Ж.Ж. Русо, 

Ж.Л. Д’Аламбера, Мальера, К.В. Глюка, Дж. Франкліна) і вырашыў яе на 

высокім узроўні.  

11. Сярод пералічаных твораў выбярыце тыя, што належаць прадстаўніку 

асветніцкага класіцызму – Ж.Л. Давіду. Якую ідэйную накіраванасць маюць яго 

творы? 

а) “Выкраданне сабінянак”; 

б) “Пір Клеапатры”; 

в) “Смерць Марата”; 

г) “Клятва Гарацыяў”; 

д) “Сярэбраны стакан”; 

е) “Выкраданне Еўропы”; 

ж) “Клятва ў зале для гульні ў мяч”. 

12. Дайце азначэнне паняццю “вядута”. 

13. Назавіце мастакоў, у творчасці якіх атрымала яскравае ўвасабленне 

вядута. 

14. Дайце характарыстыку творчасці венецыянскага мастака XVIII ст. 

Дж.Б. Цьепала. 

15. Дапоўніце сказ: 

У дэкаратыўна-прыкладным мастацтве XVIII ст. панаваў стыль ... 

16. У эпоху Асветніцтва ў аздабленні посуду ўжываліся ўзоры: 

а) з кветак; 

б) з птушак; 

в) геаметрычныя; 

г) зааморфныя. 
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17. Галанскія шкларобы ў XVIII ст. акрамя алмазнай гравіроўкі ўжывалі 

новую тэхніку – пункцірную гравіроўку. У чым яе адметнасць? 

18. Працягніце сказ: 

У тканых вырабах ракако панаваў ... 

а) анімалістычны арнамент; 

б) геаметрычны арнамент; 

в) раслінны арнамент. 

19. Адзначце асаблівасці горадабудаўнічай арганізацыі Пецярбурга ў 

Пятроўскія часы. 

20. Дайце мастацка-вобразную характарыстыку будынку сабора 

Петрапаўлаўскай крэпасці. 

21. Пералічыце пабудовы, узведзеныя па праектах Д. Трэзіні. 

22. Якому французскаму архітэктару і інжынеру належыць распрацоўка праекта 

планіроўкі Пецярбурга, што меў у аснове форму эліпса, у якім размяшчаліся 

вуліцы, што перакрыжоўваліся пад прамым вуглом? 

23. Якая гістарычная падзея прадвызначыла мастацка-вобразнае вырашэнне 

скульптурнай кампазіцыі “Самсон, што раздзірае пасць ільву”? 

24. У творчасці якога італьянскага скульптара вобраз Пятра І атрымаў 

найбольш яскравае ўвасабленне (“Васкавая персона Пятра І”, бронзавы бюст 

Пятра І, конны манумент Пятру І)?  

25. Устаўце прапушчаныя сімвалы: 

... стагоддзе лічыцца пачаткам рускага партрэтнага жывапісу. 

26. Запоўніце табліцу “Партрэтны жанр у творчасці рускіх мастакоў Пятроўскіх 

часоў”. 

Мастак Прыклады партрэтаў, іх аналіз 

І.М. Нікіцін  

І.Я. Вішнякоў  

А.М. Мацвееў  

27. Творчасці якога архітэктара належаць праекты Зімовага палаца, Смольнага 

манастыра, палаца С. Страганава ў Пецярбурзе, Вялікага палаца ў Царскім 

Сяле, царскага палаца ў Пецяргофе? 

28. Адзначце асаблівасці партрэтнага жывапісу А.П. Антропава. 

29. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 

Заслугай І.П. Аргунова з’яўляецца тое, што мастак упершыню ў гісторыі 

рускага мастацтва звяртаецца ў сваѐй творчасці да выяўлення прадстаўнікоў 

трэцяга саслоўя. 

30. Запоўніце табліцу “Архітэктура Кацярыненскага класіцызму”. 

Архітэкт

ар 

Архітэктурны 

аб’ект (праект) 

Мастацка-вобразныя 

характарыстыка архітэктурнага 

аб’екта (праекта) 

В.І. Баж

энаў 

  

М.Ф. Ка

закоў 

  

Дж. Ква   
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рэнгі 

Ч. Камер

он 

  

31. Выбярыце правільны адказ: 

Які з пералічаных жанраў з’яўляецца вядучым у рускім выяўленчым 

мастацтве XVIII ст.? 

а) нацюрморт; 

б) партрэт; 

в) пейзаж; 

г) гістарычны. 

32. Дапоўніце сказ: 

Скульптурны партрэт з’яўляецца асноўным жанрам у творчасці рускага 

мастака XVIII ст. ... 

а) Ф.І. Шубіна; 

б) Ф.С. Рокатава; 

в) У.Л. Баравікоўскага. 

33. Вызначце адпаведнасць паміж мастацкім творам і яго аўтарам. 

Ф.С. Рокатаў 

Д.Р. Лявіцкі 

А.П. Ласенка 

У.Л. Баравікоўскі 

“Партрэт М.І. Лапухіной” 

“Уладзімір перад Рагнедай” 

“Партрэт невядомай у ружовай сукенцы” 

“Партрэт А.М. Хрушчовай” 

34. Ахарактарызуйце падыходы Д.Р. Лявіцкага да выяўлення мадэляў у 

камерных і парадных партрэтах. 

35. Пра каго ідзе гаворка? 

Рускі мастак, які аддаваў перавагу камернаму партрэту, вядомы 

таксама як стваральнік ікон для іканастаса Казанскага сабора ў Пецярбурзе.  

36. Аўтарам якога першага рускага дапаможніка па мастацкай анатоміі 

з’яўляецца А.П. Ласенка? 

37. Прааналізуйце творчасць скульптара Ф.І. Шубіна. 

38. Архітэктар Дж. Кварэнгі дакладна прытрымліваўся ў сваѐй творчасці 

кірунка паладзіянства. Назавіце адметныя рысы гэтага стылявога кірунка. 

Пытанні і заданні да тэмы 11 

1. Якое паходжанне мае тэрмін “ампір”? 

2. Назавіце храналагічныя межы стылю ампір. 

3. Вызначце падабенствы і адрозненні мастацкіх стыляў ампір і 

класіцызм. 

4. Выбярыце правільны адказ: 

Цопф-стыль з’яўляецца разнавіднасцю ампіра ў ...  

а) Францыі; 

б) Італіі; 

в) Германіі. 

5. Прывядзіце прыклады пабудоў у стылі ампір. Дайце аднаму з іх 

мастацка-вобразную характарыстыку. 
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6. Якім чынам праявіўся стыль ампір у дэкаратыўна-прыкладным 

мастацтве? 

7. Выбярыце правільны адказ: 

Рамантызм характарызуецца зваротам да ... 

а) унутранага свету асобы; 

б) вызначэння ролі асобы ў грамдстве; 

в) адлюстравання знешняга аблічча асобы. 

8. Пацвердзіце ці абвергніце выказванне: 

Мастакі-рамантыкі лічылі, што не логіка і веды, а інтуіцыя і ўяўленні 

адкрываюць таямніцы жыцця; сімвалам рамантызму лічыцца “блакітная 

кветка”. 

9. Працягніце ланцужок: 

Характэрнымі рысамі рамантызму ў выяўленчым мастацтве сталі: 

імкненне да адлюстравання містычнага і фантастычнага  народнай 

творчасці    ...  ...   ...  

10. Выбярыце правільны адказ: 

Першыя праявы рамантызму адзначыліся ў творчасці іспанскага 

мастака ... 

а) Т. Жэрыко; 

б) Э. Дэлакруа; 

в) Ф.Х. Гойі. 

11. Прааналізуйце творчасць іспанскага жывапісца, графіка, стваральніка 

малюнкаў Ф.Х. Гойі. 

12. Пра каго ідзе гаворка? 

Мастак з’яўляецца аўтарам экспрэсіўных, напоўненых пачуццямі твораў, 

якія не пазбаўлены драматызму; майстар вялікафарматных карцін; з мэтай 

дасягнення найбольшай выразнасці твораў выяўляе фігуры ў натуральную 

велічыню; адным з найбольш вядомых яго твораў з’яўляецца карціна “Плыт 

Мядузы”.  

13. Якія тэмы атрымалі выраз у творах Э. Дэлакруа? 

14. Вызначце адпаведнасць аўтара і яго твора: 

Э. Дэла

круа 

Т. Жэр

ыко 

Ф.Х. Го

йя 

“Растрэл паўстанцаў у ноч на 3 мая 1808 года”; 

“Маршал Франсіска Эспас-і-Міна”; 

“Афіцэр конных стралкоў імператарскай гвардыі пад час 

бою”; 

“Плыт Мядузы”; 

“Каўчэг Дантэ”; 

“Графіня дэль Карпіо, маркіза дэ ла Салана”; 

“Разня на Хеосе”; 

“Паранены кірасір”; 

“Смерць Сарданапала” 

15. Назавіце вядомых Вам мастакоў-рамантыкаў. Прааналізуйце творчасць 

аднаго з іх. 
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16. В.А. Трапінін і А.А. Кіпрэнскі з’яўляюцца стваральнікамі партрэтаў 

А.С. Пушкіна. Па апісанні выявы паэта здагадайцеся, хто з’яўляецца 

аўтарам партрэта. 

а) “Вядомай раскаванасці, дынамічнасці вобраза садзейнічае кампазіцыя 

партрэта. Фігура дадзена ў паўабароты ўправа. І справа ж мастак зразае плячо і 

руку. Аднак устойлівасць фігуры надае іншая рука, што цвѐрда і ўласна 

абапіраецца на стол ...”; 

б) “Пушкін здаецца аддаленым ад нас, існуючым у іншай прасторы. Фон 

партрэта – светла-карычневы, залацісты, вакол галавы – высветлены, мякка 

ззяючы. Агульны тон адзення – цѐмны, прыглушаны, і толькі дзве рэзкія белыя 

палоскі каўнера кашулі вылучаюць самую светлую пляму на палатне, самае 

галоўнае ў ім – твар ...”. 

17. Пра каго ідзе гаворка? 

Па праекце мастака ў в. Какаўка (Украіна) была пабудавана царква. Як 

жывапісец, мастак працаваў пераважна ў жанры партрэту, яго малюнкі 

вылучаюцца дакладным партрэтным падабенствам з мадэллю. 

18. Якую карціну К.П. Брулоў напісаў пад уражаннем наведавання руінаў 

старажытнарымскага горада, што загінуў пры звяржэнні вулкана Везувій 

у І ст.? 

19.  Выбярыце правільны адказ: 

Рускі мастак-рамантык, аўтар партрэта лейб-гусарскага палкоўніка 

Е. Давыдава ... 

а) К.П. Брулоў; 

б) В.А. Трапінін; 

в) А.А. Кіпрэнскі; 

г) А.А. Іванаў. 

20. Назавіце асноўную тэматыку твораў мастака А.А. Іванава. 

21. Дайце мастацка-вобразную характарыстыку карціны А.А. Іванава 

“З’яўленне Хрыста народу”. 

22. Сярод пералічаных твораў адзначце тыя, што належаць творчасці 

А.Г. Венецыянава. 

а) “Дзяўчына з васількамі”; 

б) “Неапалітанскі заліў”; 

в) “Пастушок, які спіць”; 

г) “На раллі. Вясна”; 

д) “Бура на моры ўначы”; 

е) “Плыт Мядузы”; 

ж) “На жніве. Лета”. 

23. Пералічыце прадстаўнікоў “венецыянаўскай школы” жывапісу. Які жанр 

у іх творчасці быў вядучым? 

24. Назавіце імя мастака, які з’яўляецца першым рускім марыністам і адным 

з лепшых прадстаўнікоў гэтага жанру ў свеце. Прывядзіце прыклады яго 

марын. 

25. Вызначце адпаведнасць аўтара і яго твора. 

К.П. Брулоў “Дзявяты вал”; 
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А.А. Кіпрэнскі 

А.А. Іванаў 

І.К. Айвазоўскі 

А.Г. Венецыянаў 

“Дзяўчына з васількамі”; 

“Партрэт А.С. Пушкіна”; 

“Жанчына на кані”; 

“Апалон, Гіацынт і Кіпарыс” 

26. Напішыце эсэ аб тым, якое ўражанне ў Вас выклікала рускае выяўленчае 

мастацтва рамантызму. 

27. Адзначце асаблівасці творчасці французскіх мастакоў-пейзажыстаў 

“барбізонскай школы”. 

28. Выбярыце правільны адказ: 

Хто з мастакоў-пейзажыстаў лічыцца лідэрам “барбізонскай школы” 

жывапісу?   

а) Ж. Дзюпрэ; 

б) Н. Дзіаз; 

в) К. Траѐн; 

г) Ш.Ф. Дабіньі; 

д) Т. Русо. 

29. Вызначце адпаведнасць паміж мастаком і яго мастацкім творам. 

Т. Русо 

Ш.Ф. Дабіньі 

К. Каро 

“Пруд”; 

“Баржы”; 

“Парыў ветру”; 

“Лес у Фантэнбло”; 

“Воз сена” 

30. Пра каго ідзе гаворка? 

Прадстаўнік “барбізонскай школы”, ствараў паэтычныя, тонкія па 

колеравым вырашэнні пейзажы, імкнуўся адлюстраваць прыроду не ва 

“ўзвышаных” яе праявах, а ва ўсѐй натуральнасці.  

а) Ш.Ф. Дабіньі; 

б) Г. Курбэ; 

в) Ф. Міле; 

31. Сярод пералічаных твораў адзначце тыя, што належыць К. Каро. 

Прааналізуйце адзін з іх. 

а) “Пруд”; 

б) “Воз сена”; 

в) “Баржы”; 

г) “Фларэнцыя. Від з садоў Бабалі”; 

д) “Мост у Манце”; 

е) “Парыў ветру”. 

32. Раскрыйце сутнасць тэрміна “рэалізм”. Акрэсліце храналагічныя межы 

гэтага стылю. 

33. Дапоўніце сказ: 

Адным з пачынальнікаў рэалістычнай плыні ў французскім мастацтве 

з’яўляецца прадстаўнік “барбізонскай школы” жывапісу, аўтар дзіўных па 

гармоніі палотнаў, сюжэтам якіх служылі будні простага чалавека ...  

34. Вызначце адпаведнасць мастака і яго твора. 

Ж.Ф. Міле “Вуліца Транснанэн”; 
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А. Дам’е 

 

Г. Курбэ 

“Пахаванне ў Арнане”; 

“Драбільшчыкі камянѐў”; 

“Зборшчыцы каласоў”; 

“Веяльшчыкі”; 

“Салодкія ўспаміны” 

35. Назавіце асноўную тэматыку твораў французскага мастака сярэдзіны 

ХІХ ст. А. Дам’е. Прывядзіце прыклады яго твораў. 

36. Які ўклад унес А. Дам’е ў развіццѐ літаграфіі? 

37. Заснавальнікам якога жанру лічаць А. Дам’е? 

38. Назавіце вядомыя Вам творы лідэра французскага рэалізму Густава 

Курбэ. Дайце мастацка-вобразную характарыстыку карціны “Майстэрня 

мастака”. 

39. З пералічаных карцін назавіце тыя, што належаць творчасці рускага 

жывапісца і графіка П.А. Фядотава. Адзначце асаблівасці іх стылявога 

вырашэння. 

а) “Свежы кавалер”; 

б) “Тройка”; 

в) “Сватаўство маѐра”; 

г) “Тайная вячэра”; 

д) “Снеданне арыстакрата”; 

е) “Пахаванне селяніна”; 

ж) “Удовушка”. 

40. Запоўніце табліцу “Скульптура Расіі ХІХ ст.”. 

Скуль

птар 

Ідэйна-вобразныя асаблівасці 

твораў 

Творы 

скульптуры 

І.П. 

Мартас 

  

П.К. 

Клот 

  

41. Дапоўніце сказ: 

Галоўную ролю ў забудове Пецярбурга ў ХІХ ст. адыгрываў не палац, а ....  

42. Працягніце ланцужок: 

Характэрнымі рысамі архітэктуры Расіі ХІХ ст. з’яўляюцца: 

акцэнтаванне гладзі сцяны  адсутнасць аконнай ліштвы або абрамленне 

аконных праѐмаў полачкамі ці замковымі камянямі   ...    ...  ...    

43. Назавіце архітэктара, па праекце якога пабудаваны Казанскі сабор у 

Пецярбурзе, Горны кадэцкі корпус (Горны інстытут). 

а) А.Д. Захараў; 

б) А.Н. Вараніхін; 

в) Т. дэ Тамон; 

г) К.І. Росі. 

44. Знайдзіце адпаведнасць архітэктара і яго праекта. 

А.Д. Заха

раў 

К.І. Росі 

Казанскі сабор 

Адміралцейства 

Будынак Галоўнага штаба і міністэрстваў 
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А.Н. Вара

ніхін 

45. Прааналізуйце творчасць рускага архітэктара, яскравага прадстаўніка 

позняга класіцызму – В.П. Стасава. Вызначце праявы стылю класіцызм у 

адным з яго праектаў. 

46. Якое паходжанне мае тэрмін “імпрэсіянізм”? 

47. Дапоўніце сказ: 

Сярод усіх відаў мастацтва найбольш яскрава кірунак імпрэсіянізм 

праявіўся ў ...  

48. Які мастак-імпрэсіяніст узначальваў у 1870-х гг. “баціньѐльскую групу”, 

у якую ўваходзілі мастакі, пісьменнікі, крытыкі і аматары мастацтва. 

Адзначце ідэйна-эстэтычныя перакананні членаў “баціньѐльскай групы”.  

49. Сярод пералічаных твораў адзначце тыя, што належыць творчасці 

Э. Манэ. У чым праяўляюцца іх стылявыя асаблівасці?  

а) “Любіцель Абсэнта”; 

б) “Уражанне. Узыход сонца”; 

в) “Снеданне на траве”; 

г) “Алімпія”; 

д) “Мароз у Лувесьене”; 

е) “Кабачок”; 

ж) “Цырк”; 

з) “Бар у Фолі-Бержэр”. 

50. Выбярыце правільны адказ: 

Галоўную ўвагу мастакі-імпрэсіяністы засяроджвалі на ...  

а) колеры; 

б) сюжэце; 

в) кампазіцыі; 

г) святле. 

51. Працягніце ланцужок: 

Асаблівасцямі імпрэсіянізму з’яўляюцца: праца на пленэры  стварэнне 

серый твораў на адзін сюжэт   ...    ...  ...    

52. Знайдзіце адпаведнасць паміж мастаком і яго мастацкім творам. 

К.О. Манэ 

П.А. Рэнуар 

А. Сіслей 

Э. Дэга 

“Танцаўшчыца ў фатографа”; 

“Лодка ў час паводкі”; 

“Снеданне на траве”; 

“Мулен дэ ла Галет” 

53. Назавіце стылявыя праявы імпрэсіянізму ў скульптуры. Пацвердзіце свой 

адказ прыкладамі. 

54. Растлумачце значэнне тэрміна “пуантылізм”. Назавіце яго сінанімічныя 

назвы. 

55. Пералічыце вядомых Вам прадстаўнікоў пуантылізму. Прывядзіце 

прыклады твораў. 

56. Што азначае тэрмін “постімпрэсіянізм”? 

57. У якой краіне мастацкі кірунак постімпрэсіянізм атрымаў найбольш 

яскравы выраз? 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 261 

а) у Францыі; 

б) у Італіі; 

в) у Германіі; 

г) у Расіі. 

58. Назавіце лідэраў постімпрэсіянізму. 

59. Выбярыце правільны адказ: 

У творчасці мастака В. Ван Гога вылучаецца два перыяды: 

а) французскі; 

б) іспанскі; 

в) галанскі; 

г) рускі. 

60. Ахарактарызуйце галанскі перыяд творчасці В. Ван Гога. Прывядзіце 

прыклады твораў адзначанага перыяду яго творчасці. 

61. Для якога перыяду творчасці В. Ван Гога характэрны такія асаблівасці, як 

пазбаўленне ад цѐмнага каларыту, набыццѐ пачуцця колеравых кантрастаў і 

выразнасці гнуткага мазка, папаўненне твораў рухам і драматызмам? 

62. Назавіце персанажаў карцін П. Гагена ў таіцянскі перыяд яго творчасці. 

63. Вызначце адпаведнасці мастака і яго твора. 

Поль Гаген 

 

Поль Сезан 

 

Вінсэнт Ван Гог 

 

Анры дэ Тулуз-Латрэк 

“Чырвоныя вінаграднікі”; 

“Таіцянкі”; 

“Жонка караля”; 

“Гара Святой Вікторыі”; 

“Пшанічнае поле і кіпарысы”; 

“Жана Аўрыль, якая танчыць”; 

“Туалет”; 

“Нацюрморт з персікамі і 

грушамі” 

64. Растлумачце сэнс лозунга П. Сезана: “Трактуйце прыроду з дапамогай 

цыліндра, шара і конуса”. Які выраз гэты лозунг знайшоў у творчасці мастака? 

65. Пра каго ідзе гаворка? 

Героямі твораў гэтага мастака-постімпрэсіяніста сталі музыканты, 

танцаўшчыцы, акрабаты і клоўны. Для іх вобразнага адлюстравання ѐн 

знаходзіў тонкія партрэтныя характарыстыкі (“Жана Аўрыль, якая 

танчыць”). Яго творчасці належаць афішы для парыжскіх кабарэ. 

66. Якая падзея адыграла важнае значэнне ў станаўленні ідэалагічных 

меркаванняў прадстаўнікоў крытычнага рэалізму ў рускім мастацтве? 

67. Дапоўніце сказ: 

Узнікненне ў 1870 г. буйнейшага ў гісторыі рускага жывапісу аб’яднання 

мастакоў-рэалістаў – “Таварыства мастацкіх перадзвіжных выстаў” звязана 

з дзейнасцю такіх майстроў, як ...  

68. Выбярыце правільны адказ: 

Асноўнай задачай творчасці мастакі-перадзвіжнікі вылучылі ... 

а) матэрыяльную падтрымку абяздоленых; 

б) ідэйна-эстэтычнае выхаванне народа. 
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69. Пералічыце вядомых Вам мастакоў, якія з’яўляліся членамі Таварыства 

мастацкіх перадзвіжных выстаў. 

70. Пра каго ідзе гаворка? 

Рускі мастак і крытык, адзін з ініцыятараў “бунта чатырнаццаці” 

студэнтаў; яшчэ ў Акадэміі за карціну “Маісей, які высякае ваду са скалы” 

мастак атрымаў малы залаты медаль. Па прызванні мастак быў 

партрэтыстам. Вобразы, створаныя мастаком, адрозніваюцца 

дакументальнай дакладнасцю (партрэты Л.М. Талстога, М.А. Някрасава).  

71. Прааналізуйце творчасць рускага мастака-перадзвіжніка М.М. Ге. 

Адзначце найбольш значныя, на Ваш погляд, яго карціны. У чым асаблівасці 

іх мастацкай выразнасці? 

72. Вызначце адпаведнасць мастака і яго твора. 

М.М. Ге 

І.М. Крамскі 

В.Р. Пяроў 

І.Я. Рэпін 

В.І. Сурыкаў 

В.М. Васняцоў 

“Невядомая”; 

“Раніца стралецкай казні”; 

“Не чакалі”; 

“Пахаванне селяніна”; 

“Тайная вячэра”; 

“Алѐнушка” 

73. Якая тэматыка была ўзята за аснову творчасці В.Р. Пярова? Прывядзіце 

прыклады карцін мастака. 

74. Вызначце, да творчасці якога мастака-перадзвіжніка належаць 

прыведзеныя ніжэй творы. Дапоўніце іх спіс. 

“Бурлакі на Волзе”, “Хрэсны ход у Курскай губерніі” ... 

75. Хто з мастакоў-перадзвіжнікаў звяртаўся ў сваѐй творчасці да 

гістарычных з’яў, драматычных для ўсяго рускага народа. Якімі сродкамі 

выразнасці гэты мастак карыстаўся для перадачы ўражанняў? 

76. Прывядзіце прыклады карцін В.М. Васняцова на тэмы рускай гісторыі 

(...), рускіх казак (...), былін (...). 

77. Параўнайце пейзажы А.К. Саўрасава і В.Д. Паленава. 

78. Прывядзіце прыклады твораў заснавальніка жанру “пейзажны настрой” – 

І.І. Левітана. Вызначце асноўныя сродкі выразнасці, якія дапамагаюць 

перадаць лірычнае гучанне твораў. 

79. Выкарыстанне якіх сродкаў выразнасці робіць адметнымі пейзажныя 

творы А.І. Куінджы? 

а) кампазіцыі; 

б) святла; 

в) каларыту. 

80. Вызначце, да творчасці якога мастака-перадзвіжніка належаць ніжэй 

названыя творы. Дапоўніце іх спіс. 

“Сасновы бор”, “Поўдзень. У наваколлі Масквы”, “Рубка лесу” ... 

81. Што, на Ваш погляд, паслужыла перадумовмі ўзнікнення “новай 

архітэктуры”? 
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82. Адзначце навацыі ХІХ ст. у праектаванні мастоў. 

83. Хто з’яўляецца стваральнікам праекта Крыштальнага палаца ў Лондане? 

Ахарактарызуйце мастацкі вобраз Крыштальнага палаца.  

84. Узгадайце гісторыю праектавання Эйфелевай вежы. Па праекце якога 

архітэктара яна была пабудавана? 

85. Дайце азначэнне тэрміну “эклектыка”. 

86. Назавіце асноўныя этапы развіцця эклектыкі. Ахарактарызуйце кожны з 

іх. 

87. Прывядзіце прыклады архітэктурных помнікаў у стылі эклектыкі. 

Вызначце мастацка-вобразныя асаблівасці аднаго з іх. 

88. Дапоўніце сказ: 

Прарафаэліты – гэта ...  

89. Назавіце асноўныя ідэйныя перакананні прадстаўнікоў брацтва 

Прарафаэлітаў. 

90. Дайце характарыстыку першаму этапу ў гісторыі брацтва Прарафаэлітаў. 

У чым асаблівасці тэхнікі жывапісу прарафаэлітаў у гэты перыяд? 

91. Да якіх сюжэтаў звярталіся ў сваѐй творчасці прарафаэліты? Прывядзіце 

прыклады твораў жывапісу. 

92. Нзавіце асаблівасці другога этапу ў гісторыі брацтва Прарафаэлітаў. 

93. Якія назвы атрымаў стыль мадэрн у розных краінах Еўропы? 

94. Устаўце прапушчаныя словы: 

Творчасць прарафаэлітаў аказала істотны ўплыў на фарміраванне двух 

галоўных адгалінаванняў “новага мастацтва” Англіі – “...” Уільяма Морыса і 

“эстэтычнага руху” ... 

95. Які архітэктар, мастак інтэр’еру Англіі з’яўляецца яскравым 

прадстаўніком стылю мадэрн? У сваѐй творчасці ѐн імкнуўся да стварэння 

адкрытага плану і перацякаючай унутранай прасторы, шырока 

выкарыстоўваў раслінны арнамент у інтэр’еры. 

а) Б. Скот; 

б) О. Уайльд; 

в) У. Морыс. 

96. У якой краіне ў 1890-х гг. “група чатырох” стварыла “стыль Глазга”? У 

чым асаблівасці гэтага стылю? 

97. Сярод пералічаных ніжэй мастакоў адзначце яскравага прадстаўніка art-

nouveau. 

а) Ч.Р. Макінтош; 

б) А. ван дэ Вэльдэ; 

в) Г. Гімар. 

98.  Дайце мастацка-вобразную характарыстыку асабняку для прафесара 

Брусэльскага ўніверсітэта, пабудаванага па праекце архітэктара В. Орты. 

99. Запоўніце табліцу “Стыль мадэрн у Еўропе”. 

Краін

а 

Мастакі 

(архітэктары) 

Прыклады мастацкіх твораў і іх 

характарыстыка 

? Гектар Гімар ? 

Герм ? ? 
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анія 

? ? “Дом Sezession” (1898) у Вене – 

сваѐй кампазіцыяй нагадвае класічны 

храм, і толькі адзін з элементаў 

сведчыць пра новы стыль – купал над 

вестыбюлем галоўнага ўвахода, 

накрыты металічнымі пласцінамі, што 

нагадваюць форму лісцеў 

Іспані

я 

? ? 

? Фѐдар Восіпавіч 

Шэхтэль 

? 

100. Дапоўніце сказы: 

У галіне дэкаратыўнага жывапісу значныя змены ў ХІХ ст. былі 

выкліканы з’яўленнем ... Характэрнымі малюнкамі ... гэтага часу з’яўляюцца 

зробленыя па эскізах М. Зюбэра з экзатычнымі пейзажамі, ... з раслінным 

дэкорам і завіткамі У. Морыса.  

101. Якія выявы можна ўбачыць на фарфоравых вырабах ХІХ ст.? 

102. Якія змены зведала мастацкае шкло ў ХІХ ст.? 

103. Якое вынаходніцтва ў галіне мастацкага шкла належыць А. Кро? 

104. Адзначце, якія змены адбыліся ў драўлянай мэблі ў ХІХ ст.? 

105. Дапоўніце сказ: 

Набіўную тканіну 1830-х гг. можна падзяліць на дзве групы: тканіна з 

матывамі палявання і афарбоўкай рознымі танамі і тканіна ...  

Пытанні і заданні да тэмы 12 

1. Пералічыце вядомыя Вам стылявыя кірункі ХХ – пачатку ХХІ ст. 

2. Якія з пералічаных ніжэй мастакоў у 1905 г. прынялі ўдзел у выставе 

фавістаў? 

а) А. Маціс; 

б) Ж. Брак; 

в) А. Дзярэн; 

г) Р. Дэланэ;  

д) Ф. Лежэ;  

е) М. дэ Уламінк; 

ж) П. Пікасо. 

3. Якія сродкі мастацкай выразнасці з’яўляюцца галоўнымі ў творчасці 

фавістаў? 

а) кампазіцыя; 

б) колер; 

в) святло; 

г) лінія.  

4. Пра каго ідзе гаворка? 

Мастак, творчасць якога адносіцца да стылявога кірунку фавізм, 

увайшоў у гісторыю жывапісу як пейзажыст, які выяўляў тонкае маляўнічае 
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аблічча Парыжу, прамяністасць паўднѐвай прыроды, ззяючую прастору 

Міжземнамор’я (“Гара Візувій”, “Гавань у Анфлѐры”).  

5. Вызначце адпаведнасць мастака і яго мастацкага твора. 

Ж. Руо 

А. Маціс 

М. дэ Уламінк 

А. Дзярэн 

Ж. Брак 

К. ван Данген 

“Новы замак у Ля Рош-Гюѐн”; 

“Чырвоны пакой”; 

“Рака”; 

“Святы лік”; 

“Партрэт Фернанды”; 

“Порт у Гаўры” 

6. Дайце мастацка-вобразную характарыстыку карціне П. Пікасо 

“Авіньѐнскія дзяўчаты”. 

7. Дапоўніце сказ: 

За ўзор сваѐй творчасці кубісты (Ж. Брак, П. Пікасо, Ф. Лежэ, 

Р. Дэланэ) узялі ... 

8. Якая колеравая гама характэрна для твораў кубістаў? 

9. Назавіце 3 стадыі развіцця кубізму. Ахарактарызуйце кожную з іх. 

10. Адзначце асаблівасць тэхнікі калаж. Прывядзіце прыклады мастацкіх 

твораў з выкарыстаннем тэхнікі калаж. 

11. Дапоўніце сказ: 

У творчасці мастака-кубіста П. Пікасо можна вылучыць некалькі 

паслядоўных перыядаў: блакітны, ... 

12. З пералічаных ніжэй выбярыце творы П. Пікасо і вызначце, да якога 

перыяду творчасці мастака яны належаць. 

а) “Старык Бегар і яго сын”; 

б) “Герніка”; 

в) “Аўтобус”; 

г) “Дзяўчына на шары”;  

д) “Крык”;  

е) “Скрыпка і вінаград”; 

ж) “Галава”. 

13. Дайце мастацка-вобразную характарыстыку твору Э. Мунка “Крык”. 

14. Назавіце асноўныя ідэйныя перакананні мастакоў-экспрэсіяністаў. 

15. Дапоўніце сказ: 

Адным з аб’яднанняў, якое выражала погляды экспрэсіяністаў, быў ..., 

заснаваны па ініцыятыве мастакоў В.В. Кандзінскага і ... 

16. Пералічыце вядомых Вам мастакоў-экспрэсіяністаў. Прывядзіце 

прыклады іх твораў. 

17. Запоўніце табліцу “Мастацкія кірункі ХХ – пачатку ХХІ ст.”. 

Кірунак Сутнасць 

мастацкай 

канцэпцыі 

Прадстаўнікі 

кірунку 

Мастацкія 

творы 

Сродкі 

мастацкай 

выразнасці 

Футурызм     

Абстракц

ыянізм 

    

Прымітыв     
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ізм 

Дадаізм     

Сюррэаліз

м 

    

Неарэаліз

м 

    

Поп-арт     

Ап-арт     

Кінетычн

ае мастацтва 

    

Гіперрэал

ізм 

    

Канцэпту

альнае 

мастацтва 

    

18. Назавіце прыхільнікаў протафункцыянальнай архітэктуры Еўропы. 

19. Узгадайце прынцып архітэктуры, сфармуляваны лідэрам Чыкагскай 

архітэктурнай школы Л. Салівэнам. 

20. Творчасць якога архітэктара аказала значны ўплыў на станаўленне 

архітэктуры функцыяналізму? 

21. Пералічыце вядомых Вам прадстаўнікоў архітэктуры функцыяналізму. 

22. Працягніце ланцужок: 

Прынцыпы архітэктуры функцыяналізму: тыпавое праектаванне  

індустрыялізацыя будаўніцтва    ...  ...   ...  

23. Якую назву мела адна з прагрэсіўных школ першай трэці ХХ ст., 

заснаваная ў Германіі В. Гропіусам? 

24. Якія два напрамкі ў вырашэнні праблемы горадабудаўнічага развіцця 

склаліся ў 20-х – 30-х гг. ХХ ст.? Назавіце іх прыхільнікаў. 

25. Адзначце 5 прынцыпаў архітэктуры, вылучаных архітэктарам 

Ле Карбюзье і апублікаваных у 1925 г. у часопісе “L’esprit nouveaux”. 

26. Які архітэктар з’яўляецца прадстаўніком дэзурбаністычнага напрамку 

ў архітэктуры першай паловы ХХ ст.? 

27. У чым заключаецца сутнасць канцэпцыі “арганічнай архітэктуры”? 

28. Запоўніце табліцу “Стылявыя кірнкі ў архітэктуры Еўропы ХХ – 

пачатку ХХІ ст.”. 

Кірунак Сутнасць 

мастацкай канцэпцыі 

Архітэктары 

Функцыяналізм   

“Арганічная 

архітэктура” 

  

Бруталізм   

Нерацыяналізм   

Постмадэрн   

Дэканструктывізм   

Хай-тэк   
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29. Якія матывы з’яўляюцца характэрнымі для тканых вырабаў ХХ – 

пачатку ХХІ ст.? 

30. Пра каго ідзе гаворка? 

Скульптар пачатку ХХ ст., у творчасці якога знайшоў увасабленне 

класічны ідэал жаночай асобы; сярод знакамітых яго твораў вылучаюцца 

“Леда”, “Міжземнае мора (Думка)”, “Флора”. 

31. Параўнайце творчасць французскіх скульптараў А. Маѐля і 

А. Бурдэля. 

32. У творчасці якога скульптара ХХ ст. праявіліся рысы экспрэсіянізму? 

33. Дапоўніце сказ: 

У творах італьянскага скульптара У. Бачоні яскравы выраз знайшоў 

стылявы кірунак ... 

34. У якой тэхніцы працаваў скульптар В. Цадкін? 

35. Знайдзіце адпаведнасць скульптара і яго твора. 

К. Бранкузі 

Х. Арп 

М. Марыні 

Дж. Манцу 

А. Джакамеці 

Г. Мур 

Дж. Барофскі 

“Адкладанне”; 

“Чалавек-малекула”; 

“Ляжачая фігура”; 

“Брама смерці”; 

“Галава”; 

“Коннік”; 

“Стол маўчання” 

36. Пра каго ідзе гаворка? 

Адзін з найбольш яскравых рускіх майстроў партрэту пачатку ХХ ст., 

творчасць якога прайшла складаны шлях развіцця: ад іміпрэсіяністычнага 

ўзнаўлення натуры да аналітычных партрэтаў, у якіх мастак імкнуўся 

стварыць вобраз, што раскрывае характар мадэлі ў позе, жэстах, позірку, 

узаемадзеянні з наваколлем. 

37. Выбярыце правільны адказ. 

У якім часопісе ў пачатку ХХ ст. аналізаваліся асаблівасці сімвалізму ў 

літаратуры і выяўленчым мастацтве? 

а) “Весы”; 

б) “Золотое руно”. 

38. Пералічыце вядомыя Вам аб’яднанні, у межах якіх развіваўся кірунак 

сімвалізм. 

39. Якія сімвалічныя вобразы знайшлі ўвасабленне ў творчасці 

М.А. Урубеля? 

40. Назавіце карціну К.С. Пятрова-Водкіна, у аснову сюжэта якой 

пакладзена сцэна, якую майстар неаднаразова назіраў у вѐсцы. 

41. Якое мастацкае аб’яднанне было ўтворана ў 1898 г. групай мастакоў 

на чале з С.П. Дзягілевым і А.М. Бенуа? Назавіце членаў гэтага 

аб’яднання. 

42. Працягніце сказ. 

Праграма выстаў членаў аб’яднання “Мир искусства” была накіравана 

супраць ... 

43. Выбярыце правільны адказ. 
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На аснове мадэлей якога мастака ў 1905 г. Імператарскі фарфоравы 

завод адліў дзве фарфоравыя групы – “Закаханыя” і “Закаханы”? 

а) В.А. Сярова; 

б) М.А. Урубеля; 

в) К.А. Сомава. 

44. Які вобраз Б.М. Кустодзіева звязаны з тэмай рускай правінцыі? 

45. Уплыў якіх стылявых кірункаў зведала творчасць членаў аб’яднанняў 

“Бубновы валет”, “Асліны хвост”, “Блакітная ружа”? 

46. Суаднясіце творчыя аб’яднанні з датай іх узнікнення. 

“Мир искусства” 

“Блакітная ружа” 

“Асліны хвост” 

“Бубновы валет” 

1910 г. 

1898 г. 

1907 г. 

1912 г. 

47. Якія жанры атрымалі ўвасабленне ў творчасці мастакоў аб’яднання 

“Бубновы валет”? 

48. Працягніце сказ: 

У галіне мастацкай педагогікі члены аб’яднання “Бубновы валет” 

выступалі за адраджэнне сістэмы “...”. 

49. Назавіце аўтара тэорыі “прамянізму”: 

а) М.Ф. Ларыѐнаў; 

б) Р.Р. Фальк; 

в) І.І. Машкоў. 

50. Выбярыце правільны адказ. 

Якія еўрапейскія кірункі ў Расіі развівалі мастакі аб’яднання “Бубновы 

валет”? 

а) сезанізм; 

б) прымітывізм; 

в) кубізм; 

г) футурызм; 

д) бруталізм. 

51. Суаднясіце мастакоў і творчыя аб’яднанні, у якія яны ўваходзілі. 

С.П. Дзягілеў, М.А. Урубель 

П.В. Кузняцоў, М.С. Сар’ян 

П.П. Канчалоўскі, І.І. Машкоў 

М.Ф. Ларыѐнаў, Н.С. Ганчарова 

“Асліны хвост”; 

“Бубновы валет”; 

“Мир искусства”; 

“Блакітная ружа” 

52. Назавіце мастацтвазнаўчы тэрмін, паходжанне якога звязана з 

сустрэчай І.В. Сталіна і М. Горкага з пісьменнікамі, пасля чаго ѐн быў 

апублікаваны на старонках “Литературной газеты” і трывала 

замацаваўся як назва творчага метаду. 

53. Адзначце, які від мастацтва найбольш яскрава выражаў канцэпцыю 

сацрэалізму. 

54. Што азначае назва  “Кукрыніксы”? 

55. Пералічыце асноўныя напрамкі плакатнай графікі 1920-х – сярэдзіны 

1980-х гг. 
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56. Якую назву атрымаў мастацкі стыль канца 1950-х – 1960-х гг., 

прадстаўнікі якога звярталіся да выяўлення сюжэтаў з жыцця простых 

людзей, якое трактавалі ва ўзнѐслых, паэтычных формах? 

57. Заснавальнікам якога мастацкага кірунку 1970-х – 1980-х гг. сталі 

выпускнікі Маскоўскага вышэйшага мастацка-прамысловага 

вучылішча імя С. Страганава В.А. Комар і А.Д. Меламід? 

58. Назавіце вядомага Вам майстра жывапісу, станковай і кніжнай графікі, 

манументальна-дэкаратыўнага мастацтва, заснавальніка Віцебскага 

народнага вучылішча, у ранніх творах якога пазначыўся такі прыѐм 

кампазіцыйнай будовы, калі прадметы зрушваюцца са звыклых 

месцаў. 

59. Пералічыце асноўныя кірункі выяўленчага мастацтва Расіі канца 1980-

х гг. 

60. Выбярыце правільны адказ. 

На сучасным этапе ў галіне графікі склалася дзве буйныя школы: 

а) маскоўская; 

б) пецярбургская; 

в) пермская; 

г) ніжнетагільская. 

61. Хто з’яўляецца аўтарам трохметровай скульптуры “Медны заяц”? 

а) І.А. Бурганаў; 

б) А.А. Мдаянец; 

в) З.К. Цэрэтэлі. 

62. З пералічаных твораў выбярыце тыя, што не адносяцца да творчасці 

З.К. Цэрэтэлі. 

а) манумент “Перамога”; 

б) рэльеф “Крык”; 

в) манумент “Сяброўства назаўсѐды”; 

г) рэльеф “У руху”; 

д) манумент “Сляза жалю”; 

е) статуя “Пѐтр Вялікі”. 

63. Суаднясіце этапы развіцця архітэктуры Расіі ХХ – пачатку ХХІ ст. і іх 

храналагічныя межы. 

Перыяд фарміравання і росквіту 

канструктывізму; 

Перыяд развіцця канструктывізму, 

зацвярджэння і панавання неакласіцызму; 

Перыяд фарміравання і развіцця 

функцыяналізму; 

Перыяд зацвярджэння новых мастацкіх 

канцэпцый, што зведалі ўплыў постмадэрну, 

неамадэрнізму, хай-тэку, біянічнай архітэктуры 

Сярэдзіна 1970-х – 2000-я гг.; 

 

1955 г. – сярэдзіна 1970-х гг.; 

 

1932 – 1954 гг.; 

 

1917 г. – пачатак 1930-х гг. 

64. Што згодна праграме канструктывістаў адносіцца да галоўных і 

другарадных элементаў архітэктуры, якія фарміруюць яе мастацкі 

вобраз? 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 270 

65. Устаўце прапушчаныя словы. 

Галоўныя палажэнні архітэктуры канструктывізму былі звязаны з 

распрацоўкай і прапагандай ..., аснову якога складалі рацыянальная планіроўка і 

абсталяванне будынкаў, індустрыялізацыя будаўніцтва, ..., завадскі выраб 

элементаў і пераўтварэнне будаўніцтва ў “...”. 

66. Які рускі архітэктар пабудаваў уласны дом у форме цыліндрычнага 

аб’ѐма, прарэзанага 60-цю шасцівугольнымі вокнамі? 

а) І.А. Голасаў; 

б) К.С. Мельнікаў; 

в) А.С. Нікольскі. 

67. Вызначце адпаведнасць архітэктурнай школы і дойліда, якія развіваў 

канцэпцыю гэтай школы. 

Неарэнесансная школа 

Школа “чырвонай дорыкі” 

І.А. Фамін; 

І.У. Жалтоўскі 

68. Назавіце новыя від мастацкага шкла, што з’явіўся і распаўсюдзіўся ў 

1980-х – 2000-х гг. у рускім дэкаратыўным мастацтве? 

69. Назавіце віды мастацкіх рамѐстваў, што атрымалі росквіт у Расіі ў ХХ 

– пачатку ХХІ ст. 
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ІІІ. РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЮ ВЕДАЎ 

3.1 КРЫТЭРЫІ АЦЭНЬВАННЯ СТУДЭНТАЎ ПА ДЫСЦЫПЛІНЕ  

 

Ацэньванне прафесійнай кампетэнтнасці студэнтаў у галіне сусветнай 

мастацкай культуры ажыццяўляецца падчас навучання. У працэсе навучання 

ацэньваюцца тэарэтычныя веды ў галіне сусветнай мастацкай культуры 

(валоданне мастацтвазнаўчай тэрміналогіяй; веданне асноўных стыляў, 

кірункаў мастацтва і іх характарыстыкі;  відаў, жанраў, тэхнік 

мастацтва; творчасці буйных архітэктараў, скульптараў, графікаў, жывапісцаў, 

мастакоў прыкладной творчасці; асноўных тэндэнцый развіцця сусветнай 

мастацкай культуры), практычныя ўменні і навыкі аналізу твораў мастацтва і 

схематычнага выяўлення элементаў твораў мастацтва. Ацэньванне прафесійнай 

кампетэнтнасці здзяйсняецца падчас лекцый (пры ўмове дыскусійнага 

характару правядзення лекцый з выкарыстаннем сучасных педагагічных 

тэхналогій, як, напрыклад, “разумовы штурм”, “круглы стол” і інш.), на 

семінарскіх занятках, пры выкананні навукова-даследчых работ. Крытэрыі 

ацэньвання па 10-бальнай шкале прыведзены ў Табліцы 1. 

Табліца 1 

Бал Крытэрыі ацэньвання тэарэтычных 

ведаў па дысцыпліне 

Крытэрыі ацэньвання 

практычных уменняў і 

навыкаў па дысцыпліне 

10 

(дзесяць) 

Студэнт валодае грунтоўнымі 

тэарэтычнымі ведамі, што ўключаюць 

лекцыйны матэрыял і дадатковую 

інфармацыю, атрыманую ў працэсе 

самастойнай падрыхтоўкі ў межах 

ацэньваемага модуля (модуляў, 

храналагічнага перыяду), умее 

супастаўляць гістарычныя факты і 

праводзіць стылявыя і мастацка-

вобразныя паралелі; па выніках 

групавых прамежкавых форм кантроля 

(тэсты, калѐквіўмы, кантрольныя 

работы) прадэманстраваў высокі 

% ведаў (90–100%), прымаў актыўны 

ўдзел у дыскусіях, выступаў з 

паведамленнямі на пераважнай 

большасці семінарскіх заняткаў.  

Студэнт мае навуковы 

задзел і праявіў высокія 

здольнасці да навукова-

даследчай работы ў 

працэсе падрыхтоўкі да 

семінарскіх заняткаў 

(падрыхтоўка дакладаў, 

паведамленняў); у поўнай 

ступені валодае ўменнямі і 

навыкамі аналізу твораў 

мастацтва (у межах 

вучэбнай дысцыпліны), 

умее схематычна выявіць 

элемент твора мастацтва 

(напрыклад, перспектыўны 

партал гатычнага сабора, 

крэсла ў стылі барока і 

г. д.). 

9 

(дзевяць) 

Студэнт валодае глыбокімі 

тэарэтычнымі ведамі, што ўключаюць 

лекцыйны матэрыял і дадатковую 

інфармацыю, атрыманую ў працэсе 

Студэнт мае навуковы 

задзел або праявіў высокія 

здольнасці да навукова-

даследчай работы ў 
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самастойнай падрыхтоўкі ў межах 

ацэньваемага модуля (модуляў, 

храналагічнага перыяду), ужывае 

метад параўнання са стылявымі і 

мастацка-вобразнымі прататыпамі, па 

выніках групавых прамежкавых форм 

кантроля (тэсты, калѐквіўмы, 

кантрольныя работы) прадэманстраваў 

дастаткова высокі % ведаў (80–100%), 

прымаў удзел у дыскусіях, выступаў з 

паведамленнямі на большасці 

семінарскіх занятках.  

працэсе падрыхтоўкі да 

семінарскіх заняткаў 

(падрыхтоўка дакладаў, 

паведамленняў); у 

дастаткова поўнай ступені 

валодае ўменнямі і 

навыкамі аналізу твораў 

мастацтва (у межах 

вучэбнай дысцыпліны), 

умее схематычна выявіць 

элемент твора мастацтва. 

8 (восем) Студэнт валодае тэарэтычнымі ведамі, 

што ўключаюць лекцыйны матэрыял і 

дадатковую інфармацыю, атрыманую 

ў працэсе самастойнай падрыхтоўкі ў 

межах ацэньваемага модуля (модуляў, 

храналагічнага перыяду), але ў яго 

разважаннях сустракаюцца невялікія 

недакладнасці, фрагментарна ўжывае 

метад параўнання са стылявымі і 

мастацка-вобразнымі прататыпамі, па 

выніках групавых прамежкавых форм 

кантроля (тэсты, калѐквіўмы, 

кантрольныя работы) прадэманстраваў 

дастаткова высокі % ведаў (70–90%), 

прымаў удзел у дыскусіях, выступаў з 

паведамленнямі на семінарскіх 

занятках.  

Студэнт праявіў здольнасці 

да навукова-даследчай 

работы ў працэсе 

падрыхтоўкі да семінарскіх 

заняткаў (падрыхтоўка 

дакладаў, паведамленняў); 

у дастаткова поўнай 

ступені валодае ўменнямі і 

навыкамі аналізу твораў 

мастацтва (у межах 

вучэбнай дысцыпліны), 

умее схематычна выявіць 

элемент твора мастацтва. 

7 (сем) Студэнт валодае тэарэтычнымі ведамі, 

што ўключаюць лекцыйны матэрыял і 

дадатковую інфармацыю, атрыманую 

ў працэсе самастойнай падрыхтоўкі ў 

межах ацэньваемага модуля (модуляў, 

храналагічнага перыяду), але ў яго 

разважаннях сустракаюцца невялікія 

памылкі (у межах храналагічнага 

перыяду), фрагментарна ўжывае метад 

параўнання са стылявымі і мастацка-

вобразнымі прататыпамі, па выніках 

групавых прамежкавых форм кантроля 

(тэсты, калѐквіўмы, кантрольныя 

работы) прадэманстраваў сярэдні 

% ведаў (60–80%), прымаў удзел у 

дыскусіях або выступаў з 

Студэнт праявіў здольнасці 

да навукова-даследчай 

работы ў працэсе 

падрыхтоўкі да семінарскіх 

заняткаў (падрыхтоўка 

дакладаў, паведамленняў); 

у сярэдняй ступені валодае 

ўменнямі і навыкамі 

аналізу твораў мастацтва (у 

межах вучэбнай 

дысцыпліны), умее 

схематычна выявіць 

элемент твора мастацтва, 

але не заўсѐды дакладна. 
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паведамленнямі на семінарскіх 

занятках.  

6 (шэсць) Студэнт валодае тэарэтычнымі ведамі, 

што ўключаюць лекцыйны матэрыял і 

дадатковую інфармацыю, атрыманую 

ў працэсе самастойнай падрыхтоўкі ў 

межах ацэньваемага модуля (модуляў, 

храналагічнага перыяду), але ў яго 

разважаннях сустракаюцца памылкі (у 

межах храналагічнага перыяду), 

зрэдку ўжывае метад параўнання са 

стылявымі і мастацка-вобразнымі 

прататыпамі, па выніках групавых 

прамежкавых форм кантроля (тэсты, 

калѐквіўмы, кантрольныя работы) 

прадэманстраваў сярэдні % ведаў (50–

80%), прымаў удзел у дыскусіях або 

выступаў з паведамленнямі на 

семінарскіх занятках.  

Студэнт праявіў невялікія 

здольнасці да навукова-

даследчай работы ў 

працэсе падрыхтоўкі да 

семінарскіх заняткаў 

(падрыхтоўка дакладаў, 

паведамленняў); валодае 

ўменнямі і навыкамі 

аналізу твораў мастацтва (у 

межах вучэбнай 

дысцыпліны), але робіць 

памылкі, умее схематычна 

выявіць элемент твора 

мастацтва, але не заўсѐды 

дакладна. 

5 (пяць) Студэнт валодае тэарэтычнымі ведамі, 

што ўключаюць лекцыйны матэрыял і 

дадатковую інфармацыю, атрыманую 

ў працэсе самастойнай падрыхтоўкі ў 

межах ацэньваемага модуля (модуляў, 

храналагічнага перыяду), але ў яго 

разважаннях сустракаюцца памылкі, 

не ўжывае метад параўнання са 

стылявымі і мастацка-вобразнымі 

прататыпамі, па выніках групавых 

прамежкавых форм кантроля (тэсты, 

калѐквіўмы, кантрольныя работы) 

прадэманстраваў невысокі % ведаў 

(30–60%), зрэдку прымаў удзел у 

дыскусіях або выступаў з 

паведамленнямі на семінарскіх 

занятках.  

Студэнт праявіў невысокія 

здольнасці да навукова-

даследчай работы ў 

працэсе падрыхтоўкі да 

семінарскіх заняткаў 

(падрыхтоўка дакладаў, 

паведамленняў да асобных 

заняткаў); валодае 

базавымі ўменнямі і 

навыкамі аналізу твораў 

мастацтва (у межах 

вучэбнай дысцыпліны), але 

робіць памылкі, 

недакладна схематычна 

выяўляе элемент твора 

мастацтва. 

4 

(чатыры) 

Студэнт валодае тэарэтычнымі ведамі, 

што ўключаюць лекцыйны матэрыял 

або дадатковую інфармацыю, 

атрыманую ў працэсе самастойнай 

падрыхтоўкі ў межах ацэньваемага 

модуля (модуляў, храналагічнага 

перыяду), але ў яго разважаннях 

сустракаюцца значныя памылкі, не 

ўжывае метад параўнання са 

Студэнт праявіў невысокія 

здольнасці да навукова-

даследчай работы ў 

працэсе падрыхтоўкі да 

семінарскіх заняткаў 

(падрыхтоўка дакладаў, 

паведамленняў да 

адзінкавых заняткаў); 

валодае базавымі ўменнямі 
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стылявымі і мастацка-вобразнымі 

прататыпамі, па выніках групавых 

прамежкавых форм кантроля (тэсты, 

калѐквіўмы, кантрольныя работы) 

прадэманстраваў невысокі % ведаў 

(20–50%), зрэдку прымаў удзел у 

дыскусіях або выступаў з 

паведамленнямі на семінарскіх 

занятках.  

і навыкамі аналізу твораў 

мастацтва (у межах 

вучэбнай дысцыпліны), але 

робіць значныя памылкі, 

недакладна схематычна 

выяўляе элемент твора 

мастацтва. 

3 (тры) Студэнт валодае базавымі 

тэарэтычнымі ведамі, што ўключаюць 

лекцыйны матэрыял або інфармацыю, 

атрыманую ў працэсе самастойнай 

падрыхтоўкі ў межах ацэньваемага 

модуля (модуляў, храналагічнага 

перыяду), але ў яго разважаннях 

прысутнічаюць значныя памылкі, не 

ўжывае метад параўнання са 

стылявымі і мастацка-вобразнымі 

прататыпамі, па выніках групавых 

прамежкавых форм кантроля (тэсты, 

калѐквіўмы, кантрольныя работы) 

прадэманстраваў нізкі % ведаў (10–

40%), у адзінкавых выпадках прымаў 

удзел у дыскусіях або выступаў з 

паведамленнем на семінарскіх 

занятках.  

Студэнт праявіў нізкія 

здольнасці да навукова-

даследчай работы ў 

працэсе падрыхтоўкі да 

семінарскіх заняткаў 

(падрыхтоўка даклада, 

паведамлення да аднаго з 

заняткаў); валодае 

мінімальнымі базавымі 

ўменнямі і навыкамі 

аналізу твораў мастацтва (у 

межах вучэбнай 

дысцыпліны), але робіць 

значныя памылкі, 

недакладна схематычна 

выяўляе элемент твора 

мастацтва або не ўмее 

выявіць схематычна твор 

мастацтва. 

2 (два) Студэнт валодае фрагментарнымі 

тэарэтычнымі ведамі, што ўключаюць 

лекцыйны матэрыял або інфармацыю, 

атрыманую ў працэсе самастойнай 

падрыхтоўкі ў межах ацэньваемага 

модуля (модуляў, храналагічнага 

перыяду), але ў яго разважаннях 

прысутнічаюць крытычныя памылкі, 

не ўжывае метад параўнання са 

стылявымі і мастацка-вобразнымі 

прататыпамі, па выніках групавых 

прамежкавых форм кантроля (тэсты, 

калѐквіўмы, кантрольныя работы) 

прадэманстраваў нізкі % ведаў (10–

20%), прымаў пасіўны ўдзел у 

дыскусіях і не выступаў з 

паведамленнем на семінарскіх 

Студэнт не праявіў 

здольнасцей да навукова-

даследчай работы ў 

працэсе падрыхтоўкі да 

семінарскіх заняткаў; 

валодае мінімальнымі 

базавымі ўменнямі і 

навыкамі аналізу твораў 

мастацтва (у межах 

вучэбнай дысцыпліны), але 

робіць крытычныя 

памылкі, не ўмее выявіць 

схематычна твор 

мастацтва. 
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занятках.  

1 (адзін) Студэнт валодае фрагментарнымі 

мінімальнымі тэарэтычнымі ведамі ў 

межах ацэньваемага модуля (модуляў, 

храналагічнага перыяду), але 

большасць яго разважанняў 

памылковыя, не ўжывае метад 

параўнання са стылявымі і мастацка-

вобразнымі прататыпамі, па выніках 

групавых прамежкавых форм кантроля 

(тэсты, калѐквіўмы, кантрольныя 

работы) прадэманстраваў вельмі нізкі 

% ведаў (да 10%) або не прымаў удзел 

у прамежкавых формах кантролю, 

прымаў пасіўны ўдзел у дыскусіях і не 

выступаў з паведамленнем на 

семінарскіх занятках.  

Студэнт не праявіў 

здольнасцей да навукова-

даследчай работы ў 

працэсе падрыхтоўкі да 

семінарскіх заняткаў; не 

валодае базавымі ўменнямі 

і навыкамі аналізу твораў 

мастацтва (у межах 

вучэбнай дысцыпліны), не 

ўмее выявіць схематычна 

твор мастацтва. 

 

3.2 КАНТРОЛЬНЫЯ ПЫТАННІ (ТЭСТЫ) 

Кантрольныя пытанні 1 

1. Да прасторавых відаў мастацтва адносяць: 

а) архітэктуру; 

б) музыку; 

в) літаратуру; 

г) выяўленчае мастацтва; 

д) дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. 

2. Ідэйная задума твораў жывапісу канкрэтызуецца ў … 

а) тэктоніцы; 

б) тэме; 

в) каларыце; 

г) сюжэце; 

д) кампазіцыі. 

3. Сярод тэхнік манументальнага жывапісу выдзяляюць: 

а) фрэску; 

б) тэмперу; 

в) лубок; 

г) а сека; 

д) пастэль; 

е) мазаіку. 

4. Да сродкаў выразнасці графікі адносяць:  

а) контурную лінію; 

б) архітэктоніку; 

в) штрых; 
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г) кампазіцыю; 

д) фон аркуша. 

5. Адрозніваюць наступныя формы скульптуры: 

а) круглую; 

б) пано; 

в) рэльеф; 

г) прамавугольную. 

6. Асноўнымі матэрыяламі, якія выкарыстоўваюцца ў пластыцы, 

з’яўляюцца: 

а) пясок; 

б) гліна; 

в) дрэва; 

г) метал; 

д) гіпс; 

е) камень; 

ж) вада. 

7. Сродкамі выразнасці архітэктуры з пералічаных з’яўляюцца: 

а) кампазіцыя; 

б) маштаб; 

в) лінія; 

г) перспектыва; 

д) рытм; 

е) прапорцыі; 

ж) фактура і колер матэрыялаў. 

8. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва ўзнікла ў … 

а) старажытнасці; 

б) сярэднявеччы; 

в) эпоху Антычнасці; 

г) эпоху Адраджэння. 

9. У выяўленчым мастацтве жанр складаецца на аснове … 

а) прадмета выявы; 

б) характару выявы; 

в) колеравай гамы выявы. 

10. У рэлігійным жанры мастацтва выяўляюцца ... 

а) прырода і жывѐльны свет; 

б) міфалагічныя сюжэты і вобразы; 

в) рэлігійныя сюжэты і вобразы. 

11. Від выяўленчага мастацтва, які ўключае малюнак і друкаваныя 

мастацкія выявы, заснаваныя на мастацтве малюнка, але якія валодаюць 

уласнымі выяўленчымі сродкамі і магчымасцямі выразнасці, называецца ... 

а) архітэктура; 

б) скульптура; 

в) графіка; 

г) жывапіс. 
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12. Cпосаб і вынік пераўтварэння ў мастацтве разнастайных з’яў 

рэчаіснасці з дапамогай спецыфічных сродкаў выразнасці, увасоблены ў творах, 

азначае ... 

а) мастацкую ідэю; 

б) мастацкі вобраз; 

в) мастацкую форму; 

г) мастацкую выразнасць. 

13. Вызначэнне наперад будучага мастацкага твора, яго з’яўленне ў 

свядомасці аўтара – гэта … 

а) мастацкая ідэя; 

б) мастацкая задума; 

в) мастацкая форма; 

г) мастацкая традыцыя. 

14. Сістэма стылявых і іканаграфічных норм, пануючая ў мастацтве 

якога-небудзь перыяду ці кірунку, а таксама творы, што служаць нарматыўным 

узорам з’яўляецца … 

а) кампазіцыяй; 

б) традыцыяй; 

в) канонам. 

15. Стыль у мастацтве, у якім архітэктура мае абарончы характар; у 

выяўленчым мастацтве гэтага стылю адзначаецца імкненне да выяўлення 

фантастычных істот. Гэты стыль мае назву ... 

а) мастацтва “цѐмных стагоддзяў”; 

б) раманскі стыль; 

в) готыка; 

г) барока; 

д) Рэнесанс. 

16. Мастацкі стыль, які характарызуецца зваротам да Антычнасці, 

адраджэннем яе мастацкіх традыцый: 

а) готыка; 

б) барока; 

в) класіцызм; 

г) рэалізм; 

д) Рэнесанс. 

17. Адметнай асаблівасцю дадзенага мастацкага стылю з’яўляецца 

рэтраспектывізм. Што гэта за стыль? 

а) мадэрн; 

б) рамантызм; 

в) барока; 

г) готыка; 

д) постмадэрн; 

е) раманскі стыль. 

18. У сюжэтах мастацкіх твораў дадзенага мастацкага стылю выяўляюцца 

эпізоды паўсядзѐннага жыцця. Пра які мастацкі стыль ідзе гаворка? 

а) раманскі стыль; 
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б) мастацтва “цѐмных стагоддзяў”; 

в) готыка; 

г) рэнесанс; 

д) барока; 

е) рэалізм. 

19. Як называецца навука, якая вывучае мастацкую культуру грамадства ў 

цэлым і асобных відаў мастацтва? 

а) гісторыя мастацтва; 

б) гісторыя культуры; 

в) мастацтвазнаўства; 

г) гістарыяграфія. 

20. Назва якога жанра мастацтва перакладаецца з французскай мовы як 

“нежывая прырода”?  

а) партрэт; 

б) пейзаж; 

в) нацюрморт. 

Кантрольныя пытанні 2 

1. У распаўсюджанні арнаменту вялікае значэнне належыць: 

а) ганчарству; 

б) кераміцы; 

в) скульптуры; 

г) пляценню; 

д) ткацтву. 

2. Першабытны чалавек сцены пячор упрыгожваў … 

а) карцінамі; 

б) фрэскамі; 

в) малюнкамі. 

3. Пячорныя выявы ў выглядзе графічных узораў абстрактнага характару 

... 

а) адыгрывалі ролю іканаграфічных знакаў; 

б) неслі інфармацыйную нагрузку; 

в) выконвалі функцыю ўпрыгажэння. 

4. Непадзельнасць матэрыяльнай і духоўнай культуры, паўсядзѐнага 

жыцця і мастацкай творчасці азначае ... 

а) сінкрэтызм; 

б) абстракцыянізм; 

в) класіфікацыю. 

5. Першыя спробы жывапісу звязаны з выкарыстаннем … 

а) мінеральных фарбаў; 

б) вохры; 

в) акварэлі; 

г) гуашы. 

6. Галоўным вобразам у эпоху палеаліту ў скульптуры з’яўляецца ... 

а) жанчына-маці; 
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б) дзіця; 

в) расліна; 

г) жывѐла. 

7. У перыяд Мадлен асноўным вобразам мастацтва становіцца вобраз … 

а) жывѐлы; 

б) расліны; 

в) жанчыны; 

г) мужчыны. 

8. Кампазіцыя ў наскальным жывапісе з’яўляецца ў перыяд ... 

а) неаліту; 

б) палеаліту; 

в) мезаліту. 

9. У часы неаліту ў арнаментыцы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 

адлюстроўваюцца … 

а) салярны сімвал; 

б) раслінны сімвал; 

в) лунарны сімвал; 

г) геаметрычны сімвал. 

10.  Матэрыялам для будавання жылля ў эпоху неаліту служыў: 

а) камень; 

б) пясок; 

в) мармур; 

г) метал. 

11.  Да асноўных тыпаў мегалітычнай архітэктуры адносяць: 

а) кромлех; 

б) пліту; 

в) дальмен; 

г) мезаліт; 

д) менгір. 

12.  Вядучым відам мастацкай творчасці ў перыяд Жалезнага веку 

з’яўляецца: 

а) жывапіс; 

б) архітэктура; 

в) скульптура; 

г) дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. 

13.  Асноўным матывам арнаментыкі ў дэкаратыўна-прыкладным 

мастацтве ў перыяд Жалезнага веку з’яўляўся …  

а) геаметрычны; 

б) раслінны; 

в) абстрактны; 

г) комплексны. 

14.  Тэрамары ўяўлялі сабой драўляныя зрубы, што запаўняліся  … 

а) каменем; 

б) глінай; 

в) пяском; 
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г) дрэвам. 

15.  Кромлех утвараў … ў плане збудаванне з велізарных камянѐў. 

а) квадратнае; 

б) прамавугольнае; 

в) трохвугольнае; 

г) круглае. 

16.  Дальмен мог складацца з … 

а) 3-х камянѐў; 

б) 6-ці камянѐў; 

в) 5-ці камянѐў; 

г) 9-ці камянѐў. 

17.  Мегалітычная архітэктура выкарыстоўвалася для забеспячэння … 

а) жыллѐвых патрэбаў; 

б) грамадскіх патрэбаў; 

в) культавых патрэбаў. 

18. Самыя вядомыя пячорныя роспісы перыяду палеаліту, захаваныя да 

нашага часу, знаходзяцца ў … 

а) Іспаніі; 

б) Германіі; 

в) Егіпце; 

г) Францыі; 

д) Партугаліі. 

19.  У перыяд палеаліту матэрыялам для вырабу круглай скульптуры 

служылі: 

а) косці жывѐл; 

б) гіпс; 

в) дрэва; 

г) мармур; 

д) гліна. 

20.  Каменныя шары цэнтральнаамерыканскай дзяржавы Коста-Рыка 

вырабляліся з … 

а) крэмнію; 

б) апсідзіяну; 

в) граніту; 

г) мармуру. 

Кантрольныя пытанні 3 

1. Аб сувязі мастаб і пірамід Старажытнага Егіпта сведчыць ... 

а) піраміда фараона Джосэра; 

б) піраміда фараона Хеопса; 

в) піраміда фараона Хефрэна; 

г) піраміда фараона Мікерына. 

2. Якую назву атрымаў замагільны храм фараона Аменемхета ІІІ? 

а) Лабірынт; 

б) Аменемхет; 
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в) Хатшэпсут. 

3. Адным з самых знакамітых архітэктурных збудаванняў у перыяд 

Сярэдняга царства ў Егіпце з’яўляецца …, які ўяўляе комплекс збудаванняў, у 

склад якога ўваходзяць скальныя грабніцы, храмавыя двары і залы з 

манументальнымі каланадамі, размешчанымі на трох вялікіх тэрасах, што 

паслядоўна ўзвышаюцца. Выбярыце правільны адказ. 

а) храм фараона Джосэра; 

б) храм фараона Хеопса; 

в) храм фараона Ментухатэпа І; 

г) храм фараона Хефрэна. 

4. У 1922 г. англійскім археолагам Картэрам была адкрыта грабніца 

фараона ... 

а) Тутанхамона; 

б) Аменемхета ІІІ; 

в) Рамсеса ІІ; 

г) Тутмоса ІІІ. 

5. Які горад, пабудаваны Аляксандрам Македонскім у дэльце Ніла ў 

ІV ст. да н. э., стаў буйнейшым гандлѐвым і культурным цэнтрам грэка-

усходняга свету? 

а) Саіс; 

б) Фівы; 

в) Александрыя; 

г) Карнак; 

д) Луксор. 

6. Рэльеф сцен храмаў Старажытнага Егіпта прысвячаўся шанаванню … 

а) прыгажосці жанчыны; 

б) магутнасці фараона; 

в) велічы Сонца. 

7. Калі з’явілася ганчарнае кола ў Старажытным Егіпце? 

а) каля 3200 г. да н. э.; 

б) у 3000 г. да н. э.; 

в) каля 3500 г. да н. э.; 

г) у 10 г.  

8. Адна з самых старажытных цывілізацый, якая ўзнікла ў ІV тыс. да н. э. 

на тэрыторыі паміж рэкамі Тыгр і Еўфтрат, мае назву ... 

а) Індыя; 

б) Кітай; 

в) Егіпет; 

г) Месапатамія. 

9. Шматярусная ступеньчатая піраміда культавага прызначэння ў 

Месапатаміі мае назву ... 

а) зікурат; 

б) медрэсэ; 

в) пагада; 

г) мінарэт. 
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10.  Шэду – гэта … 

а) вобраз свяшчэннага быка, які знайшоў адлюстраванне як у рэльефах, 

так і ў круглай скульптуры Асірыі; 

б) вобраз крылатага тыгра, які ўзгадваецца ў змесце аднаго са 

свяшчэнных пісанняў Асірыі;   

в) вобраз свяшчэннага дракона, у якім перадаваўся партрэт цара. 

11.  Каменная мазаіка “штандарты” характэрна для выяўленчага мастацтва 

…  

а) Старажытнага Егіпта; 

б) Старажытнай Індыі; 

в) Месапатаміі; 

г) Старажытнага Кітая. 

12.  Тып культавай пабудовы ў Старажытнай Індыі ў выглядзе сферычнага 

купала, але без унутранай прасторы меў назву … 

а) ступа; 

б) зікурат; 

в) чаіцья. 

13.  Фрэскі Індыі, вядомыя з ІІ тыс. да н. э., выяўляюць …  

а) святочныя шэсці; 

б) бытавыя сцэны; 

в) міфалагічныя сюжэты; 

г) рэлігійныя сюжэты. 

14.  Жывапіс у Старажытным Кітаі афармляўся ў выглядзе … 

а) карцін; 

б) скруткаў; 

в) фрэсак. 

15.  Сярод тэхнік апрацоўкі шаўковай тканіны Кітая адрозніваюць 

наступныя:  

а) дама; 

б) кэсы; 

в) муар;  

г) піке; 

д) газ. 

16.  Асноўным арнаментам у кераміцы Старажытнай Японіі з VІІ тыс. да 

н. э. быў ... 

а) лінейны; 

б) геаметрычны; 

в) ромбападобны; 

г) кругавы. 

17.  Ханіва – гэта … 

а) тэракотавая скульптура, якая выяўляе дамы; 

б) тэракотавая скульптура, якая выяўляе коней; 

в) тэракотавая скульптура, якая выяўляе людзей; 

г) тэракотавая скульптура, якая выяўляе расліны. 

18.  Грабніцы ў Старажытным Іране імітавалі адну з форм … 
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а) мясцовага жылля; 

б) абарончых пабудоў; 

в) адміністрацыйных пабудоў. 

19.  Якія існавалі ў Старажытным Іране прыѐмы для купальнага 

перакрыцця будынка? 

а) парусы; 

б) тромпы; 

в) сталактыты. 

20. Да архітэктуры Старажытнага Ірана адносяць такія тыпы пабудоў, як 

… 

а) медрэсэ; 

б) караван-сарай; 

в) пагада; 

г) крыты рынак; 

д) лазня; 

е) чаіцья; 

ж) мячэць. 

21.  Ва ўсыпальніцах когурѐгскіх правіцеляў і вельмож Старажытнай 

Карэі на 4-х сценах па 4-х баках свету размяшчаліся выявы сасін у выглядзе ...  

а) тыгра; 

б) ката; 

в) фенікса; 

г) дракона; 

д) чарапахі; 

е) сабакі. 

22. Найбольшага росквіту ў ранні перыяд у Карэі дасягнула …   

а) грабенчатая кераміка; 

б) фарфор з роспісам сінім кобальтам; 

в) кераміка з сетчатым арнаментам. 

23.  У VI–VII стст. у Карэі распаўсюджваюцца новыя тыпы культавых 

ансамбляў будыйскіх манастыроў, дзе найбольш значнае месца адводзіцца … 

а) скульптуры; 

б) жывапісу; 

в) графіцы; 

г) дэкаратыўна-прыкладному мастацтву. 

24.  Увага стваральнікаў малюнкаў Манголіі, выкананых чырвонай фарбай 

ці прадрапаных на паверхні скалаў, была засяроджана на выяўленні важных для 

чалавечага жыцця жывѐл. Сярод іх … 

а) куланы; 

б) казлы; 

в) ваўкі; 

г) змеі. 

25.  Як называліся ў Манголіі старажытныя магутныя абчасаныя 

каменныя пліты, устаноўленыя ў месцах культавых абрадаў, на якіх часцей за 

ўсѐ выяўляліся вобразы аленяў? 
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а) аленевыя камяні; 

б) камяні свяшчэннай жывѐлы; 

в) камяні аленяў. 

Кантрольныя пытанні 4 

1. Архітэктура ацтэкаў і яе скульптурныя вобразы мелі на мэце … 

а) ушанаванне; 

б) устрашэнне; 

в) абарону; 

г) навучанне. 

2. Будынкі  племені майя стылю петэн мелі … 

а) пірамідальную аснову з шырокай лесвіцай; 

б) сферычную аснову з шырокай лесвіцай; 

в) кубічную аснову з шырокай лесвіцай. 

3. Збудаванні племені майя, у якіх выкарыстоўваліся платформы 

вертыкальный формы, балюстрады на лесвіцах, адносяцца да стылю … 

а) паленке; 

б) петэн; 

в) мексіканскага. 

4. Асноўнай тэматыкай скульптуры племені майя з’яўлялася … 

а) міфалагічная; 

б) рэлігійная; 

в) антрапаморфная; 

г) анімалістычная. 

5. Пабудова аднаго з самых вядомых храмаў Дакалумбавай Амерыкі – 

храма Сонца ў даліне Куско належыць племені … 

а) майя; 

б) інкаў; 

в) тальтэкаў; 

г) ацтэкаў; 

д) сапатэкаў; 

е) мочыка.  

6. Цыліндрычныя і яйкападобныя пасудзіны, вазы з гарлавінай у 

выглядзе чалавечай галавы выраблялі … 

а) інкі; 

б) майя; 

в) альмекі; 

г) тальтэкі; 

д) сапатэкі. 

7. Разьбой па камені майя ўпрыгожвалі ... 

а) стэлы; 

б) адміністрацыйныя будынкі; 

в) культавыя пабудовы; 

г) грамадскія будынкі. 
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8. Якія формы пасудзін характэрны для дэкаратыўна-прыкладнога 

мастацтва альмекаў? 

а) цыліндрычная; 

б) шарападобная; 

в) яйкападобная; 

г) конусападобная. 

9. Асноўным матэрыялам для вырабу тканіны ў дакалумбавай Амерыцы 

былі … 

а) шэрсць; 

б) бавоўна; 

в) лѐн; 

г) шоўк. 

10. Звычайна анімалістычны арнамент выкарыстоўваўся ў дакалумбавай 

Амерыцы ў ... 

а) ювелірным майстэрстве; 

б) архітэктуры; 

в) кераміцы; 

г) ткацтве. 

11.  Фрэска ў Тэпанцітлане (V–VI стст.), якая апавядае аб прыбыцці бога 

дажджу Чакмы ў Рай і пра яго жыццѐ там, выканана ў натуралістычнай манеры 

і адрозніваецца … 

а) фантастычнасцю трактоўкі вобразаў; 

б) рамантычнасцю трактоўкі вобразаў; 

в) рэалістычнасцю трактоўкі вобразаў. 

12.  Пануючае месца сярод відаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 

Старажытнай Амерыкі займаюць ... 

а) кераміка; 

б) саломапляценне; 

в) ювелірнае майстэрства; 

г) ткацтва; 

д) разьба па камені; 

е) вязанне. 

13.  Асноўным будаўнічым матэрыялам у Суданскай зоне Афрыканскага 

мастацтва  быў (была) … 

а) пясок; 

б) камень; 

в) гліна. 

14.  Каменныя пабудовы буйных памераў уласцівы архітэктуры … 

а) Кангалезскай зоны Афрыкі; 

б) Гвінейскай зоны Афрыкі; 

в) Суданскай зоны Афрыкі. 

15.  Скульптура Афрыканскага мастацтва прадстаўлена ў асноўным ... 

а) статуэткамі божастваў; 

б) барэльефамі; 

в) ідаламі; 
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г) бюстамі. 

16.  Мастацтву графікі афрыканскіх народаў характэрны такія рысы, як: 

а) наяўнасць вострых контураў; 

б) выкарыстанне раслінных узораў; 

в) наяўнасць вострых і паўкруглых контураў; 

г) наяўнасць разнастайных узораў, матываў; 

д) выкарыстанне толькі геаметрычнага арнаменту; 

е) наяўнасць багатай арнаментыкі. 

17.  Асноўным матывам арнаменту керамікі ў афрыканскім мастацтве 

выступае … 

а) круг; 

б) лінія; 

в) ромб; 

г) трохвугольнік; 

д) квадрат. 

18.  Традыцыйныя афрыканскія маскі выраблялі з ... 

а) гліны; 

б) золата; 

в) медзі; 

г) дрэва; 

д) бронзы. 

19.  Тканіны з рафіі з геаметрычным малюнкам атрымалі 

распаўсюджванне ў ... 

а) Кангалезскай зоне Афрыкі; 

б) Гвінейскай зоне Афрыкі; 

в) Суданскай зоне Афрыкі. 

20. У Гвінейскай зоне мастацтва Афрыкі склалася два тыпы збудаванняў: 

а) цыліндрычныя; 

б) вульепадобныя; 

в) эліпсічныя; 

г) конусападобныя. 

Кантрольныя пытанні 5 

1. Першапачаткова Кноскі палац складаўся з інсул, якія ўяўлялі сабою ... 

а) некалькі самастойных будынкаў – інсул;  

б) пабудовы абарончага характару; 

в) культавыя вежы. 

2. Унутраныя сцены Кноскага палаца багата аздабляліся ў тэхніцы ... 

а) фрэскі; 

б) мазаікі; 

в) панно; 

г) вітража. 

3. Талосы – гэта … 

а) купальныя грабніцы ў Мікенах; 

б) жыллѐвыя збудаванні ў Мікенах; 
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в) тып жылля на Крыце. 

4. Агульнымі рысамі крыцкіх ваз з’яўляюцца ... 

а) імкненне да шматколернасці; 

б) дынамічнасць малюнка; 

в) імкненне да аднатоннасці; 

г) схільнасць да выгнутых ліній; 

д) статычнасць малюнка; 

е) імкненне да прамых ліній. 

5. Асноўнымі тыпамі ордэра, станаўленне якіх адносіцца да перыяду 

архаікі, з’яўляюцца …  

а) дарычны; 

б) гатарычны; 

в) іанічны; 

г) карынфскі. 

6. Афінскі Акропаль уключаў невялічкі паводле аб’ѐму храм Нікі 

Аптэрос, вырашаны ... 

а) іанічным стылем; 

б) дарычным стылем; 

в) карынфскім стылем. 

7. Тып архітэктурных збудаванняў, пачатак якому паклала ўсыпальніца 

цара Маўсола ў Галікарнасе, называецца ... 

а) перыпцер; 

б) маўзалей; 

в) ратонда; 

г) дзіпцер. 

8. Аўтарам работ “Дыскабол”, “Афіна і Марсій” лічыцца ... 

а) Паліклет; 

б) Міран; 

в) Фідый; 

г) Скопас. 

9.  Якія творы належать скульптару позняй класікі Скопасу? 

а) “Дарыфор-коп’яносец”; 

б) “Параненая Амазонка”; 

в)  “Гермес з Дзіонісам”; 

г) “Афрадзіта Кніцкая”; 

д)  “Менада”. 

10.  Перыпцер – гэта … 

а) прамавугольны ў плане будынак, акружаны з усіх бакоў каланадай; 

б) будынак з падвоеным радам калон па яго перыметры; 

в) будынак круглай формы з калоннай залай унутры. 

11.  Тэхніка “букера” ўяўляе сабою ... 

а) прадымленую да чарнаты гліну з бліскучай паверхняй і рэльефнымі 

выявамі; 

б) тэракотавую кераміку з арнаментаванай паверхняй; 

в) паліваную кераміку.  
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12.  У перыяд Рымскай Рэспублікі атрымала пашырэнне арачна-

скляпенчатая канструкцыя, на аснове якой з’явіліся тыпы скляпенняў:  

а) крыжовае; 

б) люстэркавае; 

в) цыліндрычнае; 

г) нервюрнае; 

д) корабавае. 

13.  Акведук – гэта ... 

а) адлегласць паміж апорамі; 

б) шляхаводаправод; 

в) тып культавай пабудовы. 

14. Знойдзеныя на тэрыторыі Егіпта “фаюмскія партрэты” створаны пры 

дапамозе ... 

а) мінеральных фарбаў; 

б) васкавых фарбаў; 

в) акварэльных фарбаў. 

15.  Ганчарны посуд у старажытным Рыме аздаблялі на ... 

а) рэлігійны сюжэт; 

б) бытавы сюжэт; 

в) міфалагічны сюжэт; 

г) гістарычны сюжэт. 

16.  Чаго не існавала ў Рымскай Імперыі? 

а) тэрм; 

б) акропаляў; 

в) водаправодаў; 

г) каналізацый. 

17.  Трыумфальная арка  – гэта … 

а) статуя палкаводца-пераможцы; 

б) бюст палкаводца-пераможцы; 

в) урачыстыя вароты палкаводца-пераможцы; 

г) калона ў гонар палкаводца-пераможцы. 

18. Рымскія лазні, дзе збіраліся не толькі дзеля купання, але і дзеля 

правядзення дасугу, называюцца ... 

а) пантэоны; 

б) калізеі; 

в) акведукі; 

г) тэрмы. 

19. Да помнікаў архітэктуры Старажытнага Рыма адносяць: 

а) Пантэон; 

б) Калізей; 

в) храм Артэміды; 

г) храм Геры. 

20.  Якія з пералічаных скульптур не з’яўляюцца рымскімі?  

а) статуя Фідыя “Афіна Парфенас”; 

б) скульптурны партрэт Вітэлія; 
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в) “Капіталійская ваўчыца”; 

г) статуя Мірана “Дыскабол”. 

Кантрольныя пытанні 6 

1. Яскравым творам выяўленчага мастацтва ў эпоху Канстанціна 

Вялікага і Юсцініана І з’яўляецца … мазаіка базілікі Сан Апалінарэ ў Равэне 

“Дзівоснае насычэнне пяццю хлябамі і дзвюма рыбамі” (520 г.). 

а) драўляная; 

б) смальтавая; 

в) керамічная; 

г) каменная. 

2. Тып храма, сфарміраваны ў Заходняй Рымскай імперыі, які ў 

Старажытным Рыме меў прызначэнне сховішча і быў запазычаны хрысціянамі 

па прычыне шырокай унутранай прасторы, меў назву … 

а) перыпцер; 

б) базіліка; 

в) дзіпцер. 

3. Канструкцыя трохвугольна-сферычнай формы, размешчаная ў зоне 

паміж сумежнымі аркамі падкупальнай часткі, мае назву … 

а) парус; 

б) аркада; 

в) сталактыт. 

4. Стральчатая арка – характэрная рыса … стылю. 

а) дараманскага; 

б) візантыйскага; 

в) гатычнага; 

г) раманскага. 

5. Распрацоўка тэорыі свяшчэннага абраза належыць адукаванаму 

хрысціяніну Іаану-Мансуру, які пазней атрымаў прозвішча ... 

а) Дамаскін; 

б) Македонскі. 

6. Масіўнасць, грувасткасць, цяжкасць архітэктурных форм – гэта … 

а) вобразная характарыстыка гатычнай архітэктуры; 

б) вобразная характарыстыка раманскай архітэктуры. 

7. У жывапісе сярэднявечча атрымалі адлюстраванне вобразы ...  

а) селяніна; 

б) Ісуса Хрыста; 

в) Дзевы Марыі; 

г) святых. 

8. Андрэй Рублѐў з’яўляецца знакамітым рускім… 

а) архітэктарам; 

б) скульптарам; 

в) жывапісцам; 

г) графікам. 

9. Першы праваслаўны храм, пабудаваны ў Кіеве, мае назву ... 
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а) Сафійскі сабор; 

б) Дзесяцінная царква; 

в) Пятніцкая царква; 

г) царква Спаса на Нярэдзіцы. 

10. Паўкруглая арачная форма – гэта характэрная рыса … 

а) гатычнага стылю; 

б) раманскага стылю; 

в) дараманскіх часоў. 

11.  Вітраж – гэта … 

а) паўкруглае завяршэнне ўсходняй сцяны хрысціянскага храма; 

б) тэхніка манументальна-дэкаратыўнага жывапісу, у якой малюнак 

ствараецца сродкамі рознакаляровага шкла; 

в) тэхніка насценнага жывапісу, пры якой фарбы наносяць на сырую 

тынкоўку; 

г) частка ўнутранай  прасторы сабора, якая ўтваралася радамі калон. 

12. У перыяд Македонскага рэнесансу канстанцінопальскія майстры 

стваралі копіі мініяцюр з рукапісаў ... 

а) Месапатаміі; 

б) антычных часоў; 

в) Старажытнага Егіпта. 

13. У выяўленні святых і імператараў у мастацтве Візантыі прысутнічалі 

… 

а) схематызм; 

б) геаметрызм; 

в) маляўнічасць; 

г) арнаментальнасць. 

14. Фрэскавы жывапіс Македонскага Адраджэння захоўваюць … 

а) Блакітная мячэць у Стамбуле; 

б) храмы Кападокіі; 

в) храм Ая-Соф’я ў Стамбуле; 

г) царква Сан-Вітале ў Равэне. 

15. Візантыйскае мастацтва эпохі Палеалогаў аказала вялікі ўплыў на 

рускі жывапіс часоў сярэднявечча, у прыватнасці на творчасць ... 

а) Феафана Грэка; 

б) С. Ушакова; 

в) А. Рублѐва. 

16. Першымі каменнымі праваслаўнымі храмамі з’яўляюцца: 

а) Дзесяцінная царква ў Кіеве; 

б) царква Пакрова не Нерлі; 

в) храм Святой Сафіі ў Кіеве; 

г) храм Узнясення ў Каломенскім. 

17. Асаблівасцю манеры пісьма рускага жывапісца Феафана Грэка 

з’яўляецца ... 

а) дакладнасць у размеркаванні блікаў на тварах святых; 

б) выкарыстанне змешаных колераў у выяўленні вобразаў; 
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в) улік светлаценевых кантрастаў. 

18. Ружа – гэта … 

а) галоўная частка храма, дзе духавенства здзясняе свяшчэнныя дзеянні; 

б) памяшканне, дзе хавалі служачых царквы і захоўвалі самыя 

каштоўныя святыні; 

в) круглы вітраж на галоўным фасадзе і ў завяршэнні трансэптаў. 

19. У вытворчасці шклянога посуду эпохі сярэднявечча першае месца 

належыць… 

а) мадрыдскаму шклу; 

б) міланскаму шклу; 

в) венецыянскаму шклу; 

г) кѐльнскаму шклу. 

20. Назавіце асноўныя рускія школы жывапісу перыяду Маскоўскага 

княства? 

а) Маскоўская; 

б) Пскоўская; 

в) Уладзіміра-Суздальская; 

г) Наўгародская. 

Кантрольныя пытанні 7 

1. Шматярусныя храмы Індыі, складзеныя быццам бы з некалькіх 

аднапавярховых пабудоў, на фасадзе кожнай з якіх маюцца асобныя ўяўныя 

дзверы, але ўнутры захоўваецца адзіная прастора, маюць назву ... 

а) вімана; 

б) маўзалей; 

в) шыкхара; 

г) медрэсэ. 

2. Які матэрыял рэдка выкарыстоўваўся для вырабу індыйскай мэблі? 

а) трысняг; 

б) бамбук; 

в) дрэва. 

3. Партугальскі і інда-галандскі стылі не выкарыстоўвалі … 

а) інкрустацыю золатам; 

б) інкрустацыю слановай косцю; 

в) інкрустацыю срэбрам; 

г) інкрустацыю перламутрам. 

4. Тып індыйскага храма, які мае плаўна акрэсленыя формы, складаецца 

з дзвюх асноўных частак: невялічкага замкнутага свяцілішча з вежай, падобнай 

на калпак, і малельнай залы перад свяцілішчам, мае назву ... 

а) вімана; 

б) мінарэт; 

в) маўзалей; 

г) шыкхара; 

д) медрэсэ. 
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5. Якія матэрыялы выкарыстоўвалі пры ўзвядзенні пагад у Кітаі, што 

вызначыла іх пластычны сілуэт? 

а) дрэва; 

б) цэгла; 

в) пясок; 

г) камень. 

6. У Сунскі перыяд пагады Кітая сталі … 

а) 6-ці-граннымі; 

б) 4-х-граннымі; 

в) 8-мі-граннымі; 

г) 10-ці-граннымі. 

7. У перыяд праўлення якой дынастыі была абмуравана каменем і 

дабудавана Вялікая Кітайская сцяна? 

а) Сун; 

б) Мін; 

в) Цын; 

г) Тан. 

8. Якія жанры не адносяцца да кітайскага жывапісу перыяду 

сярэднявечча: 

а) “людзі і прадметы”; 

б) анімалістычны; 

в) “кветкі і птушкі”; 

г) нацюрморт. 

9. У кітайскім жывапісе ХІІІ–XIV стст. пануючым жанрам заставаўся … 

а) пейзаж; 

б) гісторыка-бытавы; 

в) партрэт. 

10.  Пагада – гэта … 

а) кітайскі манастыр сярэднявечча; 

б) сярэдневяковы кітайскі дом; 

в) мемарыяльная вежа, што была ўзведзена ў гонар знакамітых людзей; 

г) тып культавай пабудовы, будыйскі храм. 

11.  У IV–VI стст. у Кітаі побач з храмавымі насценнымі роспісамі 

з’яўляецца … жанр жывапісу, які ўпершыню ўзнік у якасці ілюстрацый да 

вершаваных твораў. 

а) апавядальны; 

б) рэлігійны; 

в) гістарычны; 

г) батальны. 

12.  Будыйскія храмы Кітая будаваліся … 

а) каля вялікіх гарадоў; 

б) на стыках караванных шляхоў; 

в) на вяршынях гор, у цяжкадаступных месцах. 

13.  З якім мастацтвам быў цесна звязаны кітайскі пейзажны жывапіс? 

а) архітэктура; 
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б) скульптура; 

в) паэзія; 

г) музыка; 

д) каліграфія. 

14.  Вышэйшы росквіт японскага манахромнага жывапісу, успрынятага з 

Кітая, звязаны з імѐм … 

а) Сюбун; 

б) Сэсю; 

в) Цукаса; 

г) Ясуі. 

15.  З пералічанных тыпаў пабудоў выбярыце тыя, што адносяцца толькі 

да будыйскай культуры: 

а) пячорныя храмы і манастыры; 

б) мячэці; 

в) пагады; 

г) маўзалеі; 

д) мінарэты. 

16. У садовым мастацтве Японіі часоў сярэднявечча адрозніваюць такія 

тыпы, як ... 

а) цукіяма; 

б) хіраніва; 

в) ікебана; 

г) нэцке. 

17. Карэйская тэхніка аздаблення керамічнага посуду “місіма” – гэта … 

а) гравіроўка; 

б) рэльефная лепка; 

в) падглазурны роспіс меднай фарбай; 

г) інкрустацыя белай глінай; 

д)  штампоўка. 

18.  Мангольскі двухколерны жывапіс сярэдзіны XVII ст. пабудаваны на 

спалучэнні … 

а) золата з чырвоным фонам; 

б) золата з белым фонам; 

в) золата з чорным фонам; 

г) золата з сінім фонам. 

19.  У XV ст. цэглавы дэкор пабудоў Азербайджана замяняецца … 

а) маѐлікай; 

б) мазаікай; 

в) фрэскай. 

20. Галоўнымі асаблівасцямі сярэдневечных армянскіх і грузінскіх храмаў 

лічаць ... 

а) план у форме крыжа; 

б) цэнтрычнасць кампазіцыі; 

в) багатае дэкаратыўнае аздабленне інтэр’ера. 
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Кантрольныя пытанні 8 

1. Тэрмін “рэнесанс” упершыню быў ужыты італьянскім гуманістам 

Дж. Вазары ў трактаце “Жыццяпіс вялікіх жывапісцаў, скульптараў і дойлідаў” 

у ... 

е) XV ст; 

ж) XIX ст.; 

з) XVI ст.; 

и) XVIII ст. 

2. У мастацкай культуры Адраджэння назіраецца перавага … 

е) жывапісных вобразаў; 

ж) пластычных вобразаў; 

з) музычных вобразаў. 

3. Стыль рэнесанс зарадзіўся і атрымаў росквіт у мастацтве ... 

ж) Францыі; 

з) Іспаніі; 

и) Італіі; 

к) Аўстрыі. 

4. Вырашэнне праблемы купальнага будаўніцтва атрымала выраз у 

творчасці архітэктара ... 

а) Д. Брамантэ; 

б) Ф. Брунелескі; 

в) А. Паладзіа. 

5. Ідэі цэнтрычнай купальнай кампазіцыі знайшлі ўвасабленне ў праекце, 

створаным архітэктарам А. Паладзіа, ... 

а) вілы Ратонды; 

б) палацца Порта; 

в) палацца Кьерыкаці. 

6. Скульптура Ранняга Адраджэння прадстаўлена творчасцю ...  

а) Л. Гіберці; 

б) Н. Пізана; 

в) Мікеланджэла; 

г) А. Верокіа. 

7. Па жаданні папы Юлія ІІ роспіс плафона Сіксцінскай капэлы здзейсніў 

мастак ... 

а) Леанарда да Вінчы; 

б) Мікеланджэла Буанароці; 

в) Рафаэль Санці. 

8. Вобраз мадонны атрымаў найбольш яскравае ўвасабленне ў перыяд 

Высокага Адраджэння ў творчасці італьянскага жывапісца ...  

д) Тыцыяна; 

е) Рафаэля; 

ж) Мікеланджэла; 

з) Джарджоне. 

9. Прыцягваюць увагу тонкім лірызмам, разнастайнасцю эмацыянальных 

рухаў, каларытнымі назіраннямі творы мастакоў Венецыянскага Адраджэння:  
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г) Тыцыяна; 

д) Веранэзе; 

е) Рафаэля; 

ж) Тынтарэта; 

з) Джарджоне. 

10. У ювелірнай справе часоў Адраджэння выяўляюцца аголеныя 

чалавечыя фігуры і міфічныя істоты – кентаўры, трытоны, навеяныя вобразамі 

... 

г) Сярэднявечча; 

д) Антычнасці. 

11. У жывапіпсе Нідэрландаў у эпоху Адраджэння развіваліся жанры ...  

д) партрэт; 

е) пейзаж; 

ж) нацюрморт; 

з) марына; 

и) гістарычны; 

к) бытавы. 

12. Вынаходніцтва новай тэхнікі алейнага жывапісу ў мастацтве 

Нідэрландаў належыць ...  

д) Я. ван Эйку; 

е) П. Брэйгелю Старшаму; 

ж) Р. ван дэр Вэйдэну. 

13. У творах мастакоў нідэрландскага адраджэння – Р. ван дэр Вэйдэна, 

І. Босха, П. Брэйгеля Старшага – бачны заварот да сюжэтаў і вобразаў … 

д) мясцовага фальклору; 

е) сярэдневяковай філасофіі; 

ж) героікі Антычных часоў. 

14. Буйнейшым майстром гравюры ў эпоху Адраджэння ў Германіі па 

праву лічыцца ...  

г) А. Дзюрэр; 

д) М. Груневальд; 

е) Г. Гальбейн Малодшы; 

ж) А. Альтдорфер. 

15. Майстром алтарнай карціны ў Германіі ў пачатку XVI ст. быў мастак, 

якому належыць роспіс Ізенгеймскага алтара, ...  

е) Л. Кранах Старшы; 

ж) Г. Гальбейн Малодшы; 

з) А. Дзюрэр; 

и) М. Груневальд. 

16. Характэрнай рысай французскага Адраджэння з’яўляецца ... 

е) перавага ролі дваранскіх поглядаў і густаў; 

ж) перавага ролі поглядаў і густаў духавенства. 

17. Росквіт жанру партрэт у французскім жывапісе часоў Адраджэння 

звязаны з творчасцю ...  

ж) Ж. Гужона; 
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з) Ж. Клуэ; 

и) Ф. Клуэ. 

18. Буйнейшым іспанскім скульптарам другой паловы XVI ст., творы 

якога адрозніваюцца традыцыйнай для Іспаніі экспрэсіяй і драматызмам, 

з’яўляецца ... 

ж) А. Беругеттэ; 

з) Х. дэ Эрэра; 

и) А.С. Каэльѐ. 

19. Выдатным майстром рэтабло ў Іспаніі ў эпоху Адраджэння 

праславіўся ...  

д) А.С. Каэльѐ; 

е) Х. Уге; 

ж) Х.П. дэ ла Крус; 

з) Л. дэ Маралес. 

20. Алтарная кампазіцыя “Пакуты святога Маўрыкія”, створаная для 

сабора Эскарыял, належыць іспанскаму жывапісцу ... 

г) П. Беругеттэ; 

д) Эль Грэка; 

е) Х.П. дэ ла Крусу. 

Кантрольныя пытанні 9 

1. Радзімай класіцызму лічыцца ... 

а) Іспанія; 

б) Францыя; 

в) Расія; 

г) Германія. 

2. Характэрнымі рысамі барока з’яўляюцца: 

а) сіметрыя і ўраўнаважанасць кампазіцыі; 

б) захапленне эмблематыкай, алегорыяй; 

в) панаванне пышных, дынамічных форм; 

г) кантрасты маштабаў і рытмаў, святлаценевыя эфекты. 

3. Праект арганізаванай пад уплывам ідэй барока плошчы перад саборам 

Святога Пятра ў Рыме належыць ... 

а) Ф. Бараміні; 

б) Л. Берніні; 

в) К. Мадэрна; 

г) П. да Картона. 

4. Прадстаўніком пазастылѐвай лініі ў мастацтве Італіі XVII ст., у 

творчасці якога атрымаў увасабленне прыѐм “падвальнага святла”, з’яўляецца 

... 

е) Л. Берніні; 

ж) М. дэ Караваджыа; 

з) А. Караччы. 

5. На медалях XVII ст. выяўлялі ... 

д) рэдкіх жывѐл краіны; 
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е) птушак; 

ж) арнаментальныя матывы геаметрычнага характару; 

з) выдатных асоб эпохі. 

6. У творчасці фламанскага жывапісца П.П. Рубенса яскравы выраз 

атрымалі стылявыя рысы ... 

з) класіцызму; 

и) барока; 

к) Рэнесансу; 

л) готыкі. 

7. Жывапісец А. ван Дэйк праславіўся як майстар ... 

з) нацюрморту; 

и) партрэту; 

к) пейзажу. 

8. У сярэдзіне XVII ст. у архітэктуры Галандыі сцвердзіліся формы ...  

а) барока; 

б) Рэнесансу; 

в) класіцызму. 

9. Выдатнымі майстрамі партрэту XVII ст. у мастацтве Галандыі 

з’яўляюцца:  

а) Ф. Хальс; 

б) Д. Веласкес; 

в) Рэмбрант; 

г) Н. Пусэн. 

10. Фаянсавыя вырабы Галандыі ў XVII ст. аздабляліся роспісам ... 

а) сінім кобальтам; 

б) марганцам; 

в) індзіга. 

11. Яскравым прадстаўніком іспанскага барока з’яўляецца жывапісец і 

гравѐр ... 

а) Д. Веласкес; 

б) Х. дэ Рыбера; 

в) Б.Э. Мурыльѐ. 

12. Характэрнымі рысамі стылю класіцызм з’яўляюцца: 

а) дыяганальная будова кампазіцыі; 

б) ураўнаважанасць кампазіцыі; 

в) супадпарадкаванне ўсіх элементаў; 

г) багацце дэкору; 

д) сіметрыя. 

13. Яскравым помнікам французскага класіцызму XVII ст. з’яўляецца 

пабудаваны па праекце Л. Лево, А. Мансара ...  

а) палац Во ле Віконт; 

б) Версальскі палац; 

в) Вялікі Трыанон. 

14. Майстром “лірычнага пейзажу” праславіўся ў французскім жывапісе 

класіцызму XVII ст. ...  
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а) К. Ларэн; 

б) Н. Пусэн; 

в) А. Ленен. 

15. Бытавы жанр французскага жывапісу ў XVII ст. развівалі ... 

а) А. Ленен; 

б) Н. Пусэн; 

в) К. Ларэн; 

г) М. Ленен; 

д) Л. Ленен. 

16. Значны ўклад у развіццѐ ідэй барока ў XVII ст. унесла Францыя ў 

вытворчасці ... 

а) посуду; 

б) мэблі; 

в) медалѐў. 

17. У Германіі ў XVII ст. барочныя тэндэнцыі атрымалі выраз у ... 

а) жыллѐвай архітэктуры; 

б) культавых пабудовах. 

18. У галіне дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ў XVII ст. Германія 

праславілася ... 

а) шклянымі вырабамі; 

б) керамічнымі вырабамі; 

в) ювелірнымі вырабамі. 

19. Стыль класіцызм атрымаў яскравае ўвасабленне ў творчасці 

англійскага архітэктара ... 

а) К. Рэна; 

б) І. Джонса. 

20. У XVII ст. у Еўропе сфарміравалася тры асноўныя віды паркаў, сярод 

якіх вылучаюцца ...  

а) французскі рэгулярны парк; 

б) англійскі пейзажны парк; 

в) фламанскі парк; 

г) італьянскі парк. 

Кантрольныя пытанні 10 

1. Эпоха Асветніцтва храналагічна ахоплівае ...  

а) XVI ст.; 

б) XVIII ст.; 

в) XIX ст.; 

г) XVII ст. 

2. Праект плошчы Згоды ў Парыжы, які выражае ідэі класіцызму ў 

горадабудаўніцтве, быў распрацаваны архітэктарам ... 

а) Ж.А. Габрыелем; 

б) Ж.-Ж. Суфло; 

в) К.Н. Леду. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 299 

3. “Круг, квадрат ...” з’яўляецца “азбукай” у праектнай творчасці 

французскага архітэктара эпохі Асветніцтва ... 

а) К.Н. Леду; 

б) Ж.-Ж. Суфло; 

в) Ж.А. Габрыеля. 

4. Стыль ракако атрымаў яскравы выраз у ...  

а) інтэр’еры; 

б) садова-паркавым мастацтве; 

в) дэкаратыўна-прыкладным мастацтве; 

г) жывапісе. 

5. Асаблівасцямі ракако ў выяўленчым мастацтве з’яўляюцца: 

а) адлюстраванне гераічнага пафасу; 

б) дамінаванне крывалінейных форм над прамымі; 

в) ураўнаважанасць кампазіцыі; 

г) імкненне да асіметрыі; 

д) камерны характар мастацтва. 

6. Як майстар “галантных сцэн”, якія выяўляюць кавалераў і дам, што 

забаўляюцца, у гісторыю мастацтва ўвайшоў ...  

а) Ф. Бушэ; 

б) А. Вато; 

в) Ж.-А. Фраганар. 

7. Майстром “фантастычных партрэтаў” праславіўся ў XVIII ст. 

французскі мастак ... 

а) А. Вато; 

б) Ф. Бушэ; 

в) Ж.-А. Фраганар. 

8. Кірунак сентыменталізм атрымаў яскравы выраз у творчасці 

французскага мастака ...  

а) Ж.-Б. Грѐза; 

б) Ж.-Б.С. Шардэна; 

в) У. Хогарта. 

9. Знакамітым англійскім мастаком XVIII ст., творы якога ўтрымлівалі 

павучальную мараль, з’яўляецца:  

а) Ж.-Б.С. Шардэна; 

б) Ж.-Б. Грѐз; 

в) У. Хогарт; 

г) Т. Гейнсбара. 

10. Ідэі асветніцкага класіцызму раскрываюць творы французскага 

мастака XVIII ст., “першага мастака” Напалеона І ... 

а) Ж.Л. Давіда; 

б) Ф. Гвардзі; 

в) Дж.А. Каналета. 

11. Новым відам жывапісу, які ўзнік у Венецыі ў XVIII ст., творы якога 

пісаліся фарбамі на палатне або гравіраваліся на медзі, з’яўляецца:  

а) парсуна; 
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б) вядута; 

в) абскура. 

12. Адна з першых пабудоў Пецярбурга ў стылі барока – сабор 

Петрапаўлаўскай крэпасці – была пабудавана па праекце архітэктара ... 

а) Д. Трэзіні; 

б) Ж.-Б.А. Лэблона; 

в) Б.Ф. Растрэлі. 

13. Адлюстраваннем ідэй Асветніцтва ў рускім жывапісе з’явіўся:   

а) пейзаж; 

б) партрэт; 

в) нацюрморт. 

14. Партрэтыстам Пятроўскіх часоў, творчасць якога адрозніваюць 

серабрысты каларыт, уважлівыя адносіны да мадэлі, уменне перадаць барочнае 

адзенне, парыкі і макіяж, з’яўляецца:  

а) А.М. Мацвееў; 

б) І.Я. Вішнякоў; 

в) І.М. Нікіцін. 

15. Рэалістычны партрэт артымаў выраз у творчасці рускага мастака, які 

дзеля максімальнага набліжэння мадэлі да гледача ўжывае прыѐм выяўлення 

асоб па пояс, ... 

а) І.М. Нікіціна; 

б) А.П. Антропава; 

в) І.П. Аргунова. 

16. Яскравымі прадстаўнікамі стылю класіцызм у рускай архітэктуры 

XVIII ст. з’яўляюцца: 

а) В.І. Бажэнаў; 

б) Ч. Камерон; 

в) М.Ф. Казакоў; 

г) Дж. Кварэнгі. 

17. Асаблівасці скульптурнага партрэту класіцызму XVIІI ст. выражае 

творчасць ...  

а) Ф.С. Рокатава; 

б) Ф.І. Шубіна; 

в) Д.Р. Лявіцкага. 

18. Заснавальнікам інтымнага партрэту ў рускім жывапісе з’яўляецца: 

а) А.П. Ласенка; 

б) Ф.С. Рокатаў; 

в) У.Л. Баравікоўскі. 

19. Традыцыі класіцызму ўвасобіліся ў гістарычным жанры ў творчасці 

рускага жывапісца і графіка ... 

а) А.П. Ласенка; 

б) У.Л. Баравікоўскага; 

в) Д.Р. Лявіцкага. 
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20. Першы рускі дапаможнік па мастацкай анатоміі “Тлумачэнне 

кароткай прапорцыі чалавека... на карысць юнацтву, што практыкуецца ў 

малюнку...” належыць рускаму мастаку ...  

а) Ф.І. Шубіну; 

б) І.П. Аргунову; 

в) А.П. Антропаву; 

г) І.П. Ласенка. 

Кантрольныя пытанні 11 

1. Трыумфальная арка на плошчы Зоркі ў Парыжы, пабудаваная па 

праекце архітэктара Ж.Ф. Шальгрэна ў ХІХ ст., у сваім мастацкім абліччы 

адлюстроўвае ідэі стылю ...  

а) барока; 

б) класіцызм; 

в) ракако; 

г) ампір. 

2. Стыль ампір атрымаў найбольш яскравае ўвасабленне у ...  

а) архітэктуры; 

б) скульптуры; 

в) жывапісе. 

3. Яскравымі прадстаўнікамі рамантызму ў французскім выяўленчым 

мастацтве з’яўляюцца: 

а) Т. Жэрыко; 

б) Ф.Х. Гойя; 

в) К. Манэ; 

г) Э. Дэлакруа. 

4. Мэбля, што стваралася ў ХІХ ст. у стылі ампір, пераймала ...  

а) гатычныя матывы; 

б) старажытнаегіпецкія матывы; 

в) барочныя матывы. 

5. Рускім партрэтыстам, які ўвайшоў у гісторыю мастацтва як партрэтыст 

“пушкінскай пары” з’яўляецца: 

а) А.А. Кіпрэнскі; 

б) А.Г. Венецыянаў; 

в) К.П. Брулоў. 

6. Рускім мастаком ХІХ ст., які выяўляў на палотнах лірычную 

прыгажосць роднай прыроды ў гарманічнай сувязі з чалавечай працай, 

з’яўляецца:  

а) А.Г. Венецыянаў; 

б) А.А. Іванаў; 

в) І.К. Айвазоўскі. 

7. Красачным выразам рамантычных адносінаў да марской стыхіі 

адрозніваецца творчасць рускага мастака ХІХ ст. ... 

а) В.А. Трапініна; 

б) А.А. Іванава; 
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в) І.К. Айвазоўскага. 

8. Прадстаўніком барбізонскай школы жывапісу, у творчасці якога 

перадаецца імкненне пазнаць прыроду ва ўсѐй яе разнастайнасці: у 

рамантычных станах, у ідэалістычным спакойстве, у гармоніі чалавека і 

прыроды, у пераходных станах часоў сутак, з’яўляецца:  

а) К. Каро; 

б) Ш.Ф. Дабіньі; 

в) Т. Русо. 

9. Які французскі мастак ХІХ ст., заснавальнік жанру карыкатуры 

ўзбагаціў тэхніку літаграфіі, насыціўшы яе дынамікай, святлом і паветрам, 

вострымі выразнымі лініямі?    

а) Ф. Міле; 

б) А. Дам’е; 

в) Г. Курбэ. 

10. У творчасці рускага мастака П.А. Фядотава атрымаў выраз стыль ...  

а) рамантызм; 

б) класіцызм; 

в) рэалізм. 

11. З імѐм якога рускага скульптара ХІХ ст. звязана ўзнікненне 

анімалістычнага жанру?  

а) І.П. Мартас; 

б) П.К. Клот; 

в) С.С. Піменаў. 

12. Буйнейшым рускім архітэктарам ХІХ ст., прадстаўніком класіцызму, 

па праекце якога было пабудавана Адміралцейства ў Пецярбурзе, з’яўляецца:  

а) А.Д. Захараў; 

б) Т. дэ Тамон; 

в) А.Н. Вараніхін. 

13. Пануючым стылем у рускай архітэктуры ХІХ ст. быў ...   

а) рамантызм; 

б) класіцызм; 

в) барока. 

14. Заснавальнікам кірунку імпрэсіянізм лічыцца:  

а) Э. Манэ; 

б) К. Манэ; 

в) Э. Дэна; 

г) П.А. Рэнуар. 

15. Характэрнымі рысамі імпрэсіянізму з’яўляюцца:  

а) праца ў майстэрні; 

б) стварэнне серый твораў на адзін сюжэт; 

в) фрагментарнасць кампазіцыі; 

г) дакладныя контуры фігур; 

д) пісьмо асобнымі мазкамі; 

е) змешванне фарбаў на палітры; 

ж) пазбяганне чорных і шэрых таноў; 
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з) выкарыстанне прыѐма рэфлекс у жывапісе. 

16. Яскравымі прадстаўнікамі постімпрэсіянізму ў французскім жывапісе 

з’яўляюцца: 

а) В. Ван Гог; 

б) К. Манэ; 

в) Э. Дэга; 

г) П. Сезан; 

д) П. Гаген. 

17. Буйнейшае ў гісторыі рускага жывапісу аб’яднанне мастакоў-

рэалістаў мела назву ...  

а) Таварыства мастакіх перадзвіжных выстаў; 

б) “Бубновы валет”; 

в) “Мир искусства”. 

18. Ідэолагам Таварыства мастакіх перадзвіжных выстаў быў рускі мастак 

...  

а) І.М. Крамскі; 

б) І.І. Левітан; 

в) І.І. Шышкін; 

г) А.І. Куінджы; 

д) В.І. Сурыкаў; 

е) В.М. Васнецоў. 

19. Эклектыка – ... сярэдзіны ХІХ – пачатку ХХ ст., заснаваны на 

ўзнаўленні гістарычных мастацкіх форм, іх цытаванні, шматразовай 

інтэрпрэтацыі. 

а) мастацкі прынцып; 

б) мастацкі стыль; 

в) характарыстыка мастацкага твора. 

20. Характэрнымі рысамі стылю мадэрн з’яўляюцца:  

а) імкненне да змешвання, напластавання стылявых матываў розных 

эпох; 

б) выкарыстанне арнаменту, заснаванага на інтэрпрэтацыяых расліннага 

матыву; 

в) сіметрыя і ўраўнаважанасць кампазіцый; 

г) выкарыстанне матываў мастацтва Старажытнага Усходу, 

фантастычных і казачных матываў. 

Кантрольныя пытанні 12 

1. У ХХ ст. у Еўропе атрымалі распаўсюджанне стылявыя кірункі ...  

а) фавізм; 

б) імпрэсіянізм; 

в) экспрэсіянізм; 

г) абстракцыянізм; 

д) сюррэалізм; 

е) крытычны рэалізм; 

ж) кубізм. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 304 

2. Яскравымі прадстаўнікамі кірунку кубізм з’яўляюцца:  

а) П. Сезан; 

б) П. Пікасо; 

в) Ф. Лежэ; 

г) Р. Дэланэ; 

д) А. Маціс. 

3. Радзімай экспрэсіянізму лічыцца: 

а) Германія; 

б) Францыя; 

в) Італія. 

4. Кірунак футурызм узнік першапачаткова як ...  

а) рух мастацтваў і рамѐстваў; 

б) літаратурны рух. 

5. Характэрнай рысай абстракцыянізму, якая вылучае яго сярод іншых 

кірункаў ХХ – пачатку ХХІ ст., з’яўляецца: 

а) адлюстраванне рэаліяў рэчаіснасці з дапамогай геаметрычных форм; 

б) імкненне адлюстраваць дынаміку, рух, жыццѐ індустрыяльнага горада; 

в) імкненне выразіць супрацьдзеянне прыгнѐту, трагедыю паразы, 

лютасць рэвалюцыі; 

г) адсутнасць выяў аб’ектаў рэчаіснасці, будова кампазіцыі з дапамогай 

ліній і геаметрычных фігур. 

6. Адгалінаваннямі абстракцыянізму з’яўляюцца кірункі ...  

а) ташызм; 

б) прымітывізм; 

в) абстрактны экспрэсіянізм; 

г) супрэматызм. 

7. Мастакоў-прымітывістаў называлі ... 

а) “мастакамі выхаднога дня”; 

б) мастакамі “суровага стылю”. 

8. Адной з тэхнік, якую ў сваѐй творчасці ўжывалі дадаісты, сюррэалісты, 

з’яўляецца: 

а) “Die Brucke”; 

б) “Der Sturm”; 

в) “Ready made”. 

9. Іспанскі жывапісец Сальвадор Далі з’яўляецца яскравым 

прадстаўніком кірунку ...    

а) абстракцыянізм; 

б) неарэалізм; 

в) сюррэалізм; 

г) гіперрэалізм. 

10. Прынцып уздзеяння на пачуццѐвасць чалавечага вока быў пакладзены 

ў аснову кірунку ...  

а) поп-арт; 

б) ап-арт. 
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11. У якім мастацкім кірунку творамі мастацтва з’яўляюцца тэксты, 

формулы, графікі?  

а) канцэптуальнага мастацтва; 

б) кінетычнага мастацтва. 

12. Вядомымі скульптарамі ХХ – пачатку ХХІ ст. з’яўляюцца:  

а) А. Маѐль; 

б) А. Джакамецці; 

в) А. Радэн 

г) А. Бурдэль; 

д) Дж. Барофскі; 

е) В. Цадкін; 

ж) Э. Барлах; 

з) Г. Мур. 

13. У архітэктуры ХХ – пачатку ХХІ ст. атрымалі выраз ідэі ...   

а) хай-тэку; 

б) барока; 

в) функцыяналізму; 

г) бруталізму; 

д) дэканструктывізму; 

е) эрэрэску; 

ж) постмадэрну. 

14. Буйнымі мастацкімі аб’яднаннямі ХХ ст. у Расіі былі:  

а) “Весы”; 

б) “Бубновы валет”; 

в) “Мир искусства”; 

г) “Золотое руно”; 

д) “Асліны хвост”; 

е) “Блакітная ружа”. 

15. Мастацкі метад “сацыялістычны рэалізм” сцвярджаўся ў творчасці 

мастакоў аб’яднанняў ...  

а) Асацыяцыя мастакоў рэвалюцыйнай Расіі (АХРР); 

б) Саюз мастакоў СССР; 

в) Асацыяцыя мастакоў-станкавістаў (ОСТ). 

16. Развіццѐ авангарднага кірунаку ў рускім мастацтве 1920-х гг. звязана з 

дзейнасцю ... 

а) Вышэйшых мастацка-тэхнічных майстэрняў (ВХУТЕМАС); 

б) Кукрыніксаў. 

17. Заснавальнікам аднаго з авангардных кірункаў у рускім жывапісе – 

“аналітычнага мастацтва” – з’яўляецца:  

а) К.С. Малевіч; 

б) П.М. Філонаў; 

в) В.В. Кандзінскі. 

18. Асноўнымі кірункамі сучаснага выяўленчага мастацтва Расіі 

з’яўляюцца: 

а) постмадэрн; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 306 

б) “эцюдны жывапіс”; 

в) каліграфія; 

г) царкоўны жывапіс; 

д) кніжная ілюстрацыя; 

е) малюнак; 

ж) прыкладная графіка. 

19. Буйнейшымі творчымі арганізацыямі савецкіх архітэктараў у 1920-х 

гг. былі: 

а) Асацыяцыя новых архітэктараў (АСНОВА); 

б) “Сіні коннік”( “Der Blaue Reiter”); 

в) Аб’яднанне сучасных архітэктараў (ОСА). 

20. Адным з сучасных кірункаў, які атрымаў увасабленне ў праектаванні 

будынкаў Расіі, з’яўляецца:  

а) футурыстычная архітэктура; 

б) біянічная архітэктура; 

в) арганічная архітэктура. 

3.3 АДКАЗЫ НА КАНТРОЛЬНЫЯ ПЫТАННІ (ТЭСТЫ) 

 

Кантрольныя пытанні 1. 

1) а, г, д; 2) б, г; 3) а, б, г, е; 4) а, в, д; 5) а, в; 6) б, в, г, д, е; 7) а, б, д, е, ж; 8) а; 9) 

а, б; 10) в; 11) в; 12) б; 13) б; 14) в; 15) б; 16) в, д; 17) д; 18) е; 19) в; 20) в. 

Кантрольныя пытанні 2. 

1) а, г, д; 2) в; 3) в; 4) а; 5) а, б; 6) а; 7) а; 8) в; 9) а, в; 10) а; 11) а, в, д; 12) г; 13) а; 

14) а, б; 15) г; 16) а, в; 17) в; 18) а, г; 19) а, в; 20) б. 

Кантрольныя пытанні 3. 

1) а; 2) а; 3) в; 4) а; 5) в; 6) б; 7) а; 8) г; 9) а; 10) а; 11) в; 12) а; 13) а, б; 14) б; 15) 

а, в, г, д; 16) а; 17) а, б, в; 18) а; 19) б, в; 20) а, б, г, д, ж; 21) а, в, г, д; 22) а; 23) а; 

24) а, б, в; 25) а. 

Кантрольныя пытанні 4. 

1) б; 2) а; 3) а; 4) б; 5) б; 6) в; 7) а; 8) а, в; 9) а, б; 10) г; 11) в; 12) а, в, г; 13) в; 14) 

а; 15) в; 16) а, г, е; 17) б; 18) г; 19) а; 20) а, б. 

Кантрольныя пытанні 5. 

1) а; 2) а; 3) а; 4) а, б, г; 5) а, в, г; 6) а; 7) б; 8) б; 9) д; 10) а; 11) а; 12) а, в, д; 13) 

б; 14) б; 15) в; 16) б; 17) в; 18) г; 19) а, б; 20) а, г. 

Кантрольныя пытанні 6. 

1) б; 2) б; 3) а; 4) в; 5) а; 6) б; 7) б, в, г; 8) в; 9) б; 10) б; 11) б; 12) б; 13) а, б, г; 14) 

б; 15) а, в; 16) а, б, в; 17) а, в; 18) в; 19) в; 20) б, г. 

Кантрольныя пытанні 7. 

1) а; 2) в; 3) в, г; 4) г; 5) а, б; 6) а, в; 7) б; 8) б, г; 9) а; 10) г; 11) а; 12) а, б; 13) д; 

14) б; 15) в; 16) а, б; 17) г; 18) а, в; 19) а; 20) а, б. 

Кантрольныя пытанні 8. 

1) в; 2) а, б; 3) в; 4) б; 5) а; 6) а, г; 7) б; 8) б; 9) а, б, г, д; 10) б; 11) а, б, в, д, е; 12) 

а; 13) а; 14) а; 15) г; 16) а; 17) б, в; 18) а; 19) б; 20) б. 

Кантрольныя пытанні 9. 
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1) б; 2) б, в, г; 3) б; 4) б; 5) г; 6) б; 7) б; 8) в; 9) а, в; 10) а; 11) б; 12) б, в, д; 13) б; 

14) а; 15) а, г, д; 16) б; 17) б; 18) б; 19) а; 20) а, б, г. 

Кантрольныя пытанні 10. 

1) б; 2) а; 3) а; 4) а, в, г; 5) б, г, д; 6) б; 7) в; 8) а; 9) в; 10) а; 11) б; 12) а; 13) б; 14) 

б; 15) б; 16) а, б, в, г; 17) б; 18) б; 19) а; 20) г.  

Кантрольныя пытанні 11. 

1) г; 2) а; 3) а, г; 4) б; 5) а; 6) а; 7) в; 8) а; 9) б; 10) в; 11) б; 12) а; 13) б; 14) б; 15) 

б, в, д, ж, з; 16) а, г, д; 17) а; 18) а; 19) б; 20) б, г. 

Кантрольныя пытанні 12. 

1) а, в, г, д, ж; 2) б, в, г; 3) а; 4) б; 5) г; 6) а, в, г; 7) а; 8) в; 9) в; 10) б; 11) а; 12) а, 

б, г, д, е, ж, з; 13) а, в, г, д, ж; 14) б, в, д, е; 15) а, б; 16) а; 17) б; 18) а, б, в, г, д, е, 

ж; 19) а, в; 20) б. 

 

3.4 ПРЫКЛАДНАЯ ТЭМАТЫКА КУРСАВЫХ РАБОТ  

 

1. Тэхналогіі апрацоўкі мармуру ў эвалюцыі сусветнай скульптуры. 

2. Уплыў візантыйскай культуры на развіццѐ рускага мастацтва эпохі 

Сярэднявечча. 

3. Адлюстраванне светапогляду ў традыцыйным афрыканскім мастацтве. 

4. Замкавая архітэктура Англіі эпохі Сярэднявечча і Адраджэння. 

5. Віды і жанры сучаснай графікі. 

6. Мастацтва Японіі і Кітая ХХ стагоддзя: асаблівасці і адрозненні. 

7. Асаблівасці імпрэсіяністычнага ўспрымання свету ў творчасці 

еўрапейскіх і рускіх жывапісцаў. 

8. Этапы развіцця кніжнай мініяцюры. 

9. Сучаснае паркавае мастацтва: пераемнасць гістарычнаых традыцый і 

навацыі. 

10. Значэнне традыцыйных рамѐстваў у станаўленні дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва. 

11. Пейзаж у жывапісе класіцызму. 

12. Уплыў найноўшых інфармацыйных тэхналогій на развіццѐ сучаснага 

мастацтва. 

13. Традыцыі і навацыі ў сучаснай мэбліроўцы. 

14. Форма і колер у дэкаратыўна-прыкладным мастацтве. 

15. Барочны і класіцыстычны партрэт: параўнальны аспект. 

16. Батальны жанр у выяўленчым мастацтве. 

17. “Лірычны пейзаж” у беларускім і рускім жывапісе. 

18. Гістарычныя традыцыі ў станаўленні новых мастацкіх кірункаў і стыляў. 

19. Металапластыка ў сучасным мастацтве. 

20. Мастацтва габелену ў славянскіх народаў: гісторыя і сучаснасць. 

21. Трансфармацыя рэалістычных кірункаў у мастацтве ХХ – пачатку ХХІ 

стагоддзя: неарэалізм, соцрэалізм, сюррэалізм, фотарэалізм, гіперрэалізм. 

22. Мастацтва плакату: этапы развіцця. 

23. Вобраз атлета ў выяўленчым мастацтве. 
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24. Метал у манументальным мастацтве і архітэктуры ХХ – пачатку ХХІ 

стагоддзя. 

25. Жанры мастацкай фатаграфіі другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя. 

26. Уплыў школы П.Пікасо на развіццѐ мастацтва. 

27. Мастацтва “Ready made”. 

28. Піраміды свету: архітэктурна-мастацкія і канструкцыйныя вырашэнні. 

29. Шкло ў архітэктуры другой паловы ХІХ – пачатку ХХІ стагоддзя: 

эвалюцыя форм і мастацкіх канцэпцый. 

30. Архітэктура малых форм у палацава-паркавых ансамблях свету (XVII – 

XIX стагоддзі). 

31. Сучаснае азеляненне і добраўпарадкаванне гарадоў-мегаполісаў свету. 

32. Вобраз дзіцяці ў сусветным партрэтным мастацтве. 

33. Архітэктурна-мастацкія вырашэнні буйных плошчаў свету. 

34. Мастацкае афармленне грашовых купюр у ХХ – пачатку ХХІ стагоддзях 

(на прыкладзе адной з еўрапейскіх краін). 

35. Сімвалы і алегорыі ў манументальным мастацтве гарадоў свету. 
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3.5 ПАТРАБАВАННІ ДА АФАРМЛЕННЯ КУРСАВЫХ І ДЫПЛОМНЫХ 

РАБОТ  

 

Курсавая і дыпломная работы з’яўляюцца аднымі з відаў навукова-

даследчай дзейнасці студэнта.  

Аб’ѐм курсавой работы не павінен перавышаць 35 старонак друкаванага 

тэксту, набранага на камп’ютары шрыфтом Times New Roman 14 пунктаў з 

міжрадковым інтэрвалам 1,5 інтэрліньяж. У аб’ѐм работы ўваходзяць: 

тытульны ліст, змест, главы (раздзелы, параграфы), заключэнне. Выраўневанне 

тэксту – па шырыні. Палі: верхняе, ніжняе – 25 мм, левае – 30 мм, правае – 10–

15 мм. Нумарацыя старонак – унізе па цэнтры; тытульны ліст лічыцца першай 

старонкай, але не нумаруецца. Спіс літаратуры павінен уключаць найноўшыя 

даследаванні па выбраным пытанні. Рэкамендуемая колькасць крыніц – 30 

найменняў. Прыкладная тэматыка курсавых работ прыведзена ў раздзеле 5 

(“Кантрольны блок”). Дубліраванне тэматыкі курсавых работ не дапускаецца. 

Штогод тэматыка курсавых работ абнаўляецца і ўзгадняецца з навуковым 

кіраўніком. Кіраванне курсавой работай ажыццяўляе прафесар або дацэнт, 

радзей – старшы выкладчык (выкладчык). На курсавую работу навуковы 

кіраўнік дае пісьмовы водзыў. 

Па выніках навучання студэнты 4-га курса, якія за перыяд навучання 

атрымалі адзнакі па вучэбных дысцыплінах, курсах Савета ВНУ, 

факультатывах, спецкурсах, дысцыплінах па выбары, курсавых работах, 

вучэбных і вытворчых практыках не ніжэй 7 балаў, дапускаюцца да напісання 

дыпломнай работы. Дыпломная работа выконваецца замест аднаго 

Дзяржаўнага экзамена і абараняецца ў Дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі. 

Тэматыка дыпломных работ распрацоўваецца навуковым кіраўніком штогод па 

ўзгадненні са студэнтам. Аб’ѐм дыпломнай работы не павінен перавышаць 55 

старонак друкаванага тэксту, набранага на камп’ютары 14 кеглем шрыфтом 

Times New Roman з палутарным міжрадковым інтэрвалам. У аб’ѐм работы 

ўваходзяць: тытульны ліст, змест, главы (раздзелы, параграфы), заключэнне. 

Выраўневанне тэксту – па шырыні. Палі: верхняе, ніжняе – 25 мм, левае – 

30 мм, правае – 10–15 мм. Нумарацыя старонак – унізе па цэнтры; тытульны 

ліст лічыцца першай старонкай, але не нумаруецца. Спіс літаратуры павінен 

уключаць найноўшыя даследаванні па выбраным пытанні. Рэкамендуемая 

колькасць крыніц – 50 найменняў. Да дыпломнай работы прыкладаюцца акты 

аб укараненні вынікаў даследавання, ксеракопіі публікацый аўтара, рэцэнзія 

(знешняя), водзыў навуковага кіраўніка.  

Курсавая і дыпломная работа абавязкова павінна ўтрымліваць спасылкі 

на даследаванні ў дадзенай галіне. Спасылкі на цытаты і меркаванні 

даследчыкаў падаюцца па меры з’яўлення ў тэксце ў квадратных дужках, дзе 

першы нумар – крыніца з прыведзенага спіса літаратуры, другі нумар – 

старонка (напрыклад, [2, с. 28]). Спіс літаратуры афармляецца ў алфавітным 

парадку. 
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Курсавая (дыпломная) работа складаецца з наступных частак: тытульны 

ліст, змест, уводзіны, главы (раздзелы) з падраздзеламі або без іх, заключэнне, 

спіс крыніц, дадаткі. Назвы ўсіх частак прапісваюцца заглаўнымі (ВЯЛІКІМІ) 

літарамі з раўненнем па цэнтры. 

На тытульным лісце ўказваецца ўстанова, у якой выканана работа, а 

таксама факультэт і кафедра, за якой замацавана навуковае кіраўніцтва, тэма 

работы, дысцыпліна, па якой выконваецца работа, звесткі пра аўтара работы і 

навуковага кіраўніка, горад і год выканання работы. Для дыпломных работ 

дадаткова даецца спасылка на загад Рэктара БДПУ аб зацвярджэнні тэмы 

дыпломнай работы, запаўняецца адварот тытульнага ліста. Узор афармлення 

дыпломнай работы дадаецца. 

Змест утрымлівае назвы частак работы з указаннем старонак, на якіх 

пачынаецца тэкст дадзенай часткі. 

Ва ўводзінах, аб’ѐм якіх звычайна не перавышае 3-х старонак друкаванага 

тэксту, раскрываюцца: актуальнасць тэмы даследавання, гістарыяграфія 

праблемы, фармулююцца мэта і задачы (3–4 задачы, як правіла, адпавядаюць 

назвам раздзелаў, глаў асноўнай часткі), вылучаюцца аб’ект і прадмет 

даследавання, называюцца і раскрываюцца метады даследавання, акрэсліваецца 

апрабацыя на канферэнцыях і ўкараненне вынікаў даследавання падчас 

вучэбных і вытворчых практык. У дыпломнай рабоце дадаткова адзначаюцца 

навуковая навізна і практычная значнасць даследавання. 

Главы (раздзелы) пры неабходнасці могуць дзяліцца на падраздзелы. Але 

падраздзел не можа быць па аб’ѐме меншым за 4 старонкі. У главах (раздзелах) 

раскрываецца сутнасць праблемы. У работах тэарэтычнага характару першая 

глава можа быць прысвечана гістарыяграфіі праблемы і характарыстыцы 

крыніц; тут жа могуць раскрывацца метадалагічныя падыходы і метады 

даследавання. Кожная глава завяршаецца кароткімі высновамі. 

У Заключэнні (звычайна не перавышае 2-х старонак) прыводзяцца 

самастойныя высновы, якія адпавядаюць пастаўленым задачам. 

Спіс крыніц можа ўключаць як апублікаваныя матэрыялы, так і 

дэпаніраваныя работы і Інтэрнэт-крыніцы (глядзі Узор).  

У дадатках да курсавой (дыпломнай) работы прыводзяцца дапаможныя 

матэрыялы (аспісанні, прамежкавыя вынікі даследавання, ілюстрацыі і г. д.). 

Табліцы, схемы і ілюстрацыі павінны мець на іх спасылкі ў тэксце (напрыклад, 

[Дадатак 1, рыс. 5]). Ілюстрацыі суправаджаюцца падрысуначным тэкстам, у 

якім указваюцца: нумар ілюстрацыі ў адпаведным дадатку, аўтар і назва твора, 

год стварэння і месца знаходжання аб’екта. 

Абарона дыпломнай (курсавой) работы праходзіць публічна. На абароне 

ацэньваюцца: валоданне зместам работы; абгрунтаванне актуальнасці і выбару 

пастаўленай праблемы; фармуліроўка мэты, задач, аб’екта і прадмета 

даследавання; рацыянальнае выкарыстанне метадаў даследавання; 

выкарыстанне шырокага кола спецыяльнай літаратуры (інтэрнэт-крыніц) па 

тэме даследавання, у тым ліку найноўшых даследаванняў у дадзенай галіне 

навукі; самастойнасць і грунтоўнасць вывадаў у заключэнні; правільнае 

афармленне работы; доказнасць, пераканаўчасць меркаванняў і нагляднасць у 
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іх пацвярджэнні, логіка суджэнняў; навуковы задзел аўтара. На адзнаку 10 

“дзесяць” прэтэндуюць толькі тыя студэнты, якія маюць навуковы задзел 

(удзельнічалі ў навуковых канферэнцыях, семінарах, круглых сталах. маюць 

мінімум адну публікацыю) і (або) практычнае ўкараненне вынікаў 

даследавання, што пацвярджаецца актамі (мінімум адным). 
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Узор афармлення крыніц 
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3.6 ПРЫКЛАДНЫЯ ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ 

 

1 КУРС 1 СЕМЕСТР 

1. Мастацтва і яго функцыі ў грамадстве. Жанры выяўленчага мастацтва. 

2. Жывапіс як від мастацтва. 

3. Графіка як від мастацтва. 

4. Скульптура як від мастацтва. 

5. Архітэктура і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва як віды мастацтва. 

6. Тэорыі паходжання мастацтва. 

7. Пячорныя роспісы ў першабытныя часы. 

8. Мегалітычная архітэктура. Першыя тыпы жыллѐвай архітэктуры. 

9. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва першабытных часоў. 

10. Перыядызацыя мастацкай культуры Старажытнага Егіпта. Архітэктура 

Ранняга, Старажытнага і Сярэдняга царстваў. 

11. Архітэктура Новага Царства, у познеегіпецкі і эліністычны перыяды. 

12. Егіпецкі ордэр і каменныя рэльефы. 

13. Канон у выяўленчым мастацтве Старажытнага Егіпта. 

14. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Старажытнага Егіпта (кераміка, 

мастацкае шкло, ювелірная справа, драўляная мэбля, ткацтва). 

15. Палацавае і храмавае будаўніцтва ў Месапатаміі. 

16. Асаблівасці выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ў 

Месапатаміі. 

17. Культавае дойлідства ў Старажытнай Індыі. 

18. Дэкаратыўнае мастацтва Старажытнай Індыі. 

19. Архітэктура Старажытнага Кітая. 

20. Старажытнакітайскі жывапіс на скрутках. 

21. Дасягненні ў дэкаратыўна-прыкладным мастацтве Старажытнага Кітая. 

22. Мастацтва Старажытнай Японіі. 

23. Мастацтва Старажытнага Ірана ў часы Ахемянідаў. 

24. Старажытнаіранскае мастацтва перыяду Парфянскага царства. 

25. Іранскае мастацтва ў часы Сасанідаў. 

26. Манументальнае і дэкаратыўнае мастацтва Старажытнай Карэі. 

27. Мастацтва Карэі перыяду трох дзяржаў: Когурѐ, Пэкчэ, Сілла. 

28. Мастацтва Манголіі ў Старажытныя часы. 

29. Архітэктура і выяўленчае мастацтва Старажытнай Амерыкі. 

30. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва плямѐнаў Старажытнай Амерыкі. 

31. Архітэктура Суданскай, Гвінейскай і Кангалескай зон Афрыкі. 

32. Выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва афрыканскіх плямѐнаў. 

33. Крыта-Мікенскае мастацтва. 

34. Ордэрная сістэма ў Старажытнай Грэцыі. 

35. Архітэктура Старажытнай Грэцыі. 

36. Старажытнагрэчаскі вазапіс. 

37. Скульптура Старажытнай Грэцыі: эвалюцыя развіцця. 

38. Мастацтва этрускаў. 

39. Інжынерны геній рымлян. Будаўніцтва дарог, мастоў, акведукаў. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 314 

40. Грандыѐзныя збудаванні старажытнага Рыма. 

41. Храм у Старажытным Рыме: асаблівасці архітэктуры. 

42. Выяўленчае мастацтва рымлян. Жанр партрэт. 

43. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва рымлян. 

 

2 КУРС 3 СЕМЕСТР 

1. Культавая архітэктура Візантыі і яе значэнне для далейшага развіцця 

дойлідства. 

2. Развіццѐ манументальнага жывапісу ў Візантыі. 

3. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Візантыі. 

4. Старажытнарускае мастацтва (Х–ХІІІ стст.). 

5. Выяўленчае мастацтва перыяду Маскоўскага княства (XIV–XVII стст.). 

6. Архітэктура Маскоўскага княства (XIV–XVII стст.). 

7. Раманскі стыль у мастацкай культуры Сярэднявечча. 

8. Гатычны стыль у мастацкай культуры Сярэднявечча. 

9. Мастацтва Індыі ў часы Сярэднявечча. 

10. Мастацтва сярэднявяковага Кітая. 

11. Асаблівасці мастацтва Японіі ў часы Сярэднявечча. 

12. Мастацтва Сярэднявечча ў Карэі. 

13. Мангольскае мастацтва часоў Сярэднявечча. 

14. Мастацтва Азербайджана, Сярэдняй Азіі і Каўказа ў часы Сярэднявечча. 

15. Асаблівасці араба-мусульманскага мастацтва. 

16. Выяўленчае мастацтва Італьянскага Адраджэння. Протарэнесанс і Ранняе 

Адраджэнне. 

17. Выяўленчае мастацтва Італьянскага Адраджэння. Высокае Адраджэнне. 

18. Венецыянскае Адраджэнне: выяўленчае мастацтва. 

19. Архітэктура Італьянскага Адраджэння. 

20. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Італьянскага Рэнесансу. 

21. Мастацтва Паўночнага Адраджэння. Нідэрланды. Германія. 

22. Мастацтва Адраджэння ў Францыі, Іспаніі, Англіі. 

 

3 КУРС 6 СЕМЕСТР 

1. Стыль ракако ў выяўленчым мастацтве Францыі. Творчасць А.Вато, 

Ф.Бушэ, Ж.А.Фраганара. 

2. Асветніцкія ідэі ў выяўленчым мастацтве Еўропы. Творчасць 

Ж.Б.С.Шардэна, У.Хогарта. 

3. Кірунак сентыменталізм у выяўленчым мастацтве XVIII ст. Творчасць 

Ж.Б.Грѐза. 

4. Жантр партрэт у выяўленчым мастацтве XVIII ст. Партрэты Дж.Рэйнальдса, 

Т.Гейнсбара. 

5. Венецыянскае мастацтва XVIII ст. Ведуты Дж.А.Каналета, Б.Бялота, 

Ф.Гвардзі.  

6. Венецыянскае мастацтва XVIII ст. Творчасць Дж.Б.Цьепалы. 

7. Асветніцкі класіцызм у творчасці Ж.Л.Давіда. 
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8. Скульптура эпохі Асветніцтва. Творчасць Э.Фальканэ, Ж.А.Гудона, 

А.Кановы. 

9. Архітэктура асветніцкага класіцызму. Творчасць Ж.А.Габрыеля, 

Ж.Ж.Суфло.  

10. “Папяровая архітэктура” К.Н.Леду. 

11. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва ракако. 

12. Мастацтва Пятроўскіх часоў. Жывапіс. Скульптура. 

13. Стыль барока ў рускім мастацтве. Архітэктура Б.Растрэлі. 

14. Архітэктура Кацярыненскага класіцызму (В.Бажэнаў, М.Казакоў, 

Д.Кварэнгі, Ч.Камярон). 

15. Выяўленчае мастацтва Кацярыненскага класіцызму. Жанр партрэт у 

творчасці Ф.Рокатава, Д.Лявіцкага, У.Баравікоўскага. 

16. Выяўленчае мастацтва Кацярыненскага класіцызму. Гістарычны жывапіс 

А.Ласенкі.  

17. Выяўленчае мастацтва Кацярыненскага класіцызму. Скульптура Ф.Шубіна. 

18. Стыль ампір у сусветным мастацтве. 

19. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва ХІХ ст.: агульная характарыстыка. 

20. Выяўленчае мастацтва Еўропы стылю рамантызм. Творчасць Ф.Гойі. 

21. Выяўленчае мастацтва Еўропы стылю рамантызм. Творчасць Т.Жэрыко, 

Э.Дэлакруа. 

22. Стыль рамантызм у рускім мастацтве. Творчасць А.Кіпрэнскага, 

В.Трапініна. 

23. Марыны І.Айвазоўскага. 

24. Біблейскія матывы ў творчасці А.Іванава. 

25. Стыль рамантызм у рускім мастацтве. Творчасць К.Брулова. 

26. Паэтызацыя прыроды ў творчасці А.Венецыянава. 

27. Барбізонская школа жывапісу. Творчасць К.Каро. 

28. Стыль рэалізм у творчасці А.Дамье, Ф.Міле, Г.Курбэ. 
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3.7 ПРЫКЛАДНЫЯ ПЫТАННІ ДА ЭКЗАМЕНАЎ 

2 КУРС 4 СЕМЕСТР 

1. Стыль барока ў мастацкай культуры. Адметныя асаблівасці. 

2. Архітэктура італьянскага барока. 

3. Барока ў скульптуры. Творчасць Л. Берніні. 

4. Пазастылѐвая лінія ў мастацтве 17 ст. Творчасць М. да Караваджо. 

5. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва італіі 17 ст. 

6. Фламанскі жывапіс 17 ст. 

7. Вялікія майстры жывапісу Галандыі 17 ст. Творчасць Рэмбранта. 

8. Вялікія майстры жывапісу Галандыі 17 ст. Творчасць Ф. Хальса. 

9. “Малыя галанцы”. 

10. Барочная архітэктура іспаніі 17 ст. 

11. Творчасць Х. Рыберы. 

12. Творчасць Д. Веласкеса. 

13. Класіцызм у архітэктуры Францыі. Палацавае дойлідства. 

14. Класіцызм у архітэктуры Францыі. Культавае дойлідства. 

15. Французскі рэгулярны парк. 

16. Жывапіс французскага класіцызму. Творчасць Н. Пусэна. 

17. Жывапіс французскага класіцызму. Творчасць К. Ларэна. 

18. Бытавы жанр жывапісу ў творчасці братоў Ленен. 

19. Французская мэбля 17 ст. 

20. Французскія шпалеры 17 ст. 

21. Фарфоравыя вырабы французскага класіцызму. 

22. Уплыў французскага дойлідства на архітэктуру Германіі 17 ст. 

23. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Германіі 17 ст. 

24. Класіцызм у архітэктуры Англіі. Творчасць К. Рэна. 

25. Англійскі пейзажны парк. 

26. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Англіі 17 ст. 

 

4 КУРС 7 СЕМЕСТР 

1. Рускае мастацтва першай паловы ХІХ стагоддзя: жывапіс П.Фядотава. 

2. Рускае мастацтва першай паловы ХІХ стагоддзя: скульптура І.Мартаса. 

3.  Рускае мастацтва першай паловы ХІХ стагоддзя: скульптура П.Клота. 

4. Стыль класіцызм у рускай архітэктуры ХІХ ст. Творчасць Т. дэ Тамона, 

А.Захарава, К.Росі, А.Вараніхіна, А.Монферана. 

5. Крытычны рэалізм у Расіі. Перадзвіжнікі. Творчасць І.Крамскога. 

6. Крытычны рэалізм у Расіі. Перадзвіжнікі. творчасць М.Ге. 

7. Крытычны рэалізм у Расіі. Перадзвіжнікі. Творчасць В.Пярова. 

8. Гістарычны жывапіс І.Рэпіна. 

9. Творчасць В.Сурыкава. 

10. Пейзажны жывапіс Перадзвіжнікаў. Творчасць А.Саўрасава. 

11. Пейзажны жывапіс Перадзвіжнікаў. Творчасць І.Левітана. 

12. Пейзажны жывапіс Перадзвіжнікаў. Творчасць І.Шышкіна. 

13. Пейзажны жывапіс Перадзвіжнікаў. Творчасць А.Куінджы. 
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14. “Новая архітэктура” ХІХ ст. 

15. Кірунак імпрэсіянізм у французскім жывапісе. Пуантылізм. 

16. Кірунак постімпрэсіянізм у творчасці В.Ван Гога, П.Гагена, П.Сезана. 

17. Творчасць Прарафаэлітаў. 

18. Стыль мадэрн у мастацтве канца ХІХ – пачатку ХХ ст.  

19. Мастацтва ХХ ст. Кірунак фавізм. 

20. Мастацтва ХХ ст. Кірунак экспрэсіянізм. 

21. Мастацтва ХХ ст. Кірунак футурызм. 

22. Мастацтва ХХ ст. Кірункі кубізм, абстракцыянізм. 

23. Мастацтва ХХ ст. Кірунак дадаізм. 

24. Мастацтва ХХ ст. Кірунак сюррэалізм.  

25. Мастацтва ХХ ст. Кірунак гіперрэалізм. 

26. Мастацтва ХХ ст. Кірункі пап-арт і ап-арт.  

27. Канцэптуальнае мастацтва.  

28. Стыль Неарэалізм. Творчасць Р.Гутуза. 

29. Стылявыя пошукі ў творчасці В.Сярова, К.Пятрова-Водкіна, В.Барысава-

Мусатава, М.Урубеля. 

30. Дзейнасць аб’яднання “Мир искусства”. 

31. Аб’яднанні “Бубновы валет”, “Асліны хвост”, “Блакітная ружа”. 

32.  “Сацыялістычны рэалізм” у рускім выяўленчым мастацтве.  

33. Еўрапейская і амерыканская архітэктура ХХ – пачатку ХХІ ст.: стылявая 

характарыстыка. 

34. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Еўропы і Расіі ХХ – пачатку ХХІ ст.  
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ІV. ДАПАМОЖНЫ РАЗДЗЕЛ 

4.1 ВУЧЭБНЫЯ ПЛАНЫ 

 

У дадзеным раздзеле прадстаўлены вучэбныя планы спецыяльнасці 1-

03 01 08 “Музычнае мастацтва і сусветная мастацкая культура” ў наступнай 

паслядоўнасці: 

- тыпавы вучэбны план спецыяльнасці 1-03 01 08 “Музычнае мастацтва і 

сусветная мастацкая культура” (на 2-х старонках); 

- вучэбны план спецыяльнасці 1-03 01 08 “Музычнае мастацтва і 

сусветная мастацкая культура” (на 2-х старонках). 
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4.2  ВУЧЭБНАЯ ПРАГРАМА 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Мировая художественная культура» предназначена 

для студентов специальности 1-03 01 08 Музыкальное искусство и мировая 

художественная культура. Учебная дисциплина направлена на подготовку 

студентов к профессиональной деятельности учителя музыки и мировой 

художественной культуры. 

«Мировая художественная культура» – учебная дисциплина, которая 

знакомит студентов с теоретическими основами художественной культуры, 

рассматривает совокупность ценностей, созданных в различных видах 

искусства (изобразительного, декоративно-прикладного, архитектуры), как 

органическое единство в его сопоставлении с общеисторическим процессом 

развития человечества. В ходе изучения учебной дисциплины особое внимание 

обращается на объединение принципов творчества в разных видах искусства, 

взаимосвязь видов и жанров искусства в различные исторические периоды, 

целостность и своеобразие художественной культуры разных эпох и народов. 

Преподавание учебной дисциплины предусматривает интеллектуальное, 

нравственное и эстетическое развитие студентов; выработку собственного 

мировоззрения, способов и форм общения между людьми; воспитание любви к 

искусству. В процессе изучения эволюции мировой художественной культуры 

в разнообразных цивилизациях, обществах, народах, студенты получают 

обобществления представление о модели развития и трансформации историко-

культурных ценностей, процессов, художественно-образных систем. 

Цель учебной дисциплины «Мировая художественная культура» состоит 

в повышении уровня историко-художественной компетентности студентов. 

Задачи изучения учебной дисциплины состоят в приобретении 

студентами академических компетенций, основу которых составляет 

способность к самостоятельному поиску учебно-информационных ресурсов, 

овладению методами приобретения и осмысления знания: 

- об эволюции художественных стилей, направлений, их характерных 

особенностях, о творчестве крупнейших художников, архитекторов мира; 

- по искусствоведческой терминологии; 

- о специфике анализа художественных произведений; 

- об особенностях определения традиционных и новаторских черт в 

искусстве основных исторических периодов. 

Преподавание и успешное изучение учебной дисциплины «Мировая 

художественная культура» осуществляется на базе приобретенных студентом 

знаний и умений по разделам следующих учебных дисциплин: «История», 

«Философия», «Теория культуры», «История музыки», «Художественная 

культура Беларуси».  

 

Требования к освоению учебной дисциплины 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

«Мировая художественная культура» определены образовательным стандартом 
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по специальности 1-03 01 08 Музыкальное искусство и мировая 

художественная культура.  

Изучение учебной дисциплины «Мировая художественная культура» 

должно обеспечить формирование у студентов академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций.  

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен:  

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

– АК-2. Владеть методами научно-педагогического исследования. 

– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 

– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении 

проблем. 

– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям  

Студент должен:  

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

– СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Требования к профессиональным компетенциям  

Студент должен быть способен:  

– ПК-1. Управлять учебно-познавательной и учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

– ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства 

обучения. 

– ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных 

видов и форм. 

– ПК-4. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 

– ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и 

самовоспитание с целью совершенствования профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

– типологию и периодизацию истории мировой и отечественной культуры; 

– особенности развития культуры Беларуси в сравнении с 

общеевропейскими тенденциями; 

– достижения в области материальной и духовной культуры исторических 

эпох; 
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– основные тенденции развития современной мировой и отечественной 

культуры; 

– искусствоведческую терминологию; 

– основные стили, направления искусства и их характеристику; 

– виды, жанры и техники искусства; 

– творчество наиболее выдающихся архитекторов, скульпторов, графиков, 

живописцев, художников-прикладников; 

– основные тенденции развития мировой художественной культуры; 

уметь: 
– анализировать историко-культурные события; 

– прослеживать преемственность в развитии мировой и отечественной 

культуры; 

– выделять специфические особенности в поэтапном развитии культуры и 

делать типологические обобщения; 

– обосновывать свои представления о белорусской национальной культуре 

в ее историческом контексте и в диалоге с культурами других стран и народов; 

– характеризовать стили и направления искусства; 

– анализировать художественные произведения; 

– выделять традиционные и новаторские черты в искусстве основных 

исторических периодов; 

– схематически изображать элементы произведений искусства; 

владеть: 

– системными представлениями о взаимосвязи и взаимозависимости 

явлений мировой и отечественной культуры; 

– приемами словесного представления биографий и творчества 

выдающихся представителей мировой художественной культуры. 

 

На изучение учебной дисциплины «Мировая художественная культура» 

согласно учебному плану специальности отводится 592 академических часа. Из 

них для студентов дневной формы получения образования отведено 330 

аудиторных часов. Распределение аудиторных часов по видам занятий: 180 – 

лекционных, 150 – семинарских, из них на управляемую самостоятельную 

работу отводятся 12 часов – 6 часов лекций, 6 часов семинарских. На 

самостоятельную работу студентов отведено 190 часов.  

Аудиторные часы для дневной формы получения образования 

распределяются следующим образом:  

1 курс 1 семестр – всего 80 часов (48 – лекционных, 32 – семинарских), 

зачет; 

1 курс 2 семестр – всего 56 часов (30 – лекционных (из них 2 часа на 

управляемую самостоятельную работу), 26 – семинарских (из них 2 часа на 

управляемую самостоятельную работу)); 

2 курс 3 семестр – всего 32 часа (18 – лекционных, 14 – семинарских), 

зачет; 

2 курс 4 семестр – всего 36 часов (18 – лекционных (из них 2 часа на 

управляемую самостоятельную работу), 18 – семинарских), экзамен; 
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3 курс 5 семестр – всего 46 часов (24 – лекционных, 22 – семинарских (из 

них 2 часа на управляемую самостоятельную работу)); 

3 курс 6 семестр – всего 46 часов (24 – лекционных (из них 2 часа на 

управляемую самостоятельную работу), 22 – семинарских), зачет; 

4 курс 7 семестр – всего 34 часа (18 – лекционных, 16 – семинарских (из 

них 2 часа на управляемую самостоятельную работу)), экзамен. 

 

Основными формами занятий при изучении учебной дисциплины 

«Мировая художественная культура» являются:  

- лекционные занятия;  

- семинарские занятия.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов дневной формы 

получения образования осуществляется в форме контрольных работ, тестов с 

разноуровневыми заданиями, рефератов, докладов, коллоквиумов, 

индивидуальных и фронтальных опросов. Задания по рейтинговым 

контрольным работам представлены в фонде оценочных средств по учебным 

дисциплинам кафедры.  

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом 

специальности дневной формы получения образования в форме зачета в 1, 3 и 

6 семестрах, в форме экзаменов – в 4 и 7 семестрах. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. История и теория художественной культуры 

Культура и ее функции в обществе. Виды и типы культур: разнообразие 

подходов к классификации. Понятие «художественной культуры». Искусство 

как способ отражения действительности и форма общественного сознания. 

Виды и жанры искусства и их характеристика. Художественный образ. Понятие 

стиля в искусстве. Стили и направления искусства и их общая характеристика. 

Композиция в искусстве. Традиции и канон в искусстве. Художественная 

форма. Техники искусства. Искусствоведение как научная дисциплина. 

Функции искусства. Анализ художественного произведения. 

Искусствоведческая литература. Историография. 
 

Тема 2. Искусство первобытного общества 

Происхождение искусства. Роль трудовой деятельности, обычаев и обрядов 

в становлении искусства. Периодизация первобытной культуры: Каменный век 

(палеолит, мезолит, неолит), Бронзовый век, Железный век. Общие 

особенности искусства. Понятие синкретизма. Пещерные росписи (Альтамира в 

Испании, Ласко, Фон-де-Гом во Франции) и их отличительные черты. 

Возникновение жилья. Мегалитические архитектура: дольмены, менгиры, 

кромлехи. Первобытная скульптура. Декоративно-прикладное искусство. 
 

Тема 3. Искусство Древнего Востока и Передней Азии 

Древний Египет. Периодизация истории культуры. Древнее царство, 

Среднее царство, Новое царство и искусства Амарны. Общественно-

политическая жизнь: рабовладельческий строй, появление классов. 

Возникновение письменности и ремесел. Архитектура и скульптура как 

ведущие виды искусства. 

Пирамиды Древнего царства. Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. 

Строительство скальных гробниц в период Среднего царства. Культовые 

постройки Нового царства: храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри; 

Луксорский и Карнакский храмы; Рамессеум. Основные принципы планировки, 

особенности архитектурно-пространственной композиции, отделка. 

Египетский канон и его отражение в рельефе, объемной скульптуры и 

живописи. Развитие портретного искусства в скульптуре и живописи. Сфинкс 

Хефрена, статуи Рахотепа и его жены Нофрет, скульптурные портреты 

Нефертити, рельефы в Мемфисе. Нарушение канона в искусстве в период 

Амарны. 

Достижения в декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

материалов и техник. Изделия из камня. Декоративные росписи 

(монументальные и книжная миниатюра). Глиняная и фаянсовая керамика. 

Изделия из синего стекла. Ювелирное мастерство. Обработка металлов. 

Изделия из дерева и слоновой кости. Египетская ткань. 

Древняя Месопотамия. Особенности культуры. Основные этапы в 

развитии искусства. Влияние религиозного мировоззрения на художественное 

творчество. 
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Особенности пространственной композиции в архитектуре. Храмовые 

постройки – зиккураты. Вавилонская башня. Дворцовые комплексы. Дворец 

Ашшурбанипала в Ниневии, дворец Саргона II в Хорсабаде. Дворец 

вавилонского царя Навуходоносора II. Висячие сады Семирамиды. Ворота 

богини Иштар в Вавилоне. 

Имитация в скульптуре глиняных приемов. Рельефы дворца 

Ашшурбанипала. Резьба по камню. Портретные изображения царей. Обработка 

металлов. Ювелирное мастерство. Текстиль. 

Древняя Индия. Государственная структура и народонаселение. 

Религиозное положение. Общая характеристика искусства. 

Культовая архитектура двух типов: Ступы и пещерные храмы Чайтьи. 

Особенности архитектурно-пространственной композиции, отделка 

пластическим рельефом. Ступа в Санчи. 

Фресковая живопись. Изображения праздничных шествий и церемонии, 

бытовых сцен. Человек как главный объект изображения. Особенности 

живописной техники. 

Декоративная скульптура и ее украшение крупными ожерельями, серьгами 

из золота и серебра. Технические приемы отделки: насечками, чеканка, 

филигрань, инкрустация, перегородчатая. Керамика. Изделия из бронзы: мелкая 

пластика и оружие. 

Древний Китай. Периодизация и общие особенности искусства. Влияние 

Индии и Ирана. Динамизм, стилизация, тема природы в искусстве. Символизм. 

Каноничность в архитектуре Китая. Великая Китайская стена: этапы 

возведения, особенности конструкция. Жилье с ярусными крышами как 

прообраз архитектуры культового и общественного назначения. Два типа 

жилья: северный (с глухими наружными стенами и помещениями, 

обращенными к внутреннему двору), южный (в виде павильона). 

Градостроительства. Регулярная система планировки. 

Живопись. Вертикальные и горизонтальные свитки. Возникновение 

китайского пейзажа «горы и воды». Искусство каллиграфии. 

Декоративно-прикладное искусство. Керамические изделия из серой и 

белой глины. Стекло. Ювелирное мастерство. Богатство орнаментации в 

бронзовых изделиях. Две основные конструкции мебели: сундук-лар и 

обнаженный каркас. Изделия из слоновой кости. Ткачество (шелк, ковровая 

ткань, вышивка). 

Древняя Япония. Особенности искусства: элитный художественный вкус, 

любовь к природе, асимметрия в декоре, повторение мотивов, отсутствие 

перспективы. Влияние религиозных верований на художественную культуру. 

Периодизация художественной культуры. 

Культовая архитектура. Строительство храмов синто. Буддийские храмы 

пагоды. Развитие круглой скульптуры. Скульптурный портрет. Обработка 

металлов: бронзовые и железные изделия. Ткачества (лен, конопля, китайский 

шелк). Основной тип одежды. Терракотовая скульптура и глазированная 

керамика. 
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Древний Иран. Периодизация истории искусства: династия Ахеменидов, 

Парфянского царства, династия Сасанидов. Религиозные верования: маздеизм, 

зороастризм, манихейство. 

Строительство царских гробниц двух типов: с двускатной крышей и в виде 

башен. Гробница первого могущественного царя Кира. Купольные гробницы. 

Общественная архитектура. Резиденция Дария І – Персеполь: особенности 

архитектурно-пространственной композиции, отделка. Строительство жилья и 

дворцовых комплексов в период парфянского царства. Стремление к 

симметрии и регулярности как характерные особенности архитектуры. 

Дворцовое зодчество во времена Сасанидов. Купольная и арочная конструкции. 

Глазированная керамика. Синий, белый и зеленый кафель: его назначение. 

Ювелирное мастерство и бронзовые изделия. Зооморфный орнамент в 

ткачестве: шелковые, шерстяные и ковровые ткани. 

Древняя Корея. Особенности географического расположения. Буддизм, 

конфуцианство, даосизм. Влияние Китая на архитектуру и живопись Кореи. 

Периодизация искусства. 

Первые неолитические поселения. Особенности жилищной архитектуры. 

Строительство дольменов. Расцвет гребенчатой керамики в ранний период. 

Создание трех крупных государств в IV – VI вв.: Когурѐ, Силла и Пэкче. 

Градостроительство и архитектура. Храмовые и дворцовые комплексы. 

Возведение погребальных склепов знати. Гробница Мичхон-вана. 

Монументальные росписи гробниц. Похоронная утварь. Скульптура 

буддийских монастырских комплексов – Ибуллан, Чхомунса, Мирыкса. 

Древняя Монголия. Особенности искусства: влияние народных традиций в 

архитектуре и декоративном искусстве. Периодизация художественной 

культуры. Сосуды с сетчатым орнаментом. Скальные рисунки красной краской. 

Гравированный орнамент монументальных надгробных каменных стел 

(«оленьих камней»). «Звериный стиль» в вышивке и войлочных коврах с 

аппликацией. Изделия из бронзы, серебра и золота. Появление портрета в 

скульптуре в VI – VIII вв. Портретные образы полководцев.       
 

Тема 4. Искусство Древней Америки и Африки 

Искусство доколумбовой Америки. Особенности культуры. Племенные 

образования Древней Америки. Три крупных племени: майя, ацтеки, инки. 

Дома-поселения древних племен со ступенчатыми ярусами вокруг 

внутреннего двора. Храмы раннего периода в виде ступенчатой пирамиды. 

Скульптурный декор. Крепостное строительство инков. 

Настенная живопись. Фресковые росписи в Теночтитлане. Росписи храма в 

Бонампаке, храма Ягуаров в Чичен-Ице. Фриз в Митле. Искусство миниатюры. 

Керамические изделия инков: вазы-портреты, сосуды с изображениями 

богов, воинов, музыкантов. Полихромные погребальные сосуды майя. 

Цилиндрические, яйцевидные и сосуды с горловиной в виде человеческой 

головы в искусстве ольмеков. Ювелирное мастерство и изделия из металлов. 

Богатство и разнообразие расцветки ткани (до 190 тонов). Изделия из перьев. 
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Африканское искусство. Общие особенности искусства Суданской, 

Гвинейской и Конголезской зон. 

Формы скульптурных, пластических очертаний в зодчестве. Круглые и 

цилиндрические мотивы в жилищной архитектуре Гвинейской и Конголезской 

зон. Строительство мечетей в Суданской зоне. 

Особенности африканской скульптуры. Африканские скульптурные идолы. 

Керамика. Обработка металла и ювелирные изделия. Изделия из различных 

пород дерева: мебель, детали архитектурных украшений, посуда, музыкальные 

инструменты, предметы обихода, маски. Ткачество: основные технические 

приемы. Ткань из рафии с геометрическим рисунком в Конголезской зоне. 

Клетчатой ткани небесно-голубого цвета с красными черепахами и завитками в 

Гвинейской зоне. Изделия из слоновой кости. 
 

Тема 5. Античное искусство 

Крито-микенская культура. Особенности искусства. Кносский дворец и 

дворец в Тиринфе: особенности архитектурно-пространственной композиции. 

«Львиные ворота» в Микенах, украшенные рельефами с изображениями двух 

львиц. Купальные царские гробницы (в сопоставлении). Гробница Агамемнона. 

Фресковая роспись. Фрески Кносскага и Тиринфского дворцов. Роспись 

саркофага из Агиа-Триады. Особенности композиции в живописи. Рельефный 

орнамент «Сокровищницы Атрея» в Микенах. 

Мелкая пластика из камня, глины. Динамичность изображения 

керамических изделий. Фаянсовые таблички с анималистическим мотивом. 

Ювелирное мастерство. Бронзовые изделия: статуэтки и оружие. 

Древняя Греция. Особенности искусства. Периодизация: Гомеровский, 

Архаический, Классический, Эллинистический периоды. Восприятие 

достижений восточной культуры. Новаторство художественных форм. 

Система ордеров в архитектуре, их конструктивные особенности. Три типа 

ордеров: дорический, ионический, коринфский. Строительство храмов. Храмы 

Аполлона в Коринфе, Посейдона в Пестуме; святилище Артемиды в Эфесе; 

храмы Геры на о. Самос, Аполлона в Дидимах. Архитектура Классического 

периода: возникновение типа храма – периптер. Ансамбль Афинского 

Акрополя. Сочетание дорического и ионического стиля в архитектуре 

Парфенона (арх. Иктин и Калликрат) и Пропилеи. Особенности архитектурно-

пространственной композиции храма Ники Аптерос, Эрехтейона. Крупные 

постройки Классического периода: Мавзолей в Галикарнасе. Монументальный 

алтарь Зевса в Пергаме. Фаросский маяк в Александрии. Светское зодчество: 

каменные театры в Дельфах, Приене, Пергаме; библиотеки в Александрии, 

Пергаме. 

Статичность в скульптуре периода Архаики («Артемида Делосская», 

«Аполлон Тенейский»). Скульптура греческой Классики. Появление движения 

в скульптуре Мирона («Дискобол», «Афина и Марсий»). Разработка пропорций 

человеческого тела в скульптуре Поликлета («Дорифор»). Участие Фидия в 

создании Афинского Акрополя, рельефы Парфенона, статуя «Афина Лемния», 

«Зевс». Скульптура Поздней Классики: Скопас «Голова раненого воина» 
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(фронтон храма Афины в Тегее); Пракситель «Гермес с Дионисом», «Афродита 

Книдская»; Лисипп «Апоксиомен». Разработка нового канона пропорций 

человеческого тела («Геракл со львом», «Отдыхающий Геракл»). Леохар 

«Аполлон Бельведерский». Скульптура Эллинистического периода. «Ника 

Самофракийская». Рельефы Пергамского алтаря Зевса («Битва богов с 

гигантами»). Агесандр «Афродита Милосская». Агесандр, Полидор, Афинодор 

«Лаокоон». 

Керамические изделия: их назначение. Греческая вазопись. Основные 

формы и принципы росписи (чернофигурная, краснофигурная вазопись). 

Экзекий «Килик с Дионисам». Андокид «Амфора с Гераклом». Имитация 

керамических изделий в стекле. Обработка металлов. Деревянная мебель и 

посуда. Расцвет ювелирного мастерства в период Эллинизма. Развитие 

ткачества (лен, шерсть, шелк). Обработка кожи. 

Древний Рим. Особенности общественно-политической и культурной 

жизни, развитие науки. Влияние древнегреческой культуры на римскую. 

Градостроительство в ранний Римский период: регулярная планировка 

городов, мощеные улицы, система канализации. Этрусская архитектура и ее 

влияние на римскую. Особенности пространственной композиции 

древнеримского жилья и его отделка (мозаика, росписи, скульптурные 

украшения). Монументальные росписи в Помпеях. Изобретение бетона. 

Храмы-ротонды (храм Весты). Арочно-сводчатая конструкция, аркады, купола, 

крестовый, цилиндрический и коробовый своды как архитектурное новаторство 

римлян. Общественные здания и их отличительные черты. Амфитеатр Колизей: 

назначение, архитектурно-пространственная композиция, отделка. Термы 

Каракаллы. Базиликальные постройки (базилика Максенция). Культовая 

архитектура периода Римской Империи. Пантеон. Возведение триумфальных 

арок и триумфальных колонн. Арка Тита. Троянская колонна. 

Отличительные особенности римского скульптурного портрета. Портрет 

старого римлянина, Вителлия, Каракаллы. Монументальная скульптура 

Древнего Рима. Конный монумент Марка Аврелия. 

Декоративная живопись. Влияние греческого и этрусского искусства. 

Имитация каменной, мраморной облицовки и инкрустации стен в 

монументальных росписях. Развитие керамики. Терракотовые фонари и 

гончарная посуда. Выдувное стекло. Техника инкрустации кусками стекла 

разного цвета («полихромный стиль»), гравировка по стеклу, техника 

золоченого стекла. Ювелирные изделия. Серебряный бюст Луция Вера в 

доспехах из Маренго. Изделия из металла и дерева. Ткачества. Применение 

китайского шелка. Техники нашивки и набойки. 
 

Тема 6. Искусство Средневековья. 

Общая характеристика периода. Общественно-политические отношения в 

период феодализма. Религиозные представления и верования. Периодизация 

художественной культуры. Синтез искусств во времена Средневековья. Канон в 

искусстве Средних веков. 
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Искусство Византии. Особенности художественной культуры 

Византии. Христианство как государственная религия и его влияние на 

развитие искусства. 

Культовая архитектура. Два типа христианских храмов: базилика, 

крестово-купольный. Базилика святого Аполлинария в Равенне. Софийский 

собор в Константинополе (арх. Анфимий, Исидор). Особенности архитектурно-

пространственной композиции, отделка. 

Развитие монументальной живописи. Мозаичные ансамбли храма святого 

Виталия, святого Аполлинария в Равенне, церкви Сант-Амброджо в Милане, 

собора святого Марка в Венеции. Фресковая живопись. Иконопись и 

миниатюра. 

Керамика. Кафель с изображением Божьей Матери с Иисусом, 

изображения святых. Глазурованная посуда. Применение техники сграффита. 

Стеклянные витражи. Реликтовые ювелирные изделия. Обработка металла. 

Бронзовые ворота храма святой Софии. Культовые деревянные изделия 

(кафедра в Равенне: трон архиепископа Максимилиана). Мотивы Благовещения 

в ткачестве. 

Ирландское и дороманское искусство. Ирландская живопись. Книжная 

миниатюра. Обработка камня. Каменные кресты с гравированным и каменным 

орнаментом. 

Общая характеристика искусства остготов, вестготов, каролингов, 

оттонов. Преобладание декоративного начала. Керамика. Обработка металлов, 

ювелирные изделия. Особенности архитектуры. Возникновение 

оборонительной башни типа донжон в период Каролингов. Строительство 

укрепленных военных лагерей – Бугров. Светское зодчество: возведение 

дворцов и библиотек. Фресковая живопись и книжная миниатюра. 

Древнерусское искусство. Связь искусства Киевской Руси с 

византийским. Культовое строительство. Византийский тип крестово-

купольного храма. Киевский Софийский собор. Многокупольность как местная 

традиция древнерусского зодчества. Фресковая живопись Софийского собора в 

Киеве. Золотые ворота. Новгородская школа зодчества. Софийский собор в 

Новгороде. 

Искусства конца XII – середины XIV вв. (период феодальной 

раздробленности). Однокупольный храм XII в. Ростово-Суздальская школа 

зодчества. Дмитриевский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли. 

Фресковая живопись и иконопись: влияние византийской традиции. 

Архитектура Московского княжества. Успенский собор (арх. Аристотель 

Фиораванти). Расцвет живописи. Творчество Феофана Грека. Андрей Рублев 

«Троица». 

Искусство второй половины XV – начала XVI вв. Создание Русского 

централизованного государства. Перестройка Московского Кремля. Культовое 

зодчество. Храм Вознесения в Коломенском. Собор Василия Блаженного. 

Гранатовая палата. Творчество Дионисия («Распятие»). 

Искусство XVII – начала XVIII вв. Стиль Узорочье. Усиленная 

декоративность, изразцовая отделка. Церковь Троицы в Китай-городе в Москве. 
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Национальные особенности русского барокко. Нарышкинское и Голицынское 

барокко. Церковь Знамения в Дубровье. Иконопись XVII в. Светотени и 

объемное обнаружение фигур в творчестве Симона Ушакова. 

Романское искусство. Романский стиль в Западной Европе: общая 

характеристика. Композиционные приемы и стилистические черты романского 

зодчества. Расцвет архитектуры во Франции: бургундская и норманнская 

школы. Основные типы построек: феодальный замок, монастырский ансамбль и 

храм. Римская базилика как основа романского храма. Сводчатыя конструкции 

полуциркульных очертаний, гладкие толстые стены с небольшим количеством 

узких проемов. Церковь Нотр-Дам в Гранд Пуатье (Франция), храмы в Вормсе, 

Шпейере и Майнце (Германия), Венецианский собор святого Марка, 

архитектурный ансамбль в Пизе (Италия), церковь Сантьяго де Компостела 

(Испания), Лондонский Тауэр с Белой башней (Англия). 

Скульптурная отделка романских храмов. Декоративная скульптура 

порталов (тимпаны), капителей колонн и архивольтов сводов. Портал храма в 

Везеле («Страшный суд»). Портал церкви Сен-Пьер в Муассаке («Апостол 

Петр»). 

Мозаика и фресковая живопись. Изображения зодиакальных знаков в 

мозаики пола церкви Сан-Миньято-аль-Монте около Флоренции. Романская 

настенная живопись. Две крупные школы: «школа светлых фонов» и «школа 

синих фонов». Книжная миниатюра Франции и Испании. 

Разнообразие керамических изделий. Стеклянные витражи с 

преобладанием синего и красного цвета. Сосуды с выдувнога стекла. 

Ювелирное мастерство. Обработка металлов и дерева. Культовые изделия из 

слоновой кости. Ткачества («Ковер из Байѐ», вышивка из Героны на сюжет из 

Книги Бытия, шелковая туфля папы Климента II, Митра святого Отто). 

Производство обоев. 

Готика. Начало формирования национальных государств. Этимология 

термина «готика». Возникновение и распространение стиля. 

Особенности готической архитектуры. Строительство городских 

кафедральных соборов. Расцвет французского готического зодчества. Римская 

базилика как основа готического собора. Каркасная система сводов, 

контрфорсы и аркбутаны, увеличение оконных проемов. Декоративная отделка. 

Церковь аббатства Сен-Дени, собор Парижской Богоматери, соборы в Реймсе, 

Амьене, Руане (Франция); Кельнский собор (Германия); Кентерберийский 

собор, соборы в Линкольн, Уэллсе, Солсбери (Англия); соборе в Леоне, 

Бургасе, Толедо (Испания); соборе Санта-Кроче, Санта-Мария Новелла, Санта 

Мария дель Фьоре, Миланский собор (Италия); Карлов мост в Чехии. Светское 

зодчество: строительство дворцов. Палаццо Веккио во Флоренции, дворец 

Дожей в Венеции. 

Синтез скульптуры и архитектуры. Отделка монументальной 

скульптурой храмовых комплексов. Скульптура собора Парижской Богоматери, 

соборов в Реймсе, Амьене. 

Темперная и фресковая техники в монументальной живописи. Росписи 

церквей, дворцов, замков, жилья. Искусство книжной миниатюры: тенденция 
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стремления к реализму. Творчество миниатюристов Жана Фуке, Жана 

Бурдишона. 

Керамические изделия. Производство гончарной посуды. Стеклянные 

витражи. Художественные центры ювелирных изделий при монастырях и 

дворах. Техника эмали. Обработка металлов (бронзовые и латунные изделия). 

Деревянная мебель. Ткачество: разнообразие материалов и техник. 

Производство обоев. 
 

Тема 7. Искусство средневекового Востока 

Искусство Индии. Общая характеристика периода. Периодизация 

искусства. Культовая архитектура. Основные типы храмов: Вимана, Шикхара. 

Оборонительное зодчество. Общественная архитектура. Влияние ирано-

среднеазиатской архитектуры. Строительство мечетей, медресе, мавзолеев. 

Мавзолей Тадж-Махал в Огре: особенности архитектурно-пространственной 

композиции, регулярный кипарисовый сад с водоемами, отделка интерьера 

мозаикой. Традиционные индийские храмовые комплексы на острове Ява. 

Влияние Китая на индийское зодчество XII – XVIII вв. 

Фресковая живопись. Появление книжной миниатюры в XI в. 

Керамические изделия эпохи Губтов. Фаянсовые изделия в мусульманском 

стиле времен династии Моголов. Ювелирное мастерство. Металлические 

статуи и статуэтки Будды и других божеств. Обработка дерева: индо-

португальский и индо-голандский стили. Развитие вышивки с XI в. Влияние 

иранских традиций на ткачество XVII – XVIII вв. 

Искусство Китая. Общая характеристика периода. Хронология искусства. 

Утверждение феодальных отношений в IV – VI вв. Установление буддизма как 

новой мировоззренческой идеологии. Формирование под влиянием буддизма 

новых образов и стилистических закономерностей искусства. Пагоды, ранние 

буддийские скальные храмы Китая и их отделка. Статуи Будды как 

неотъемлемая часть пещерных комплексов. Настенные росписи. 

Повествовательный жанр живописи. Горизонтальные и вертикальные свитки. 

Творчество Цзун Бин, Гу Кайчжи, Ван Вэя. Возникновение фарфора. 

Искусство времен династий Тан и Сун (VII - XIII вв.). Особенности 

экономического развития страны. Строительство Большого канала. Великий 

шелковый путь. Изобретения мирового значения – порох, магнитный компас, 

разборный шрифт. Книгопечатание: ксилографический способ. Особенности 

архитектуры и градостроительства Танского и Сунского периодов. 

Ландшафтные сады. Скульптура как неотъемлемый компонент буддийского 

искусства. Алтарные многофигурные композиции. Скульптурная отделка 

погребальных склепов. Статуя Будды Лаканы (пещера Лунмэнь). 

Монументальная живопись. Пещерные росписи. Живопись на свитках. Жанры 

китайского пейзажа: «люди и предметы» (Янь Либэнь, Чжан Сюань, Чжоу 

Фана), анималистические жанр (Хань Хай), «цветы и птицы» (Бянь Луань, Дао 

Гуань-инь). Пейзажи Ван Вэя и Дун Юань. Расцвет китайской пейзажной 

живописи во второй половине X в. (Ли Чен, Сюй Дао-равнин, Го Си). Образ 
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человека в творчестве художников XII – XIII вв. (Ма Юань, Ся Гуй). Развитие 

керамики: изделия из белого фарфора. Цветное стекло. Искусство шелка. 

Искусство конца XIII – XIV вв. (Династия Юань). Градостроительство и 

архитектура. Столица – Даду (Пекин). Пейзаж как ведущий вид китайской 

живописи. Искусство каллиграфии. Свитки на бумаге в творчестве Ни Цзан. 

Придворная живопись Жэнь-Жэнь-фа, Ван Чжэн-Пэна, Ван Юаня, Чжао Мэн-

фу. Использование синего кобальта в керамике. Ювелирные изделия, ткачество. 

Период позднего феодализма в Китае (конец XIV – XIX вв.). Правление 

династий Мин и Цин. Градостроительства. Строительство дворцов, храмов, 

усадеб и садово-парковых комплексов. Зал Высшей гармонии. Храм Неба. 

Ансамбль тринадцати царских захоронений Мин. Бытовой жанр в живописи 

(Тан Инь, Чжо Ин). Пейзажный жанр. Портрет. Керамика. Создание 

Императорской мануфактуры. Бело-синий фарфор XV в. Литое стекло. 

Ювелирное мастерство. Обработка металлов. 

Искусство Японии. Изменения в политической и культурной жизни. 

Период господства второго сословия – военного дворянства (XIII – XV вв). 

Бусидо – самурайский кодекс чести. Учение секты Дзэн. Восстановление 

буддийских монастырей и храмов. Строительство дзенских храмовых 

комплексов. Особенности изобразительного искусства. Скульптурный портрет 

в творчестве художников Кокэя, Ункэя, Кайкэя. Преимущество 

индивидуального начала. Живопись на свитках. Японская монохромная 

живопись в творчестве Тоѐ Сэссю. Садовое искусство двух типов: пейзажный 

сад с холмами (цукияма), плоский сад (хиранива). 

Светская культура XVI – начала XVII вв. Светская живопись. Придворная 

школа Кано. Декоративные композиции на ширму. Монументальная живопись. 

Чайная церемония и ее эстетические каноны. 

Искусство второй половины XVII – XIX вв. Позднее Средневековье в 

Японии. Городская культура. Градостроительство. Усиление роли 

декоративных росписей в живописи. Гравюра на дереве как основной вид 

японского искусства XVIII – XIX вв. Производство фарфора. Лаковые изделия. 

Ткачества. Искусство мелкой пластики – нэцке. 

Искусство Кореи. Особенности художественной культуры и ее 

периодизация. Искусство периода объединенного Силла (VIII - IX в.). Процесс 

феодализации и формирования корейской народности. Установление торговых 

и культурных связей с Индией, Китаем, Японией, Ираном. Закрепление 

позиций буддизма. Градостроительство. Создание крупных синтетических 

ансамблей. Пещерные храмы. Храм Саккурам. Тенденция к выявлению 

движения в скульптурных образах. Декоративно-прикладное искусство: 

лидирующих роль керамики. 

Период Корѐ (X – XIV вв.). Буддизм как ведущая идеология. 

Распространение ксилографического способа книгопечатания в X в. Отделка 

построек: ведущая роль малых архитектурно-пластических форм в архитектуре. 

Крепостные сооружения, дворцы, пагоды, похоронные ансамбли. Утрачивание 

монументальной архаичности в пользу легкости в керамических изделиях. 

Глазированная керамика. 
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Период правления династии Ли (XIV – начало XIX вв.). Восприятие 

конфуцианства из Китая. Строительство дворцовых комплексов. Основание 

Придворной академии живописи Тохвавон. Живопись на свитках. Керамика. 

Производство фарфора с XVII в. Обработка дерева. 

Монголия. Объединение монгольских племен и образование государства в 

феодальный период. Расширение торговых связей. Религиозные верования: 

шаманизм; восприятие христианства, буддизма, ислама. Основание в 1220 г. 

столицы (Каракорум). Регулярная планировка городов. Светское зодчество. 

Дворец хана Угэдэя в Каракоруме. Влияние феодальной раздробленности на 

художественную культуру в период XIV – XVI вв. Возрождение 

монументального зодчества в конце XVI в. Культовое строительство 

(монастырь ансамбля Эрден-Дзу). Юрты – гэр: особенности конструкции, 

отделка. Соборные храмы – цогчин. Возведение монастырей трех типов в XVII 

– начале XVIII вв.: хурэ, хийд, сумэ. Изменение типов храмовых ансамблей в 

XIX – XX вв. 

Расцвет буддийской пластики в XVII – начале XVIII вв. Дзанабадзар 

«Зеленая Тара». Экспрессивный характер исполнения статуй устрашающих 

божеств. Иконопись: особенности техники выполнения. Двухцветная живопись 

XVII в. Иконы-аппликации. Декоративно-прикладное искусство: обработка 

металлов, ювелирное мастерство. 

Азербайджан и Средняя Азия. Особенности культуры. Политико-

экономические связи с Ираном. Народное зодчество: местные особенности. 

Господство христианства в IV – VII вв. Дербентские укрепления. Особенности 

строительной техники. Завоевание Азербайджана арабами в VII в. Возведение 

феодальных замков, мечетей, мавзолеев. Дворцовый комплекс ширваншахов в 

Баку. 

Особенности архитектуры Средней Азии. Ранние поселения. Строительство 

феодальных замков башенного типа в раннем Средневековье. Присоединение 

Средней Азии в VII в. к Арабскому халифату. Расцвет культуры в XI в. 

Изменения в архитектуре XIV в. Роль декоративной отделки в зодчестве. 

Искусство арабов. Общая характеристика культуры и периодизация 

искусства. Преимущество декоративного начала в искусстве. Абстрактный 

декор. Вероисповедание – ислам. «Коран» как основное религиозное 

произведение, его художественная форма. 

Региональные особенности мусульманской архитектуры. Общие черты в 

стиле официальных зданий (мечетей, дворцов, мавзолеев, медресе). Жилищная 

архитектура Алжира, Туниса, Марокко, Египта. Традиционный мусульманский 

архитектурный ансамбль. 

Декоративная фресковая живопись и миниатюра. Багдадская школа 

миниатюры. Миниатюра Ирана. Производство керамики. Центры гончарной 

посуды: Самара; Ракка (Сирия); Рэй, Кушан, Гурган (Иран). Фаянс и фарфор. 

Выдувное стекло Египта и Сирии с сетчатым декором. Турецкое цветное 

стекло. Ткачество. Символика ковров. 

Искусство Кавказа. Формирование армянской и грузинской народностей. 

Политическая, общественная и культурная жизнь. Христианство как 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 339 

официальная религия. Храмовая архитектура: трехнефные и однонефные 

базилики. Влияние византийского купольного зодчества. Ансамбль сооружений 

Санаинскага монастыря в Армении (X – XIII вв.). Каменный декор на фасадах и 

отсутствие отделки в интерьере. Распространение иранского типа жилья в 

архитектуре. 
 

Тема 8. Эпоха Возрождения 

Изменения в политической, экономической и культурной жизни. 

Философско-эстетические взгляды. Демократизация культуры. Развитие науки. 

Утверждение идеала гармонической личности. Светский и гуманистический 

характер культуры. Проблема периодизации искусства. Обращение к 

античному наследию. Процесс отделения художественных ценностей от 

религиозно-этических. Возникновение теории изобразительного искусства как 

специальной отрасли знаний. 

Возрождение в Италии. Особенности развития культуры в Италии. Раннее 

развитие городов. Крупные центры торговли и производства (Флоренция, Пиза, 

Сиена, Генуя, Милан, Венеция). 

Архитектура Италии. Использование античных традиций и 

конструкционных приемов готики в культовом строительстве. Творчество 

Филиппа Брунеллески (купол собора Санта Мария дель Фьоре, церковь Сан 

Лоренцо, Воспитательный дом во Флоренции). Общественная архитектура. 

Творчество Палладио (Палаццо Порто, Палаццо Кьерикати, вилла Ротонда). 

Понимание синтеза искусств. Собор Святого Петра в Риме. 

Итальянская скульптура. Рельефы кафедры баптистерии в Пизе (Н.Пизана). 

Скульптурный портрет Ренессанса. Творчество Донателло («Святой Георгий», 

«Давид»), Гиберти (рельефы дверей Флорентийского баптистерия). Вероккьо 

«Давид», конный монумент Кондотьеру Бартоломео Коллеони. Микеланджело 

«Пьета», «Давид», «Моисей». 

Монументальная и станковая живопись. Джотто (фрески капеллы дель 

Арена в Падуе). Фрески Мазаччо. Творчество Сандро Боттичелли. «Рождение 

Венеры», «Весна». Три титана Высокого Возрождения: Леонардо да Винчи, 

Микеланджело, Рафаэль. Достижения в изобразительном искусстве Леонардо 

да Винчи. Этапы творчества: Миланский и Флорентийский периоды. Роспись 

«Тайная вечеря» в трапезной монастыря Санта-Мария делле грацие в Милане. 

Портретное творчество. «Джоконда». Эволюция образа мадонны в искусстве 

Рафаэля. «Сикстинская мадонна». Роспись Ватиканских станц: «Станцы делла 

Сеньятура», «Диспут», «Афинская школа», «Правосудие». Живописные 

произведения Микеланджело. Роспись плафона Сикстинской капеллы. Фреска 

Сикстинской капеллы «Страшный Суд». Венецианская школа живописи. 

Джорджоне. Тициан. Веронезе. Тинторетто. 

Расцвет декоративно-прикладного искусства. Керамическая скульптура 

Андреа делла Роббиа. Фаянсовая посуда. Венецианское стекло и эмали. 

Витражи. Значение скульптурного декора в мебели. Изделия из слоновой кости 

и кожи. Ткачество: шелковая, бархатная ткань. Итальянская вышивка. Ковры по 

картонам Рафаэля. 
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Северное Возрождение. Народное движение и политическая борьба. 

Национальные традиции в культуре Нидерландов, Германии, Франции. 

Ведущая роль изобразительного искусства. 

Искусство Нидерландов. Гентский алтарь братьев Губерта и Яна ван Эйка. 

Творчество Яна ван Эйка. «Мадонна канцлера Ролена». Портрет супругов 

Арнольфини. Отражение народных тенденций в живописи. Преимущество 

индивидуального над типичным. Драматизм в искусстве Рогира ван дер 

Вейдена, религиозная тематика творчества. Связь с фольклором в 

произведениях Иеранима Босха. «Корабль дураков». «Сад земных 

наслаждений». Расширение тематики живописи, нравственные и эстетические 

проблемы в творчестве Питера Брейгеля Старшего. «Крестьянский танец», 

«Крестьянское свадьба», «Танец под виселицей», цикл картин «Месяцы». 

Искусство Германии. Реформационное движение и его влияние на 

немецкое искусство. Ведущее место алтарного образа в XV в. Расцвет гравюры. 

Проблемы соотношения предметов в пространстве, размещения фигуры 

человека в пейзаже в творчестве А.Дюрера. Живопись А.Дюрера. 

«Автопортрет», «Четыре апостола». Гравюры «Рыцарь, смерть и дьявол», 

«Меланхолия», «Святой Иероним». Творчество М.Грюневальда («Распятие 

Христа», «Изенгеймский алтарь»). Динамизм композиционного построения, 

контраст цветов, лиризм в работах Лукаса Кранаха Старшего («Распятие», 

«Венера и амур», «Отдых на пути в Египет»). Творчество А.Альтдорфера и 

Ганса Гольбейна Младшего. 

Ренессанс во Франции. Дворянская буржуазная культура. Придворная 

живопись Жана Фуке. Портреты Франсуа Клуэ (портрет Франциска I). 

Скульптура французского Ренессанса. Жан Гужон «Фонтан нимф». Круглая 

пластика и мемориальная скульптура Жермен Пилон. Особенности 

архитектуры. Дворцовое зодчество. Пьер Леско. Лувр. 

Декоративно-прикладное искусство стран Северного Возрождения. 

Руанский фаянс. Немецкая керамика. Французские витражи. Ювелирные 

изделия. Обработка металлов: бронза, железо, олово. Мебель. Французская 

вышивка. Производство обоев (Франция). 

Возрождение в Испании. Роль религии в развитии искусства. 

Индивидуализация образов в творчестве Хайме Уге. Влияние нидерландской 

живописи в искусстве Педро Берругете. Придворная живопись А. Санчес 

Коэльо и Хуан Пантоха де ла Крус. Отображение аскетического средневекового 

идеала в картинах Луиса де Моралеса («Мадонна с младенцем», «Скорбящая 

Богоматерь»). Творчество Эль Греко. «Похороны графа Оргаса», «Апостолы 

Петр и Павел». Портреты Эль Греко. 

Испанская скульптура. Экспрессия и декоративизм в работах Алонсо 

Берругете (надгробие кардинала Товара в церкви Сан Хуан де Афуэра в 

Мадриде, декорировка сидений в хоре собора в Толедо). Архитектура Испании. 

Хуан де Эррера. Дворец Эскориал. 

Декоративно-прикладное искусство. Испанский фаянсовый кафель. Расцвет 

ювелирного мастерства. Эмалевая посуда. Ткачество. 
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Возрождение в Англии. Особенность исторической ситуации. Влияние 

Нидерландов на формирование английской архитектуры. Симметрия планов, 

четкое членение зданий на этажи, использование ордеров в общественных 

сооружениях (Уоллатон Холл, Монтакут Хаус). Загородный дом как тип 

общественной постройки. Роберт Лайминг. Хэтфилд-хаус. Творчество 

архитектора Инга Джонса. Дворец Уайтхолл в Лондоне. Дом королевы в 

Гринвиче. 

Портрет как ведущий жанр английского живописи. Портреты немецкого 

художника Ганса Гольбейна Младшего (портрет Георга Гисце, портрет Генриха 

XVIII). Жанр портретной миниатюры. Произведения Н.Хиллиарда и 

И.Оливера. 
 

Тема 9. Искусство Западной Европы XVII в. 

Особенности исторического развития стран Западной Европы в XVII в. 

Политико-экономические и культурные процессы. Формирование 

национальных государств. Развитие науки. Разнообразие стилей и направлений 

в художественной культуре. Барокко. Классицизм. 

Искусство Италии. Зарождение стиля барокко в итальянском искусстве. 

Особенности стиля. Градостроительство: трехлучевая система планировки. 

Главенствующее место архитектуры среди других видов искусства. Динамика 

композиции, контрасты масштабов и ритмов, криволинейность очертаний как 

характерные черты культового зодчества. Дж. Делла Порто: церковь Иль 

Джезу. Церковная архитектура Ф.Борромини (церкви Сан Карло Алле Куатро 

фонтан, Сант Иво). Творчество Л.Бернини. Площадь собора святого Петра в 

Риме. «Скала Реджа» (Королевская лестница в Ватикане): использование новых 

приемов при создании перспективы. Архитектура позднего барокко. Гварино 

Гварини: сложность пространственного решения, фантастическое богатство 

декора. Церковь Сан Лоренцо, Палаццо Кариньяно в Турине. 

Скульптура барокко. Л.Бернини: «Экстаз святой Терезы», «Давид», 

«Портрет Людовика XIV», «Кардинал Боргезе». Основание Блонскай 

художественной академии братьями Карраччи. Фресковая живопись. Росписи 

Версаля (братья Карраччи). Реалистичное направление в итальянской 

живописи. Микеланджело де Караваджо. Динамизм в построении и 

драматический сюжет. Алтарные картины («Положение во гроб», «Смерть 

Марии»). Бытовой жанр и натюрморт. «Юноша с лютней», «Корзина с 

фруктами». Направление Караваджизм. 

Декоративно-прикладное искусство. Венецианское стекло: технические 

особенности декорировки. Бронзовые изделия Л.Бернини (киворий с витыми 

колоннами в соборе святого Петра, «Кафедра святого Петра»). Резьба по 

дереву. Ткачество. 

Искусство Фландрии. Нидерландская революция в конце XVI в. 

Распространение стиля барокко. Культовая архитектура: ориентация на 

традиции итальянского зодчества. Церковь святого Карла Борромея в 

Антверпене (арх. П.Хайсенс). Церковь святого Михаила в Левене (арх. 

З.В.Хесиус). 
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Значение творчества П.П.Рубенса в формировании национальной школы 

живописи. «Вирсавия», «Персей и Андромеда». Исторический цикл. Портреты 

и пейзажи П.П.Рубенса. Развитие портретного искусства. Искусство Ван Дейка 

(«Автопортрет», «Карл V»). Творчество Я.Йорданса. Бытовой жанр живописи. 

Жанр натюрморт в искусстве Фландрии. Ф.Снейдерс. 

Искусство Голландии. Особенности государственной ситуации. Влияние 

Нидерландской революции на культуру Голландии первой половины XVII в. 

Протестантизм и его воздействие на искусство. Отсутствие отделки в 

культовых постройках, простота плана и композиции. Общественная 

архитектура: ратуши, торговые ряды, рынки, биржи, больницы и т.д. 

Бюргерской жилой дом. Строительство водных коммуникаций: каналы, 

плотины, дамбы, шлюзы. Утверждение форм классицизма в архитектуре 

середины XVII в. Амстердамская ратуша (арх. Якоб ван Кампен). 

Разнообразие жанров станковой живописи. Жанр портрета в творчестве 

Ф.Хальса («Цыганка», «Рыбак»). Групповой портрет («Офицеры стрелковой 

роты святого Георгия»). Искусство Рембрандта ван Рейна: психологизм и 

гуманистическая направленность творчества. Этапы творчества. 

«Анатомический этюд доктора Тульпа», «Даная», «Автопортрет с Саскией», 

«Ночной дозор», «Святое семейство», «Возвращение блудного сына». 

Портреты Рембрандта. «Портрет старухи», «Читающий Титус», «Хендрикье у 

окна», «Портрет старика в красном», «Автопортрет». Офорты и рисунки 

Рембрандта. Бытовой жанр голландской живописи. «Малые голландцы» (П. де 

Хох, Г. Терборх, Г. Метсю, А. ван Остаде, Вермеер Делфтский). Пейзажная 

живопись Я. ван Рейсдала. Голландский натюрморт в творчестве В.Хеды, 

П.Класа, В.Кальфа. 

Фаянсовые изделия Нидерландов. Обработка металлов. Голландские 

люстры из латуни. Мебель. 

Искусство Испании. Общая характеристика культуры XVII в. 

Архитектура: ориентация на барочные формы Италии. Архитектура раннего 

барокко: собор Эль Реаль в Мадриде, церковь Иоанна Крестителя в Толедо 

(арх. Ф.Баутиста). Расцвет барочного зодчества в конце XVII в. Собор в 

Гранаде (арх. А.Кано). 

Реалистичная направленность испанской живописи первой половины XVII 

в. Творчество Х.Риберы. «Мученичество святого Варфоломея», «Святая 

Инесса». Творчество Д.Веласкеса. «Менины», «Пряхи», «Сдача Бреды». 

Портреты Д.Веласкеса: психологическая характеристика образов. «Инфанта 

Маргарита», «Папа Иннокентий Х». 

Декоративно-прикладное искусство. Изделия из металлов. Металлические 

ограждения алтарей с арабским орнаментом. Обработка дерева: мебель. 

Искусство Франции. Политико-экономическое развитие страны. 

Формирование стиля классицизм. Расцвет архитектуры. Черты классицизма в 

архитектуре первой половины XVII в. Дворец Мезон-Лаффит (арх. Ф.Мансар). 

Классицизм второй половины XVII в. Расцвет дворцового строительства. 

Дворец Во ле Виконт (Луи Лево, Ленотр, Лебрен). Версальский архитектурный 
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ансамбль. Творчество А.Мансара. Большой Трианон. «Зеркальная галерея»: 

особенности интерьера. Парковое искусство. Французский регулярный парк. 

Живопись классицизма. Становление национальной школы живописи. 

Творчество Н.Пуссена. «Оплакивание Христа», «Танкред и Эрминия», 

«Ринальдо и Армида». Пейзажная живопись Н.Пуссена. «Пейзаж с 

Полифемом». Лирические пейзажи К.Лоррена. Бытовой жанр в творчестве 

братьев Ленен. «Крестьянское семейство», «Трапеза». 

Ведущая роль Франции в развитии декоративно-прикладного искусства. 

Керамические изделия. Стекло. Ювелирное мастерство. Обработка металлов. 

Железные изделия (Версальские ворота). Применение свинца в декоративной 

скульптуре Версальского парка (скульптурная группа с Аполлоном Ж.Б.Туби). 

Мебель Ш.Буля, Ш.Лебрена и Жанна Берени. Ткачество. Расцвет обойного 

искусства. 

Искусство Германии и Англии. Особенности культуры. Архитектура 

Германии. Культовое строительство. Театинская  (Театинеркирхе) церковь в 

Мюнхене (арх. А.Барелли), собор в Пассау (арх. С.Лугано), монастырь в 

Вюрцбурге (арх. А.Петрини). Влияние французского зодчества на 

строительство княжских дворцов. Городской дворец в Потсдаме. Дворец и парк 

Гроссер-гартен в Дрездене (арх. И.Г.Штарке). Широкое применение 

керамических изделий. Производство белого фаянса. Ювелирные изделия с 

перегруженным декором. Обработка металлов. Мебель. 

Классицизм в Англии. Архитектура. Кристофер Рен. Собор святого Павла в 

Лондоне. Декоративно-прикладное искусство. Производство глазурованной 

керамики. Ювелирная пластика: влияние Германии. Обработка дерева. 
 

Тема 10. Искусство эпохи Просвещения 

Истоки Просвещения. Государственные и общественные взгляды как 

отрицание гуманистических принципов. Кризис дворянской культуры. 

Антифеодальное и революционное мировоззрение. Изменения в эстетическом 

сознании. Национально-культурные особенности Просвещения. Влияние 

общественной и научной мысли на духовную культуру. Роль искусства в 

утверждении идей Просвещения. 

Искусство Европы. Разнообразие стилей и направлений в искусстве. 

Рококо. Сентиментализм. Просветительский реализм. Живопись эпохи 

Просвещения. Антуан Ватто – основатель рококо в живописи. «Общество в 

парке», «Отплытие на остров Кифера», «Скамейка Жерсена». Декоративность в 

живописи Франсуа Буше. Эскизы для гобеленов, рисунки для вееров, фонтанов, 

фарфоровой посуды, статуэток. «Триумф Венеры», «Купание Дианы», «Мадам 

де Помпадур». Колористическая изысканность в картинах Жана Оноре 

Фрагонара. «Поцелуй украдкой», «Счастливые возможности качелей». 

Отражение быта третьего сословия в творчестве Ж.-Б.Шардена. «Прачка», 

«Женщина, которая моет кастрюли». Натюрморты Ж.-Б.Шардена. «Медный 

бак», «Атрибуты искусства». Сентиментализм в живописи Ж.Б.Грѐза. «Отец 

семейства, читающий своим детям Библию», «Крестьянская невеста», 

«Паралитик», «Проклятие». 
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Особенности итальянской живописи XVIII в. Пейзажная венецианская 

живопись: ведута. Ведуты Д.А.Каналетто и Б.Белотто. Фантастические ведуты 

Ф.Гварди. Воспевание красоты венецианского карнавала в творчестве П.Лонги. 

Монументальная живопись Д.Б.Тьеполо: фрески и монументальные панно 

(цикл картин для дворца Дольфин в Венеции, фрески Палаццо Лабиа в 

Венеции, фрески Королевского дворца в Мадриде). 

Просветительский реализм в английской живописи. Творчество У.Хогарта. 

Сатирические серии картин «Карьера мота», «Модный брак». «Девушка с 

креветками». Психологическая характеристика личности в портретах 

Дж.Рейнольдса. «Портрет Коммодора Огастеса Кепела», «Портрет адмирала 

Хитфилда». Портреты и пейзажи Т.Гейнсборо. «Голубой мальчик», «Портрет 

актрисы Сары Сиддонс», «Портрет миссис Робертсон». 

Живопись просветительского классицизма. Творчество Ж.Л.Давида. 

«Клятва Горациев», «Смерть Марата». 

Скульптура XVIII в. Рококо в скульптуре. Мелкая пластика Э.М.Фольконе. 

«Купальщица», «Аллегория музыки», «Угрожающий амур». Просветительский 

классицизм. Мифологические и жанровые статуи, надгробия Ж.Б.Пигаля. 

Жанровое направление в скульптуре Ж.Б.Лемуана. Ж.А.Гудон – создатель 

портретной энциклопедии деятелей эпохи Просвещения. Скульптурные 

портреты Дидро, Руссо, Глюка, Вашингтона. Статуя «Вальтер». Ориентация на 

античное искусство в скульптуре на границе XVIII – XIX вв. А.Канова. Статуи 

мифологических героев («Амур и Психея», «Персей»), портреты и надгробия 

(статуя Наполеона I, Полина Боргезе в виде Венеры). 

Классицизм как стиль официальных построек в архитектуре XVIII в. Ж.-

А.Габриель: площадь Согласия в Париже, Малый Трианон в Версальском 

парке. Творчество Ж.-Ж.Суффло. Собор святой Женевьевы. «Бумажная 

архитектура» К.Н.Леду. 

Декоративно-прикладное искусство рококо. Керамика. Производство 

глазурованной гончарной посуды, фаянса, фарфора. Стремление к подражанию 

китайских традиций. Два крупных керамических центра: Руан, Страсбург. 

Ведущее место Франции в производстве фарфора. Венсенская и Северская 

мануфактуры. Использование стекла в отделке интерьеров. Богемское стекло. 

Франция – центр ювелирных изделий. Обработка металлов и дерева. 

Французское ткачество. Декоративное искусство классицизма. Керамика: 

терракотовые статуэтки, античные сюжеты в фарфоровых изделиях. 

Французское стекло: «богемский стиль». Королевская мануфактура в Сен-Луи. 

Ювелирное мастерство. Изделия из металлов. Медальерное искусство 

Ж.Дювивье. Классические формы в мебели. Французская ткань. Творчество 

Филиппа де Лассаля. Мануфактура Жуи. 

Искусство России. Петровские реформы и их отражение в искусстве. 

Развитие идей просветительства. Живопись XVIII в. Становление жанра 

портрет. Творчество И.Н.Никитина. Реализм образов. «Напольный гетман», 

«Овальный портрет Петра I». Портреты И.Я.Вишнякова. «Портрет князя Ф.Н. 

Голицына в детстве». Реалистичные портреты А.А.Антропова. «Парадный 

портрет Петра III». Выявление людей третьего сословия в портретах 
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И.П.Аргунова. «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме». 

Живопись Екатерининского классицизма. Рококо в живописи Ф.С.Рокотова. 

Особенности цветового решения. «Портрет Струйской», «Портрет 

Суровцевой». Выявление индивидуального в портретах Д.Г.Левицкого. 

«Портрет Е.Н.Хрущовой и Е.Н.Хованской». Парадные портреты 

Д.Г.Левицкого. «Парадный портрет Екатерины II». «Портрет Демидова». 

Портреты В.Л.Боровиковского. «Портрет Лопухиной», «Семейный портрет 

Анны Ивановны Безбородко с дочерьми», «Портрет Куракина». Исторический 

жанр в творчестве А.П.Лосенко. «Прощание Гектора с Андромахой». 

Скульптура. Парадные и камерные скульптурные портреты Ф.Шубина 

(статуя Екатерины II, Портрет А.Голицина). Творчество Э.Фольконе. Конный 

монумент Петра I в Санкт-Петербурге. Скульптура М.Козловского. Памятник 

А.Суворову. Творчество К.Б.Растрелли. Троянская колонна. Бюст Петра I. 

Бронзовая скульптура Анны Иоанновны с арапчонком. 

Градостроительство и архитектура Петровских времен. Строительство 

Петербурга. Творчество итальянского архитектора Д.Трезини в Петербурге 

(Петропавловский собор, Летний дворец Петра I, здание Двенадцати коллегий). 

Садово-парковое искусство. Летний сад, Петергофские каскады (арх. Леблон). 

Петербургское барокко. Творчество Ф.Растрелли (Екатерининский дворец в 

Царском селе, Зимний дворец, Смольный монастырь в Петербурге). Искусство 

интерьера. Большой зал Екатерининского дворца. Русский Классицизм. 

Творчество В.И.Баженова (дом Пашкова в Москве). М.Ф.Казаков. Московский 

университет. Творчество иностранных архитекторов в России. Ч.Камерон. 

«Зеленая столовая» и «Агатовая комната» в Екатерининском дворце; 

Китайский мостик в Царском селе, ансамбль Павловска. Д.Кваренги 

(Концертный зал в Екатерининском парке, Александровский дворец в Царском 

селе). 
 

Тема 11. Художественная культура XIX века 

Новые формы культурной жизни. Реакция протеста против 

просветительских принципов и способов изменения общества и человека. 

Либерализм. Стилевой облик эпохи. Разнообразие художественных 

направлений. 

Романтизм. Историческая обусловленность возникновения романтизма. 

Романтическое восприятие человека. Идея самобытной индивидуальности. 

Духовный мир человека как главная тема творчества романтиков. Пафос 

гражданственности, борьбы, протеста против зла. Обращение к народному 

творчеству. 

Стиль ампир в архитектуре и скульптуре. Отображение величественности и 

героизма в зодчестве. Триумфальная арка на площади Звезды в Париже (арх. 

Ж.Шальгрен). Оформление интерьеров в стиле ампир. 

Живопись романтизма. Анализ духовного мира человека в творчестве 

Ф.Гойи. Портреты Ф.Гойи. «Семья короля Карла IV», портрет Гиймарде, 

портрет Изабеллы Кобос де Порсель. Тема протеста в произведениях Ф.Гойи. 

«Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года». Истоки романтизма в 
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изобразительном искусстве. Появление романтических образов в картинах 

Ж.Л.Давида («Наполеон на перевале Сен-Бернар»). Цветная и композиционная 

революция в живописи. Творчество Т.Жерико. «Офицер конных стрелков перед 

атакой», «Раненый кирасир», «Плот Медузы». Тема освободительной борьбы в 

произведениях Э.Делакруа. «Резня на Хиосе», «Похищение Ребекки», 

«Свобода, ведущая народ». 

Романтизм в России. Сочетание романтизма с реалистичными чертами в 

живописи. Портреты А.А.Кипренского. Передача чувств в портрете 

А.С.Пушкина. Портретное творчество В.А.Тропинина («Кружевница», портрет 

сына, портреты А.С.Пушкина, «Автопортрет»). Отражение внутреннего мира 

героев и драматизм конфликтов в творчестве К.П.Брюлова. «Последний день 

Помпеи». Портретная живопись К.П.Брюлова («Всадница», «Портрет 

А.Струговщикова», «Портрет Крылова», «Автопортрет 1848 г.»). Историческая 

живопись А.А.Иванова. «Явление Христа народу». 

Реализм. Особенности социально-политической жизни. Буржуазно-

демократические революции 1848 – 1849 гг. Чартизм. Критика буржуазной 

действительности в изобразительном искусстве. Барбизонская школа 

живописи. Творчество Т.Руссо, Ж.Дюпре и Ф.Добиньи. Сатирическая графика 

А.Домье: «Карикатура на короля Луи Филиппа», «Гаргантюа». Политические 

литографии («Свобода печати», «Улица Транснонен», серия «Люди юстиции»). 

Гуманизм в творчестве А.Домье (серии «Прачка», «Вагоны», «Дон Кихот», 

«Любители эстампа»). Крестьянская тема в картинах Ф.Милле. Обобщенные 

образы сеятелей, веяльщиков как кормильцев человечества. «Веяльщик», 

«Сеятель», «Сборщики колосьев», «Человек с мотыгой». Лидер французского 

реализма – Г.Курбе. «Дробильщики камней», «Здравствуйте, господин Курбе», 

«Мастерская художника». «Похороны в Орнане». Мастер французского 

пейзажа – Ж.-Б.К.Коро. «Воз сена», «Порыв ветра», «Замок Пьерфон». 

Русский реализм. Жанровые картины и портреты П.А.Федотова. 

«Сватовство майора», «Завтрак аристократа», «Свежий кавалер». Глубокий 

лиризм портретов П.А.Федотова (портреты Е.Флуга, Н.Жданович). Скульптура. 

М.Мартос. Памятник Минину и Пожарскому. П.Клодт. Скульптурные группы 

на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге. Архитектура Петербурга. 

Общественная архитектура. Адмиралтейство А.Захарова. Творчество К.Росси 

(здание Главного штаба, Михайловский дворец, Александрийский театр). 

Культовая архитектура. Казанский собор А.Воронихина. Творчество 

А.Монферрана (Исаакиевский собор, Александрийская колонна). 

Импрессионизм. Отказ от подражания канонам красоты. Новое видение 

мира, основанное на непосредственном зрительном впечатлении, наблюдении 

природы. Цвет и свет как изменяющиеся элементы реального мира. Новая 

техника живописи. Творчество Э.Мане. «Завтрак на траве», «Олимпия», 

«Флейтист», «Балкон», «Портрет Эмиля Золя», «Бар в Фоли-Бержер». Влияние 

традиций барбизонской школы на творчество К.Моне («Завтрак на траве»). 

Пейзажная живопись К.Моне («Впечатление. Восход солнца», «Бульвар 

Капуцинок в Париже», «Скалы в Бель-Иль», «Чайки»). Серии картин «Стог 

сена», «Руанский собор», «Кувшинки». К.Писарро. «Бульвар Монмартр в 
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Париже». Легкость и артистичность пейзажей А.Сислея («Мороз в Лувесьене», 

«Лодка во время наводнения», «Площадь в Аржантее»). Творчество Э.Дега. 

Отказ от пленера. Отображение родного города: сцены скачек, балет, 

музыканты. «Балетный класс», «Танцовщица у фотографа», «Абсент». 

Портреты А.Ренуара. «Портрет актрисы Жанны Самари», «Девушка с веером». 

Постимпрессионизм. Новый подход к тематике в творчестве Ван Гога, 

Гогена, Сезанна. Два периода творчества Ван Гога: голландский и 

французский. Драматизм, экспрессивный характер исполнения произведений, 

цветовая гамма. «Сеятель», «Жнец», «Ткач», «Едоки картофеля». Пейзажи Ван 

Гога («Красные виноградники», «Дорога в Аверы после дождя»). Объем, 

структура, конструкция как основа художественного языка П.Сезана. Влияние 

творчества П.Сезанна на изобразительное искусство ХХ в. «Берега Марны», 

«Игроки в карты», «Натюрморт с фруктами», «Купальщица», «Автопортрет». 

Творчество П.Гогена. Монументальная и декоративная выразительность 

картин. Особенности композиционного решения и цветовой гаммы. Таитянский 

период творчества. «Таитянские пасторали». Творчество А. де Тулуза-Лотрека. 

Живописные произведения. Графика: афиша, плакат, реклама. Пуантилизм 

(неоимпрессионизм, дивизионизм). Особенности техники живописи. 

Декоративность композиций. Ж.Сѐра и П.Синьяк. 

Скульптура импрессионизма и постимпрессионизма. Искусство 

«живописной лепки» в скульптуре А.Родена. «Мыслитель», «Старуха», 

«Влюбленная». Памятник Бальзаку в Париже. «Ворота Ада». А.Роден – мастер 

групповой скульптуры. «Граждане Кале». 

Критический реализм в России. Идеи революционных демократов и их 

отображение в искусстве. Искусство передвижников. Поиск духовного идеала в 

картинах И.Н.Крамского («Христос в пустыне»). Точность выполнения 

портретов И.Н.Крамского (портреты Л.Толстого, П.Третьякова, А.Некрасова, 

«Неизвестная»). Бытовой жанр в живописи. Творчество В.Перова. 

«Крестьянский крестовый ход на Пасху», «Проводы покойника», «Последний 

кабак у заставы». Портреты В.Перова (портреты писателей Островского и 

Достоевского). Новая тематика в живописи: образ рабочего в картине 

Н.Ярошенко «Кочегар». Творчество И.Е.Репина. Отражение личности в 

исторической живописи И.Е.Репина. «Бурлаки», «Крестный ход в Курской 

губернии», «Иван Грозный и его сын Иван», «Не ждали». Портретный жанр в 

живописи И.Е.Репина (портреты Мусоргского, Л.Толстого, Стасова, 

П.Третьякова). Историческая живопись В.И.Сурикова. «Боярыня Морозова», 

«Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Берѐзове». Пейзажная живопись 

передвижников. Лирические пейзажи А.К.Саврасова. «Вид на Кремль от 

Крымского моста в ненастную погоду», «Лосиный остров в Сокольниках», 

«Могила над Волгой», «Грач прилетели». Ф.Васильев. «Оттепель». Эпическое 

восприятие природы на картинах И.И.Шишкина. «Рожь», «Лесные дали», 

«Дубы», «Сосны, освещенные солнцем», «Утро в сосновом лесу». Лирические 

пейзажи И.И.Левитана. «Вечерний звон», «Март», «Вечер на Волге», «Золотая 

осень». 
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Эклектика. Модерн. Новые требования к архитектуре XIX в. Ориентация 

на восприятие архитектуры в процессе движения. Новые формы в зодчестве: 

вокзалы, заводы, фабрики, конторы, универмаги, многоквартирные дома. 

Появление новых строительных материалов. Хрустальный дворец в Лондоне 

(арх. Д.Пакстон). Здание библиотеки Сент-Женевьев в Париже (арх. 

А.Лабруст). Эйфелева башня в Париже (арх. Г.Эйфель). Два этапа эклектики: 

романтический и исторический. Оперный театр в Париже (арх. Шарль Гарнье). 

Первичное значение архитектуры в формировании стилистических 

особенностей модерна. Использование новых конструктивных средств, 

свободная планировка, своеобразный архитектурный декор. Творчество Х.Ван 

де Вельде (Бельгия), Й.Ольбриха (Австрия), А.Гауди (Испания), Ф.Шехтеля 

(Россия). Особенности декоративного искусства. Творчество Г.Обриста, 

У.Мориса. Производство мебели, обоев, витражей. 

Декоративно-прикладное искусство XIX в. Создание Императорской 

школы мозаики в 1804 г. во Франции. Новые мотивы в керамических изделиях. 

Венецианское стекло. Творчество Э.Галле в стиле «ар-нуво». Ювелирные 

изделия. Обработка металлов. Новые формы в мебели. Ткачество. Лионский 

шелк. Набивная ткань. 
 

Тема 12. Искусство XX - начала XXI века 

Промышленная революция. Политические и социальные реформы. 

Достижения науки. Отрицание канонов и норм прошлых традиций культуры. 

Модернистические направления в искусстве. 

Европейское и американское искусство. Фовизм. Возникновение группы. 

Происхождение названия. Особенности живописи: яркие, чистые цвета, 

сильные мазки, пятна, искажение форм. Цвет как главное средство 

изображения. Живопись А.Дерена, М. де Вламинка, Рауля Дюфи, А.Марке, 

Ж.Руо. Анри Матисс – лидер фовизма. «Красная комната», «Натюрморт с 

красными рыбками», «Танец», «Музыка». 

Кубизм. Деформация формы, ограниченный круг мотивов. П.Пикассо и 

Ж.Брак как основатели направления. Три периода кубизма: сезанновский, 

аналитический, синтетический. Отражение ряда проблемных отношений 

(между реальностью и способом ее отображения, между языковыми знаками 

различных уровней, между визуальным фактом и образом мысли) в 

произведениях кубистов. Линия и плоскость как главные средства 

выразительности. Использование приема «коллаж». Творчество Х.Гриса, 

Р.Делоне, Ф.Леже. Преломление идей кубизма в произведениях П.Пикассо. 

«Голубой» («Нищета», «Трагедия», «Отверженные») и «розовый» («Семья 

бродячих комедиантов», «Девушка на шаре») периоды творчества. Панно 

«Герника». Рисунок «Голубь мира». 

Экспрессионизм. Стремление к колористической живописи. Отказ от 

светотеневой моделировки формы, стремление к плоскостности. Значение 

произведения «Крик» Э.Мунка в становлении экспрессионизма. Объединения 

«Мост», «Синий всадник», «Буря». Трагедийной восприятие действительности 
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в произведениях Э.Л.Кирхнера, Э.Нольде, О.Кокошка. Антивоенная тематика в 

графике К.Кольвица и О.Дикса. Серия офортов О.Дикса «Война». 

Футуризм. Возникновение направления в Италии. Первый манифест 

футуристов (Ф.Т.Маринетти). Отражение в произведениях возросшего темпа 

жизни. Восхваление красоты скорости. Творчество Д.Балла. Картины 

Д.Северини («Дамы, свет, небо», «Динамизм велосипеда»). 

Дадаизм. Использование техники «коллаж» в живописи. Творчество 

М.Дюшана. Промышленные изделия (сушилка для бутылок, велосипедное 

колесо на табуретке). 

Неореализм. Динамическая композиция, энергичная проработка объема, 

насыщенные цвета как характерные черты неореалистических фильмов 

живописи и графики. Ведущий представитель – Р.Гутуза. Драматическая 

экспрессия и обощенность форм в картинах Р.Гутуза. Отражение героических 

сцен народной жизни, революционной борьбы («Расстрел», «Толпа», «Корзина, 

клещи и молоток»). Решение острых социальных проблем в произведении 

«Захват пустующих земель в Сицилии». Графическая серия «С нами Бог!». 

Тема молодежи в картине «Буги-вуги в Риме». 

Сюрреализм. Влияние философии А.Бергсона и З.Фрейда на искусство 

сюрреализма. Ранний период сюрреализма в творчестве Дж. Де Кирика, 

М.Шагала, М.Эрнста. Произведения Х.Миро, И.Танги. Два направления 

сюрреализма. Отказ от традиционных средств выразительности, использование 

приемов «деколлаж», «фроттаж», «фюмаж», «бутелизм». М.Оппенгейм. 

«Меховой чайный сервиз». Обращение к традиционным приемам 

натуралистического восстановления отдельных сторон действительности в 

творчестве С.Дали, Р.Магритта, П.Дельво. 

Абстракционизм (беспредметное искусство). Точка, линия, плоскость, цвет 

как основные средства абстрактной живописи. Значение кубизма, футуризма и 

дадаизма в становлении абстракционизма. В.Кандинский – основатель 

направления. Акварели В.Кандинского. Супрематизм. «Черный квадрат на 

белом фоне», «Белый квадрат на белом фоне» К.Малевича. Творчество 

П.Мондриана. 

Поп-арт (популярное искусство). Массовый и рекламный характер 

искусства. Предметное содержание в искусстве как антипод абстракционизма. 

Творчество Р.Раушенберга, Р.Лихтенштейна, Э.Уорхола, К.Ольденбурга.  

«Оп-арт» (оптическое искусство). Воздействие геометрических форм и 

цветовых контрастов на человеческий глаз. Создание оптических иллюзий. 

Творчество В.Вазарелли. 

Кинетическое искусство. Творчество Г.Юккера. Механическая скульптура 

тенге. «Эврика». «Циклоп». Гиперреализм. Искусство действия (перфоманс, 

хеппенинги). Лэнд-арт. Концептуальное искусство. Примитивизм (наивное 

искусство). Творчество А.Руссо, Н.Пиросманашвили. 

Монументальная живопись Мексики. Отображение истории народов 

Мексики в творчестве Д.Риверы. Динамика форм, контрасты красок в живописи 

Д.Сикейраса. Монументальные росписи в Мехико (Дворец изящных искусств, 

клуб профсоюзов электриков, «Полифорум»). Революционный пафос, 
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экспрессивная манера исполнения как отличительные черты произведений 

Х.К.Ороско (росписи в Мехико, Гвадалахаре, США). 

Фотоискусство. Возникновение фотографии в XIX в. Ж.Ньепс как 

основатель фотоискусства. Дагерротип. Создание первого объектива. 

Переворот в фотографии в 1913 г.: создание 35-ти миллиметровой фотокамеры. 

Репортажная фотография ХХ в. Фотоаппарат «Лейка». 

Скульптура XX в. Классический идеал в творчестве А.Майоля. Стремление 

к гармонии, уравновешенность масс и объемов. «Помона», «Весна», «Ночь», 

«Памятник О.Бланку», «Памятник П.Сезанну». Драматизм образов в 

произведениях Э.А.Бурделя. «Геракл». Деформация формы с целью усиления 

выразительности в произведениях Э.Барлаха. Творчество Г.Мура («Мать и 

дитя»). Итаяльянская скульптура. М.Марини. «Всадник». Бронзовые рельефы и 

круглая пластика Д.Манцу. «Врата смерти» собора святого Петра в Риме. 

Творчество А.Джакометти. Роль материала в скульптурных произведениях 

К.Бранкузи. Упрощенность, текучесть форм в произведениях Х.Арпа. 

Кубистические скульптуры А.Лорана и Ж.Липшица. Футуризм в скульптуре. 

Творчество У.Боччони. Влияние кубизма и экспрессионизма на творчество 

О.Цадкина. Памятник «Разрушенный город» в Роттердаме. Движущаяся 

скульптура А.Колдера. Фонтан «ртутный источник». 

Особенности архитектуры ХХ в. Американская Чикагская школа. 

Конструктивные и функциональные проблемы высотного строительства в 

творчестве Л.Салливена. Уэйнрайт Билдинг в Сент-Луисе. Гаранти Траст 

Билдинг в Буффало. Школа «Баухауз» в Германии. Основы функционализма. 

Творчество В.Гропиуса. Здание «Баухауза» в г.Дэсау. Творчество Мис ван дер 

Роэ. Сигрем-Билдинг в Нью-Йорке. Развитие градостроительства. 

Территориальное планирование. Французская архитектура ХХ в. Творчество Ле 

Корбюзье. Проект «Лучезарного города». Дом в Марселе. Капелло в Раншане. 

Свободное расселение среди природы как основной принцип архитектуры 

Ф.Ллойда Райта. «Дом над водопадом». Музей Гуггенхейма в Нью-Йорке. 

Декоративно-прикладное искусство ХХ в. Керамика. Копенгагенский 

фарфор. Датский завод «Бинг и Грѐндаль». «Венера» К.Нильсона. Искусство 

майолики в Германии. Керамика П.Пикассо. Стекло. Декоративный барельеф 

«История костра». Стекольные заводы Бельгии. Абстрактные мотивы в 

витражном искусстве. Строгость форм и поиск гармоничных пропорций в 

ювелирном мастерстве. Обработка металлов. Ограждение наземных входов в 

Парижское метро. Изделия из дерева. Стиль «ар-нуво». Интерес к форме и 

объему в деревянной мебели Ж.-Э.Рульмана. Мебель стран Северной Европы 

(Л.Мис ван дер Роэ, М.Брейер). Ткачество. Влияние экзотического искусства на 

ковровые изделия. Абстрактный декор ковров. Обойное искусство. 

Русское искусство ХХ в. Новые отношение к проблеме человека и 

общества в искусстве. Расцвет портретного искусства, графики и сценографии. 

Портрет начала ХХ в. Творчество В.Серова. «Девушка с персиками», «Лето», 

портреты П.Щербатовой, И.Рубинштейн, М.Ермоловой. Монументально-

декоративное панно исторического содержания «Похищение Европы». 

Творчество М.Врубеля. Скульптуры «Мизгири», «Купава». Оформление 
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спектаклей Московской частной оперы С.И.Мамонтова («Садко», «Сказка о 

царе Салтане» Римского-Корсакова). Романтические традиции, аллегория в 

искусстве М.Врубеля («Демон», «Демон поверженным»). Отражение 

человеческих страданий в произведениях «К ночи», «Сирень». 

Психологическая выразительность в портретах художника («Портрет Н.Забелы-

Врубель», «Портрет В.Брюсова», «Автопортрет»). 

Объединение художников «Мир искусства». Протест против академизма и 

искусства передвижников. А.Бенуа и С.Дягилев – основатели объединения. 

Выставки в Петербурге и Москве. Принцип «искусство ради искусства». 

Проблема синтеза искусства в рамках книжной графики и театрально-

декоративного искусства. Декоративная стилизация в произведениях 

художников. Просветительские задачи объединения. Произведения 

К.А.Сомова, Н.К.Рериха, Б.М.Кустодиева. Деятельность объединений 

«Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Голубая роза». Ассоциация художников 

революционной России. Кукрыниксы. Направление соцреализм. Произведения 

А.Лактионова («Обеспеченная старость», «Письмо с фронта»). Ю.Пименов. 

«Новая Москва», «Окна». «Суровый стиль» в творчестве В.Попкова. «Северная 

часовня», «Северные вдовы». 

Русская архитектура ХХ в. Отражение идей Ренессанса в творчестве 

И.Жолтовского. Господство стильных тенденций неоклассицизма в 

предвоенные годы. Особняк Половцева на Каменном острове, проект 

планировки и застройки острова Голодай в Санкт-Петербурге (арх. И.Фомин). 

Направление конструктивизм. Творчество братьев Весниных (ДнепроГЭС, 

Дворец культуры автозавода в Москве). Дворец съездов в Москве (арх. 

М.Посохин). Московское и Петербургское метро. Творчество А.Щусева: 

Мавзолей В.И.Ленина. Общественное зодчество. Киевский вокзал в Москве 

(арх. И.Рерберг). 

Декоративно-прикладное искусство. Ткачество. Изделия комбината 

«Красная роза». Искусство гобелена в прибалтийских странах. Ковры 

Молдавии, Азербайджана, Грузии, Армении. Вышивка Узбекистана. 

Ювелирное мастерство. «Северная чернь». Ростовская финифть. Керамика. 

Подмосковная Гжель. Рижский фарфоро-фаянсовый завод. Ленинградский 

фарфоровый завод. Эволюция стеклянных изделий в ХХ в. Лаковая миниатюра. 

Хохлома. 

Мировое искусство начала XXI века. Новые концепции в мировом 

искусстве. Архитектурные школы: Германия, Франция, США. Ретро- и 

неостили как влияние постмодернизма. Неомодернизм. Хай-тек. 

Изобразительное искусство: книжная и журнальная графика, плакат, 

фотография: традиционные и новаторские черты, тенденции развития. 

Монументальная и станковая живопись: техники, приемы, сюжеты. 

Суперграфика. Скульптура: тематика, техники исполнения. Особенности 

декоративно-прикладного искусства. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» для дневной формы получения образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 курс, 1 семестр 

1 История и теория художественной культуры 4        

1.1 Культура и ее функции в обществе. Виды и типы культур: разнообразие 

подходов к классификации. Понятие «художественной культуры». 

Искусство как способ отражения действительности и форма общественного 

сознания. Виды и жанры искусства и их характеристика. Художественный 

образ. Понятие стиля в искусстве. Стили и направления искусства и их 

общая характеристика. Композиция в искусстве. Традиции и канон в 

искусстве. Художественная форма. Техники искусства. 

2   

 

  

Лит-ра осн. [1], 

[2], доп. [17], 

[37] 

 

Искусствоведение как научная дисциплина. Функции искусства. Анализ 

художественного произведения. Искусствоведческая литература. 

Историография. 

2   

 

  

Лит-ра осн. [1], 

[2],доп. [17], 

[37] 

 

2 Искусство первобытного общества 4  2   2   

2.1 Происхождение искусства. Роль трудовой деятельности, обычаев и 

обрядов в становлении искусства. Периодизация первобытной культуры: 

Каменный век (палеолит, мезолит, неолит), Бронзовый век, Железный век. 
2   

 

  

Лит-ра осн. 

[2],[5], доп. [11], 

[16], [24], [33], 

[37] 

 

Общие особенности искусства. Понятие синкретизма. Пещерные росписи 

(Альтамира в Испании, Ласко, Фон-де-Гом во Франции) и их отличительные 

черты. 

2   

 

  

Лит-ра осн. 

[2],[5], доп. [11], 

[16], [24] 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 353 

Возникновение жилья. Мегалитические архитектура: дольмены, менгиры, 

кромлехи. Первобытная скульптура. Декоративно-прикладное искусство.   2 

 

 2 

Лит-ра осн. [5], 

доп. [11], [16], 

[24], [33] 

Доклады 

3 Искусство Древнего Востока и Передней Азии 18  14   20   

3.1 Древний Египет. Периодизация истории культуры. Древнее царство, 

Среднее царство, Новое царство и искусства Амарны. Общественно-

политическая жизнь: рабовладельческий строй, появление классов. 

Возникновение письменности и ремесел. Архитектура и скульптура как 

ведущие виды искусства. 

2   

 

  

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 

[16], [17], [18], 

[33], [37], [39], 

[57] 

 

Пирамиды Древнего царства. Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. 

Строительство скальных гробниц в период Среднего царства. Культовые 

постройки Нового царства: храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри; 

Луксорский и Карнакский храмы; Рамессеум. Основные принципы 

планировки, особенности архитектурно-пространственной композиции, 

отделка. 

  2 

 

 2 

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 

[16], [17], [18], 

[33], [37], [39] 

Составление 

фото- или 

видео-

презентаций 

Египетский канон и его отражение в рельефе, объемной скульптуры и 

живописи. Развитие портретного искусства в скульптуре и живописи. 

Сфинкс Хефрена, статуи Рахотепа и его жены Нофрет, скульптурные 

портреты Нефертити, рельефы в Мемфисе. Нарушение канона в искусстве в 

период Амарны. 

2   

 

  

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 

[16], [17], [33], 

[37], [39], [57] 

 

Достижения в декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

материалов и техник. Изделия из камня. Декоративные росписи 

(монументальные и книжная миниатюра). Глиняная и фаянсовая керамика. 

Изделия из синего стекла. Ювелирное мастерство. Обработка металлов. 

Изделия из дерева и слоновой кости. Египетская ткань. 

  2 

 

 2 

Лит-ра осн. [2], 

доп. [11], [17], 

[18], [33], [39], 

[57] 

Индивитуаль-

ный и 

фронтальный 

опрос 

3.2 Древняя Месопотамия. Особенности культуры. Основные этапы в 

развитии искусства. Влияние религиозного мировоззрения на 

художественное творчество. 

Особенности пространственной композиции в архитектуре. Храмовые 

постройки – зиккураты. Вавилонская башня. Дворцовые комплексы. Дворец 

Ашшурбанипала в Ниневии, дворец Саргона II в Хорсабаде. Дворец 

вавилонского царя Навуходоносора II. Висячие сады Семирамиды. Ворота 

богини Иштар в Вавилоне. 

2   

 

  

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 

[16], [17], [18], 

[33], [37], [39], 

[57] 
 

Имитация в скульптуре глиняных приемов. Рельефы дворца 

Ашшурбанипала. Резьба по камню. Портретные изображения царей. 

Обработка металлов. Ювелирное мастерство. Текстиль. 
2   

 

  

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 

[18], [33], [37], 

[39], [57] 
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3.3 Древняя Индия. Государственная структура и народонаселение. 

Религиозное положение. Общая характеристика искусства. 

Культовая архитектура двух типов: Ступы и пещерные храмы Чайтьи. 

Особенности архитектурно-пространственной композиции, отделка 

пластическим рельефом. Ступа в Санчи. 

2   

 

 2 

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 

[16], [17], [18], 

[33], [37], [39], 

[57] 

 

Фресковая живопись Древней Индии. Изображения праздничных шествий 

и церемонии, бытовых сцен. Человек как главный объект изображения. 

Особенности живописной техники. 

Декоративная скульптура и ее украшение крупными ожерельями, серьгами 

из золота и серебра. Технические приемы отделки: насечками, чеканка, 

филигрань, инкрустация, перегородчатая. Керамика. Изделия из бронзы: 

мелкая пластика и оружие. 

  2 

 

 2 

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 

[16], [17], [18], 

[33], [37], [39], 

[57] 

Рефераты 

3.4 Древний Китай. Периодизация и общие особенности искусства. Влияние 

Индии и Ирана. Динамизм, стилизация, тема природы в искусстве. 

Символизм. 

Каноничность в архитектуре Китая. Великая Китайская стена: этапы 

возведения, особенности конструкция. Жилье с ярусными крышами как 

прообраз архитектуры культового и общественного назначения. Два типа 

жилья: северный (с глухими наружными стенами и помещениями, 

обращенными к внутреннему двору), южный (в виде павильона). 

Градостроительства. Регулярная система планировки. 

2   

 

 2 

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 

[16], [17], [18], 

[33], [37], [39], 

[57]  

Живопись Древнего Китая. Вертикальные и горизонтальные свитки. 

Возникновение китайского пейзажа «горы и воды». Искусство каллиграфии. 

Декоративно-прикладное искусство. Керамические изделия из серой и 

белой глины. Стекло. Ювелирное мастерство. Богатство орнаментации в 

бронзовых изделиях. Две основные конструкции мебели: сундук-лар и 

обнаженный каркас. Изделия из слоновой кости. Ткачество (шелк, ковровая 

ткань, вышивка). 

  2 

 

 2 

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 

[16], [17], [18], 

[33], [37], [39], 

[57] 

Доклады 

3.5 Древняя Япония. Особенности искусства: элитный художественный вкус, 

любовь к природе, асимметрия в декоре, повторение мотивов, отсутствие 

перспективы. Влияние религиозных верований на художественную 

культуру. Периодизация художественной культуры. 

2   

 

  

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 

[16], [17], [18], 

[33], [37], [39], 

[57] 

 

Культовая архитектура Древней Японии. Строительство храмов синто. 

Буддийские храмы пагоды. Развитие круглой скульптуры. Скульптурный 

портрет. Обработка металлов: бронзовые и железные изделия. Ткачества 

(лен, конопля, китайский шелк). Основной тип одежды. Терракотовая 

2   

 

  

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 

[16], [17], [18], 

[33], [37], [39], 
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скульптура и глазированная керамика. [57] 

3.6 Древний Иран. Периодизация истории искусства: династия Ахеменидов, 

Парфянского царства, династия Сасанидов. Религиозные верования: 

маздеизм, зороастризм, манихейство. 

Строительство царских гробниц двух типов: с двускатной крышей и в виде 

башен. Гробница первого могущественного царя Кира. Купольные 

гробницы. Общественная архитектура. Резиденция Дария І – Персеполь: 

особенности архитектурно-пространственной композиции, отделка.  

2   

 

 2 

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 

[16], [17], [18], 

[33], [37], [39], 

[57] 

 

Строительство жилья и дворцовых комплексов в период парфянского 

царства. Стремление к симметрии и регулярности как характерные 

особенности архитектуры. Дворцовое зодчество во времена Сасанидов. 

Купольная и арочная конструкции. 

Глазированная керамика. Синий, белый и зеленый кафель: его назначение. 

Ювелирное мастерство и бронзовые изделия. Зооморфный орнамент в 

ткачестве: шелковые, шерстяные и ковровые ткани. 

  2 

 

 2 

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 

[16], [17], [18], 

[33], [37], [39], 

[57] 

Индивидуаль-

ный и 

фронтальный 

опрос 

3.7 Древняя Корея. Особенности географического расположения. Буддизм, 

конфуцианство, даосизм. Влияние Китая на архитектуру и живопись Кореи. 

Периодизация искусства. 

Первые неолитические поселения. Особенности жилищной архитектуры. 

Строительство дольменов. Расцвет гребенчатой керамики в ранний период. 

Создание трех крупных государств в IV – VI вв.: Когурѐ, Силла и Пэкче. 

Градостроительство и архитектура. Храмовые и дворцовые комплексы. 

Возведение погребальных склепов знати. Гробница Мичхон-вана. 

Монументальные росписи гробниц. Похоронная утварь. Скульптура 

буддийских монастырских комплексов – Ибуллан, Чхомунса, Мирыкса. 

  2 

 

 2 

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 

[16], [17], [18], 

[33], [37], [39], 

[57] 
Доклады 

3.8 Древняя Монголия. Особенности искусства: влияние народных традиций в 

архитектуре и декоративном искусстве. Периодизация художественной 

культуры. Сосуды с сетчатым орнаментом. Скальные рисунки красной 

краской. Гравированный орнамент монументальных надгробных каменных 

стел («оленьих камней»). «Звериный стиль» в вышивке и войлочных коврах 

с аппликацией. Изделия из бронзы, серебра и золота. Появление портрета в 

скульптуре в VI – VIII вв. Портретные образы полководцев.       

  2 

 

 2 

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 

[16], [17], [18], 

[33], [37], [39], 

[57] 

Индивидуаль-

ный и 

фронтальный 

опрос 

4 Искусство Древней Америки и Африки 6  2   2   

4.1 Искусство доколумбовой Америки. Особенности культуры. Племенные 

образования Древней Америки. Три крупных племени: майя, ацтеки, инки. 

Дома-поселения древних племен со ступенчатыми ярусами вокруг 

внутреннего двора. Храмы раннего периода в виде ступенчатой пирамиды. 

2   

 

  

Лит-ра осн. [1], 

[2], доп. [11], 

[19], [33], [57] 
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Скульптурный декор. Крепостное строительство инков. 

Настенная живопись. Фресковые росписи в Теночтитлане. Росписи храма в 

Бонампаке, храма Ягуаров в Чичен-Ице. Фриз в Митле. Искусство 

миниатюры. 

Керамические изделия инков: вазы-портреты, сосуды с изображениями 

богов, воинов, музыкантов. Полихромные погребальные сосуды майя. 

Цилиндрические, яйцевидные и сосуды с горловиной в виде человеческой 

головы в искусстве ольмеков. Ювелирное мастерство и изделия из металлов. 

Богатство и разнообразие расцветки ткани (до 190 тонов). Изделия из перьев. 

  2 

 

  

Лит-ра осн. [1], 

[2], доп. [11], 

[19], [33], [57] 
Составление 

фото-

презентаций 

4.2 Африканское искусство. Общие особенности искусства Суданской, 

Гвинейской и Конголезской зон. 

Формы скульптурных, пластических очертаний в зодчестве. Круглые и 

цилиндрические мотивы в жилищной архитектуре Гвинейской и 

Конголезской зон. Строительство мечетей в Суданской зоне. 

Особенности африканской скульптуры. Африканские скульптурные 

идолы. 

2   

 

 2 

Лит-ра осн. [1], 

[2], доп. [11], 

[19], [33], [57] 

 

Керамика. Обработка металла и ювелирные изделия. Изделия из 

различных пород дерева: мебель, детали архитектурных украшений, посуда, 

музыкальные инструменты, предметы обихода, маски. Ткачество: основные 

технические приемы. Ткань из рафии с геометрическим рисунком в 

Конголезской зоне. Клетчатой ткани небесно-голубого цвета с красными 

черепахами и завитками в Гвинейской зоне. Изделия из слоновой кости. 

2   

 

  

Лит-ра осн. [1], 

[2], доп. [11], 

[19], [33], [57] 
 

5 Античное искусство 16  14   16   

5.1 Крито-микенская культура. Особенности искусства. Кносский дворец и 

дворец в Тиринфе: особенности архитектурно-пространственной 

композиции. «Львиные ворота» в Микенах, украшенные рельефами с 

изображениями двух львиц. Купальные царские гробницы (в 

сопоставлении). Гробница Агамемнона. 

2   

 

  

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 

[13], [18], [24], 

[33], [39], [57] 

 

Фресковая роспись. Фрески Кносскага и Тиринфского дворцов. Роспись 

саркофага из Агиа-Триады. Особенности композиции в живописи. 

Рельефный орнамент «Сокровищницы Атрея» в Микенах. 

Мелкая пластика из камня, глины. Динамичность изображения 

керамических изделий. Фаянсовые таблички с анималистическим мотивом. 

Ювелирное мастерство. Бронзовые изделия: статуэтки и оружие. 

  2 

 

 2 

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 

[13], [18], [24], 

[33], [39], [57] 
Рефераты 

5.2 Древняя Греция. Особенности искусства. Периодизация: Гомеровский, 

Архаический, Классический, Эллинистический периоды. Восприятие 

достижений восточной культуры. Новаторство художественных форм. 

2   

 

  

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 

[13], [18], [33], 
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[39], [57] 

Система ордеров в архитектуре, их конструктивные особенности. Три типа 

ордеров: дорический, ионический, коринфский. Строительство храмов. 

Храмы Аполлона в Коринфе, Посейдона в Пестуме; святилище Артемиды в 

Эфесе; храмы Геры на о. Самос, Аполлона в Дидимах.  

2   

 

 2 

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 

[18], [24], [33], 

[39], [57] 

 

Архитектура Классического периода: возникновение типа храма – 

периптер. Ансамбль Афинского Акрополя. Сочетание дорического и 

ионического стиля в архитектуре Парфенона (арх. Иктин и Калликрат) и 

Пропилеи. Особенности архитектурно-пространственной композиции храма 

Ники Аптерос, Эрехтейона. 

  2 

 

 2 

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 

[13], [18], [24], 

[33], [39], [57] 

Эссе 

Крупные постройки Классического периода: Мавзолей в Галикарнасе. 

Монументальный алтарь Зевса в Пергаме. Фаросский маяк в Александрии. 

Светское зодчество: каменные театры в Дельфах, Приене, Пергаме; 

библиотеки в Александрии, Пергаме. 

  2 

 

 2 

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп.  [13], 

[18], [24], [33], 

[39], [57] 

Доклады 

Статичность в скульптуре периода Архаики («Артемида Делосская», 

«Аполлон Тенейский»). Скульптура греческой Классики. Появление 

движения в скульптуре Мирона («Дискобол», «Афина и Марсий»). 

Разработка пропорций человеческого тела в скульптуре Поликлета 

(«Дорифор»). Участие Фидия в создании Афинского Акрополя, рельефы 

Парфенона, статуя «Афина Лемния», «Зевс».  

2   

 

  

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 

[13], [18], [24], 

[33], [39], [57] 
 

Скульптура Поздней Классики: Скопас «Голова раненого воина» (фронтон 

храма Афины в Тегее); Пракситель «Гермес с Дионисом», «Афродита 

Книдская»; Лисипп «Апоксиомен». Разработка нового канона пропорций 

человеческого тела («Геракл со львом», «Отдыхающий Геракл»). Леохар 

«Аполлон Бельведерский». 

2   

 

  

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 

[13], [18], [24], 

[33], [39], [57] 

 

Скульптура Эллинистического периода. «Ника Самофракийская». Рельефы 

Пергамского алтаря Зевса («Битва богов с гигантами»). Агесандр «Афродита 

Милосская». Агесандр, Полидор, Афинодор «Лаокоон». 
  2 

 

 2 

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [18], 

[24], [33], [39], 

[57] 

Рефераты 

Керамические изделия: их назначение. Греческая вазопись. Основные 

формы и принципы росписи (чернофигурная, краснофигурная вазопись). 

Экзекий «Килик с Дионисам». Андокид «Амфора с Гераклом». Имитация 

керамических изделий в стекле. Обработка металлов. Деревянная мебель и 

посуда. Расцвет ювелирного мастерства в период Эллинизма. Развитие 

ткачества (лен, шерсть, шелк). Обработка кожи. 

2   

 

  

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 

[13], [18], [24], 

[33], [39], [57] 
 

5.3 Древний Рим. Особенности общественно-политической и культурной 

жизни, развитие науки. Влияние древнегреческой культуры на римскую. 
2   

 
  

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 
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Градостроительство в ранний Римский период: регулярная планировка 

городов, мощеные улицы, система канализации. Этрусская архитектура и ее 

влияние на римскую. Особенности пространственной композиции 

древнеримского жилья и его отделка (мозаика, росписи, скульптурные 

украшения). Монументальные росписи в Помпеях. Изобретение бетона.  

[13], [18], [24], 

[33], [39], [57] 

Храмы-ротонды (храм Весты). Арочно-сводчатая конструкция, аркады, 

купола, крестовый, цилиндрический и коробовый своды как архитектурное 

новаторство римлян. Общественные здания и их отличительные черты. 
2   

 

  

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 

[13], [18], [39], 

[57] 

 

Амфитеатр Колизей: назначение, архитектурно-пространственная 

композиция, отделка. Термы Каракаллы. Базиликальные постройки 

(базилика Максенция). Культовая архитектура периода Римской Империи. 

Пантеон. Возведение триумфальных арок и триумфальных колонн. Арка 

Тита. Троянская колонна. 

  2 

 

 2 

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 

[13], [18], [24], 

[33], [39], [57] 

Тест 

Отличительные особенности римского скульптурного портрета. Портрет 

старого римлянина, Вителлия, Каракаллы. Монументальная скульптура 

Древнего Рима. Конный монумент Марка Аврелия. 
  2 

 

 2 

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 

[24], [33], [39], 

[57] 

Доклады 

Декоративная живопись. Влияние греческого и этрусского искусства. 

Имитация каменной, мраморной облицовки и инкрустации стен в 

монументальных росписях. Развитие керамики. Терракотовые фонари и 

гончарная посуда. Выдувное стекло. Техника инкрустации кусками стекла 

разного цвета («полихромный стиль»), гравировка по стеклу, техника 

золоченого стекла. Ювелирные изделия. Серебряный бюст Луция Вера в 

доспехах из Маренго. Изделия из металла и дерева. Ткачества. Применение 

китайского шелка. Техники нашивки и набойки. 

  2 

 

 2 

Лит-ра осн. [2], 

[5], доп. [11], 

[13], [18], [24], 

[33], [39], [57] 
Коллоквиум 

 Всего за семестр 48  32   40  Зачет 

1 курс, 2 семестр 

6 Искусство Средневековья 14  14  2 л 16   

6.1 Общая характеристика периода. Общественно-политические отношения в 

период феодализма. Религиозные представления и верования. Периодизация 

художественной культуры. Синтез искусств во времена Средневековья. 

Канон в искусстве Средних веков. 

Искусство Византии. Особенности художественной культуры Византии. 

Христианство как государственная религия и его влияние на развитие 

искусства. 

Культовая архитектура. Два типа христианских храмов: базилика, 

2   

 

 2 

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [7], 

[17], [19], [24], 

[37], [54] 
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крестово-купольный. Базилика святого Аполлинария в Равенне. Софийский 

собор в Константинополе (арх. Анфимий, Исидор). Особенности 

архитектурно-пространственной композиции, отделка. 

Развитие монументальной живописи. Мозаичные ансамбли храма святого 

Виталия, святого Аполлинария в Равенне, церкви Сант-Амброджо в Милане, 

собора святого Марка в Венеции. Фресковая живопись. Иконопись и 

миниатюра. 

2   

 

  

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [7], 

[17], [19], [24], 

[37], [54] 

 

Керамика. Кафель с изображением Божьей Матери с Иисусом, 

изображения святых. Глазурованная посуда. Применение техники 

сграффита. Стеклянные витражи. Реликтовые ювелирные изделия. 

Обработка металла. Бронзовые ворота храма святой Софии. Культовые 

деревянные изделия (кафедра в Равенне: трон архиепископа Максимилиана). 

Мотивы Благовещения в ткачестве. 

  2 

 

 2 

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [7], 

[17], [19], [24], 

[37], [54] 

Индивидуаль-

ный и 

фронтальный 

опрос 

6.2 Ирландское и дороманское искусство. Ирландская живопись. Книжная 

миниатюра. Обработка камня. Каменные кресты с гравированным и 

каменным орнаментом. 

Общая характеристика искусства остготов, вестготов, каролингов, оттонов. 

Преобладание декоративного начала. Керамика. Обработка металлов, 

ювелирные изделия. Особенности архитектуры. Возникновение 

оборонительной башни типа донжон в период Каролингов. Строительство 

укрепленных военных лагерей – Бугров. Светское зодчество: возведение 

дворцов и библиотек. Фресковая живопись и книжная миниатюра. 

   

 

2 л 2 

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [7], 

[17], [19], [24], 

[37], [54] 

 

6.3 Древнерусское искусство. Связь искусства Киевской Руси с 

византийским. Культовое строительство. Византийский тип крестово-

купольного храма. Киевский Софийский собор. Многокупольность как 

местная традиция древнерусского зодчества. Фресковая живопись 

Софийского собора в Киеве. Золотые ворота. Новгородская школа зодчества. 

Софийский собор в Новгороде. 

2   

 

  

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [7], 

[17], [19], [24], 

[37], [54] 

 

Искусства конца XII – середины XIV вв. (период феодальной 

раздробленности). Однокупольный храм XII в. Ростово-Суздальская школа 

зодчества. Дмитриевский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли. 

Фресковая живопись и иконопись: влияние византийской традиции. 

Архитектура Московского княжества. Успенский собор (арх. Аристотель 

Фиораванти). Расцвет живописи. Творчество Феофана Грека. Андрей Рублев 

«Троица». 

2   

 

  

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [7], 

[17], [19], [24], 

[37], [54] 

 

Искусство второй половины XV – начала XVI вв. Создание Русского 

централизованного государства. Перестройка Московского Кремля. 
  2 

 
 2 

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [7], 

Составление 

фото- или 
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Культовое зодчество. Храм Вознесения в Коломенском. Собор Василия 

Блаженного. Гранатовая палата. Творчество Дионисия («Распятие»). 

Искусство XVII – начала XVIII вв. Стиль Узорочье. Усиленная 

декоративность, изразцовая отделка. Церковь Троицы в Китай-городе в 

Москве. Национальные особенности русского барокко. Нарышкинское и 

Голицынское барокко. Церковь Знамения в Дубровье. Иконопись XVII в. 

Светотени и объемное обнаружение фигур в творчестве Симона Ушакова. 

[17], [19], [24], 

[37], [54] 

видео-

презентаций 

6.4 Романское искусство. Романский стиль в Западной Европе: общая 

характеристика. Композиционные приемы и стилистические черты 

романского зодчества. Расцвет архитектуры во Франции: бургундская и 

норманнская школы. Основные типы построек: феодальный замок, 

монастырский ансамбль и храм. Римская базилика как основа романского 

храма. Сводчатыя конструкции полуциркульных очертаний, гладкие толстые 

стены с небольшим количеством узких проемов. Церковь Нотр-Дам в Гранд 

Пуатье (Франция), храмы в Вормсе, Шпейере и Майнце (Германия), 

Венецианский собор святого Марка, архитектурный ансамбль в Пизе 

(Италия), церковь Сантьяго де Компостела (Испания), Лондонский Тауэр с 

Белой башней (Англия). 

2   

 

  

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [7], 

[17], [19], [24], 

[37], [54] 

 

Скульптурная отделка романских храмов. Декоративная скульптура 

порталов (тимпаны), капителей колонн и архивольтов сводов. Портал храма 

в Везеле («Страшный суд»). Портал церкви Сен-Пьер в Муассаке («Апостол 

Петр»). 

  2 

 

 2 

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [7], 

[17], [19], [24], 

[37], [54] 

Рефераты 

Мозаика и фресковая живопись. Изображения зодиакальных знаков в 

мозаики пола церкви Сан-Миньято-аль-Монте около Флоренции. Романская 

настенная живопись. Две крупные школы: «школа светлых фонов» и «школа 

синих фонов». Книжная миниатюра Франции и Испании. 

Разнообразие керамических изделий. Стеклянные витражи с 

преобладанием синего и красного цвета. Сосуды с выдувнога стекла. 

Ювелирное мастерство. Обработка металлов и дерева. Культовые изделия из 

слоновой кости. Ткачества («Ковер из Байѐ», вышивка из Героны на сюжет 

из Книги Бытия, шелковая туфля папы Климента II, Митра святого Отто). 

Производство обоев. 

  2 

 

 2 

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [7], 

[17], [19], [24], 

[37], [54] 

Тест 

6.5 Готика. Начало формирования национальных государств. Этимология 

термина «готика». Возникновение и распространение стиля. Особенности 

готической архитектуры. Строительство городских кафедральных соборов. 

Расцвет французского готического зодчества. Римская базилика как основа 

готического собора. 

2   

 

  

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [7], 

[17], [19], [24], 

[37], [54] 
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Каркасная система сводов, контрфорсы и аркбутаны, увеличение оконных 

проемов. Декоративная отделка. Церковь аббатства Сен-Дени, собор 

Парижской Богоматери, соборы в Реймсе, Амьене, Руане (Франция); 

Кельнский собор (Германия); Кентерберийский собор, соборы в Линкольн, 

Уэллсе, Солсбери (Англия); соборе в Леоне, Бургасе, Толедо (Испания); 

соборе Санта-Кроче, Санта-Мария Новелла, Санта Мария дель Фьоре, 

Миланский собор (Италия); Карлов мост в Чехии. Светское зодчество: 

строительство дворцов. Палаццо Веккио во Флоренции, дворец Дожей в 

Венеции. 

2   

 

  

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [7], 

[17], [19], [24], 

[37], [54] 

 

Синтез скульптуры и архитектуры. Отделка монументальной скульптурой 

храмовых комплексов. Скульптура собора Парижской Богоматери, соборов в 

Реймсе, Амьене. 
  2 

 

  

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [7], 

[17], [19], [24], 

[37], [54] 

Доклады 

Темперная и фресковая техники в монументальной живописи. Росписи 

церквей, дворцов, замков, жилья. Искусство книжной миниатюры: 

тенденция стремления к реализму. Творчество миниатюристов Жана Фуке, 

Жана Бурдишона. 

  2 

 

 2 

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [7], 

[17], [19], [24], 

[37], [54] 

Индивидуаль-

ный и 

фронтальный 

опрос 

Керамические изделия. Производство гончарной посуды. Стеклянные 

витражи. Художественные центры ювелирных изделий при монастырях и 

дворах. Техника эмали. Обработка металлов (бронзовые и латунные 

изделия). Деревянная мебель. Ткачество: разнообразие материалов и техник. 

Производство обоев. 

  2 

 

 2 

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [7], 

[17], [19], [24], 

[37], [54] 

Рефераты 

7 Искусство средневекового Востока 14  10  2 с 13   

7.1 Искусство Индии. Общая характеристика периода. Периодизация 

искусства. Культовая архитектура. Основные типы храмов: Вимана, 

Шикхара. Оборонительное зодчество. Общественная архитектура. Влияние 

ирано-среднеазиатской архитектуры. Строительство мечетей, медресе, 

мавзолеев. Мавзолей Тадж-Махал в Огре: особенности архитектурно-

пространственной композиции, регулярный кипарисовый сад с водоемами, 

отделка интерьера мозаикой. Традиционные индийские храмовые 

комплексы на острове Ява. Влияние Китая на индийское зодчество XII – 

XVIII вв. 

Фресковая живопись. Появление книжной миниатюры в XI в. 

Керамические изделия эпохи Губтов. Фаянсовые изделия в мусульманском 

стиле времен династии Моголов. Ювелирное мастерство. Металлические 

статуи и статуэтки Будды и других божеств. Обработка дерева: индо-

португальский и индо-голандский стили. Развитие вышивки с XI в. Влияние 

2   

 

  

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [11], 

[17], [18] 
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иранских традиций на ткачество XVII – XVIII вв. 

7.2 Искусство Китая. Общая характеристика периода. Хронология 

искусства. Утверждение феодальных отношений в IV – VI вв. Установление 

буддизма как новой мировоззренческой идеологии. Формирование под 

влиянием буддизма новых образов и стилистических закономерностей 

искусства. Пагоды, ранние буддийские скальные храмы Китая и их отделка. 

Статуи Будды как неотъемлемая часть пещерных комплексов. Настенные 

росписи. Повествовательный жанр живописи. Горизонтальные и 

вертикальные свитки. Творчество Цзун Бин, Гу Кайчжи, Ван Вэя. 

Возникновение фарфора. 

  2 

 

 1 

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [11], 

[17], [18] 

Составление 

фото-

презентаций 

Искусство времен династий Тан и Сун (VII - XIII вв.). Особенности 

экономического развития страны. Строительство Большого канала. Великий 

шелковый путь. Изобретения мирового значения – порох, магнитный 

компас, разборный шрифт. Книгопечатание: ксилографический способ. 

Особенности архитектуры и градостроительства Танского и Сунского 

периодов. Ландшафтные сады. Скульптура как неотъемлемый компонент 

буддийского искусства. Алтарные многофигурные композиции. 

Скульптурная отделка погребальных склепов. Статуя Будды Лаканы (пещера 

Лунмэнь). Монументальная живопись. Пещерные росписи. Живопись на 

свитках. Жанры китайского пейзажа: «люди и предметы» (Янь Либэнь, Чжан 

Сюань, Чжоу Фана), анималистические жанр (Хань Хай), «цветы и птицы» 

(Бянь Луань, Дао Гуань-инь). Пейзажи Ван Вэя и Дун Юань. Расцвет 

китайской пейзажной живописи во второй половине X в. (Ли Чен, Сюй Дао-

равнин, Го Си). Образ человека в творчестве художников XII – XIII вв. (Ма 

Юань, Ся Гуй). Развитие керамики: изделия из белого фарфора. Цветное 

стекло. Искусство шелка. 

  2 

 

 2 

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [11], 

[17], [18] 

Рефераты 

Искусство конца XIII – XIV вв. (Династия Юань). Градостроительство и 

архитектура. Столица – Даду (Пекин). Пейзаж как ведущий вид китайской 

живописи. Искусство каллиграфии. Свитки на бумаге в творчестве Ни Цзан. 

Придворная живопись Жэнь-Жэнь-фа, Ван Чжэн-Пэна, Ван Юаня, Чжао 

Мэн-фу. Использование синего кобальта в керамике. Ювелирные изделия, 

ткачество. 

Период позднего феодализма в Китае (конец XIV – XIX вв.). Правление 

династий Мин и Цин. Градостроительства. Строительство дворцов, храмов, 

усадеб и садово-парковых комплексов. Зал Высшей гармонии. Храм Неба. 

Ансамбль тринадцати царских захоронений Мин. Бытовой жанр в живописи 

(Тан Инь, Чжо Ин). Пейзажный жанр. Портрет. Керамика. Создание 

2   

 

  

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [11], 

[17], [18] 
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Императорской мануфактуры. Бело-синий фарфор XV в. Литое стекло. 

Ювелирное мастерство. Обработка металлов. 

7.3 Искусство Японии. Изменения в политической и культурной жизни. 

Период господства второго сословия – военного дворянства (XIII – XV вв). 

Бусидо – самурайский кодекс чести. Учение секты Дзэн. Восстановление 

буддийских монастырей и храмов. Строительство дзенских храмовых 

комплексов. Особенности изобразительного искусства. Скульптурный 

портрет в творчестве художников Кокэя, Ункэя, Кайкэя. Преимущество 

индивидуального начала. Живопись на свитках. Японская монохромная 

живопись в творчестве Тоѐ Сэссю. Садовое искусство двух типов: 

пейзажный сад с холмами (цукияма), плоский сад (хиранива). 

2   

 

  

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [11], 

[17], [18] 

 

Светская культура Японии XVI – начала XVII вв. Светская живопись. 

Придворная школа Кано. Декоративные композиции на ширму. 

Монументальная живопись. Чайная церемония и ее эстетические каноны. 

Искусство второй половины XVII – XIX вв. Позднее Средневековье в 

Японии. Городская культура. Градостроительство. Усиление роли 

декоративных росписей в живописи. Гравюра на дереве как основной вид 

японского искусства XVIII – XIX вв. Производство фарфора. Лаковые 

изделия. Ткачества. Искусство мелкой пластики – нэцке. 

  2 

 

 2 

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [11], 

[17], [18] 

Доклады 

7.4 Искусство Кореи. Особенности художественной культуры и ее 

периодизация. Искусство периода объединенного Силла (VIII - IX в.). 

Процесс феодализации и формирования корейской народности. 

Установление торговых и культурных связей с Индией, Китаем, Японией, 

Ираном. Закрепление позиций буддизма. Градостроительство. Создание 

крупных синтетических ансамблей. Пещерные храмы. Храм Саккурам. 

Тенденция к выявлению движения в скульптурных образах. Декоративно-

прикладное искусство: лидирующих роль керамики. 

2   

 

 2 

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [11], 

[17], [18] 

 

Период Корѐ (X – XIV вв.). Буддизм как ведущая идеология. 

Распространение ксилографического способа книгопечатания в X в. Отделка 

построек: ведущая роль малых архитектурно-пластических форм в 

архитектуре. Крепостные сооружения, дворцы, пагоды, похоронные 

ансамбли. Утрачивание монументальной архаичности в пользу легкости в 

керамических изделиях. Глазированная керамика. 

Период правления династии Ли (XIV – начало XIX вв.). Восприятие 

конфуцианства из Китая. Строительство дворцовых комплексов. Основание 

Придворной академии живописи Тохвавон. Живопись на свитках. Керамика. 

Производство фарфора с XVII в. Обработка дерева. 

  2 

 

 2 

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [11], 

[17], [18] 

Тест 
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7.5 Монголия. Объединение монгольских племен и образование государства в 

феодальный период. Расширение торговых связей. Религиозные верования: 

шаманизм; восприятие христианства, буддизма, ислама. Основание в 1220 г. 

столицы (Каракорум). Регулярная планировка городов. Светское зодчество. 

Дворец хана Угэдэя в Каракоруме. Влияние феодальной раздробленности на 

художественную культуру в период XIV – XVI вв. Возрождение 

монументального зодчества в конце XVI в. Культовое строительство 

(монастырь ансамбля Эрден-Дзу). Юрты – гэр: особенности конструкции, 

отделка. Соборные храмы – цогчин. Возведение монастырей трех типов в 

XVII – начале XVIII вв.: хурэ, хийд, сумэ. Изменение типов храмовых 

ансамблей в XIX – XX вв. Расцвет буддийской пластики в XVII – начале 

XVIII вв. Дзанабадзар «Зеленая Тара». Экспрессивный характер исполнения 

статуй устрашающих божеств. Иконопись: особенности техники 

выполнения. Двухцветная живопись XVII в. Иконы-аппликации. 

Декоративно-прикладное искусство: обработка металлов, ювелирное 

мастерство. 

   

 

2 с 2 

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [11], 

[17], [18] 

 

7.6 Азербайджан и Средняя Азия. Особенности культуры. Политико-

экономические связи с Ираном. Народное зодчество: местные особенности. 

Господство христианства в IV – VII вв. Дербентские укрепления. 

Особенности строительной техники. Завоевание Азербайджана арабами в 

VII в. Возведение феодальных замков, мечетей, мавзолеев. Дворцовый 

комплекс ширваншахов в Баку. Особенности архитектуры Средней Азии. 

Ранние поселения. Строительство феодальных замков башенного типа в 

раннем Средневековье. Присоединение Средней Азии в VII в. к Арабскому 

халифату. Расцвет культуры в XI в. Изменения в архитектуре XIV в. Роль 

декоративной отделки в зодчестве. 

2   

 

  

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [11], 

[17], [18] 

 

7.7 Искусство арабов. Общая характеристика культуры и периодизация 

искусства. Преимущество декоративного начала в искусстве. Абстрактный 

декор. Вероисповедание – ислам. «Коран» как основное религиозное 

произведение, его художественная форма.  

Региональные особенности мусульманской архитектуры. Общие черты в 

стиле официальных зданий (мечетей, дворцов, мавзолеев, медресе). 

Жилищная архитектура Алжира, Туниса, Марокко, Египта. Традиционный 

мусульманский архитектурный ансамбль. 

2   

 

  

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [11], 

[17], [18] 

 

Декоративная фресковая живопись и миниатюра. Багдадская школа 

миниатюры. Миниатюра Ирана. Производство керамики. Центры гончарной 

посуды: Самара; Ракка (Сирия); Рэй, Кушан, Гурган (Иран). Фаянс и фарфор. 

  2 

 

 2 

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [11], 

[17], [18] 

Доклады 
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Выдувное стекло Египта и Сирии с сетчатым декором. Турецкое цветное 

стекло. Ткачество. Символика ковров. 

7.8 Искусство Кавказа. Формирование армянской и грузинской народностей. 

Политическая, общественная и культурная жизнь. Христианство как 

официальная религия. Храмовая архитектура: трехнефные и однонефные 

базилики. Влияние византийского купольного зодчества. Ансамбль 

сооружений Санаинскага монастыря в Армении (X – XIII вв.). Каменный 

декор на фасадах и отсутствие отделки в интерьере. Распространение 

иранского типа жилья в архитектуре. 

2   

 

  

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [11], 

[17], [18] 

 

 Всего за семестр 28  24  2 л, 2 с 29   

2 курс, 3 семестр 

8 Эпоха Возрождения 18  14   17   

8.1 Изменения в политической, экономической и культурной жизни. 

Философско-эстетические взгляды. Демократизация культуры. Развитие 

науки. Утверждение идеала гармонической личности. Светский и 

гуманистический характер культуры. Проблема периодизации искусства. 

Обращение к античному наследию. Процесс отделения художественных 

ценностей от религиозно-этических. Возникновение теории 

изобразительного искусства как специальной отрасли знаний. 

Возрождение в Италии. Особенности развития культуры в Италии. Раннее 

развитие городов. Крупные центры торговли и производства (Флоренция, 

Пиза, Сиена, Генуя, Милан, Венеция). 

2    

 

2 

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [11], 

[14], [15], [19], 

[26] 

 

Архитектура Италии. Использование античных традиций и 

конструкционных приемов готики в культовом строительстве. Творчество 

Филиппа Брунеллески (купол собора Санта Мария дель Фьоре, церковь Сан 

Лоренцо, Воспитательный дом во Флоренции). Общественная архитектура. 

Творчество Палладио (Палаццо Порто, Палаццо Кьерикати, вилла Ротонда). 

Понимание синтеза искусств. Собор Святого Петра в Риме. 

2      

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [11], 

[14], [15], [19], 

[26] 

 

Итальянская скульптура. Рельефы кафедры баптистерии в Пизе 

(Н.Пизана). Скульптурный портрет Ренессанса. Творчество Донателло 

(«Святой Георгий», «Давид»), Гиберти (рельефы дверей Флорентийского 

баптистерия). Вероккьо «Давид», конный монумент Кондотьеру Бартоломео 

Коллеони. Микеланджело «Пьета», «Давид», «Моисей». 

  2   2 

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [11], 

[14], [15], [19], 

[26] 

Составление 

фото-

презентаций 

Монументальная и станковая живопись. Джотто (фрески капеллы дель 

Арена в Падуе). Фрески Мазаччо. Творчество Сандро Боттичелли. 

«Рождение Венеры», «Весна».  

2      

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [15], 

[19], [26] 

 

Три титана Высокого Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело, 2     2 Лит-ра осн. [3],  
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Рафаэль. Достижения в изобразительном искусстве Леонардо да Винчи. 

Этапы творчества: Миланский и Флорентийский периоды. Роспись «Тайная 

вечеря» в трапезной монастыря Санта-Мария делле грацие в Милане. 

Портретное творчество. «Джоконда». 

[5], доп. [11], 

[14], [15], [19], 

[26] 

Эволюция образа мадонны в искусстве Рафаэля. «Сикстинская мадонна». 

Роспись Ватиканских станц: «Станцы делла Сеньятура», «Диспут», 

«Афинская школа», «Правосудие». Живописные произведения 

Микеланджело. Роспись плафона Сикстинской капеллы. Фреска 

Сикстинской капеллы «Страшный Суд». 

  2   2 

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [11], 

[14], [15], [19], 

[26] 

Рефераты 

Венецианская школа живописи. Джорджоне. Тициан. Веронезе. Тинторетто. 

  2   2 

Лит-ра осн. [3], 

доп. [11], [15], 

[19], [26] 

Индивидуаль-

ный опрос 

Расцвет декоративно-прикладного искусства. Керамическая скульптура 

Андреа делла Роббиа. Фаянсовая посуда. Венецианское стекло и эмали. 

Витражи. Значение скульптурного декора в мебели. Изделия из слоновой 

кости и кожи. Ткачество: шелковая, бархатная ткань. Итальянская вышивка. 

Ковры по картонам Рафаэля. 

2      

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [11], 

[14], [15], [19], 

[26] 

 

8.2 Северное Возрождение. Народное движение и политическая борьба. 

Национальные традиции в культуре Нидерландов, Германии, Франции. 

Ведущая роль изобразительного искусства. 

Искусство Нидерландов. Гентский алтарь братьев Губерта и Яна ван Эйка. 

Творчество Яна ван Эйка. «Мадонна канцлера Ролена». Портрет супругов 

Арнольфини. Отражение народных тенденций в живописи. Преимущество 

индивидуального над типичным. Драматизм в искусстве Рогира ван дер 

Вейдена, религиозная тематика творчества.  

2      

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [11], 

[14], [15], [19], 

[26] 

 

Искусство Нидерландов. Связь с фольклором в произведениях Иеранима 

Босха. «Корабль дураков». «Сад земных наслаждений». Расширение 

тематики живописи, нравственные и эстетические проблемы в творчестве 

Питера Брейгеля Старшего. «Крестьянский танец», «Крестьянское свадьба», 

«Танец под виселицей», цикл картин «Месяцы». 

  2   2 

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [11], 

[14], [15], [19], 

[26] 

Рефераты 

Искусство Германии. Реформационное движение и его влияние на немецкое 

искусство. Ведущее место алтарного образа в XV в. Расцвет гравюры. 

Проблемы соотношения предметов в пространстве, размещения фигуры 

человека в пейзаже в творчестве А.Дюрера. Живопись А.Дюрера. 

«Автопортрет», «Четыре апостола». Гравюры «Рыцарь, смерть и дьявол», 

«Меланхолия», «Святой Иероним». Творчество М.Грюневальда («Распятие 

Христа», «Изенгеймский алтарь»). Динамизм композиционного построения, 

2      

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [11], 

[14], [15], [19], 

[26] 
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контраст цветов, лиризм в работах Лукаса Кранаха Старшего («Распятие», 

«Венера и амур», «Отдых на пути в Египет»). Творчество А.Альтдорфера и 

Ганса Гольбейна Младшего. 

Ренессанс во Франции. Дворянская буржуазная культура. Придворная 

живопись Жана Фуке. Портреты Франсуа Клуэ (портрет Франциска I). 

Скульптура французского Ренессанса. Жан Гужон «Фонтан нимф». Круглая 

пластика и мемориальная скульптура Жермен Пилон. Особенности 

архитектуры. Дворцовое зодчество. Пьер Леско. Лувр. 

2    

 

 

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [11], 

[14], [15], [19], 

[26] 

 

Декоративно-прикладное искусство стран Северного Возрождения. 

Руанский фаянс. Немецкая керамика. Французские витражи. Ювелирные 

изделия. Обработка металлов: бронза, железо, олово. Мебель. Французская 

вышивка. Производство обоев (Франция). 

  2  

 

1 

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [11], 

[14], [15], [19], 

[26] 

Доклады 

Возрождение в Испании. Роль религии в развитии искусства. 

Индивидуализация образов в творчестве Хайме Уге. Влияние нидерландской 

живописи в искусстве Педро Берругете. Придворная живопись А. Санчес 

Коэльо и Хуан Пантоха де ла Крус. Отображение аскетического 

средневекового идеала в картинах Луиса де Моралеса («Мадонна с 

младенцем», «Скорбящая Богоматерь»). Творчество Эль Греко. «Похороны 

графа Оргаса», «Апостолы Петр и Павел». Портреты Эль Греко. 

2    

 

 

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [11], 

[14], [15], [19], 

[26] 

 

Испанская скульптура. Экспрессия и декоративизм в работах Алонсо 

Берругете (надгробие кардинала Товара в церкви Сан Хуан де Афуэра в 

Мадриде, декорировка сидений в хоре собора в Толедо). Архитектура 

Испании. Хуан де Эррера. Дворец Эскориал. 

Декоративно-прикладное искусство. Испанский фаянсовый кафель. Расцвет 

ювелирного мастерства. Эмалевая посуда. Ткачество. 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [11], 

[14], [15], [19], 

[26] 

Индивидуаль-

ный и 

фронтальный 

опрос 

Возрождение в Англии. Особенность исторической ситуации. Влияние 

Нидерландов на формирование английской архитектуры. Симметрия планов, 

четкое членение зданий на этажи, использование ордеров в общественных 

сооружениях (Уоллатон Холл, Монтакут Хаус). Загородный дом как тип 

общественной постройки. Роберт Лайминг. Хэтфилд-хаус. Творчество 

архитектора Инга Джонса. Дворец Уайтхолл в Лондоне. Дом королевы в 

Гринвиче. 

Портрет как ведущий жанр английского живописи. Портреты немецкого 

художника Ганса Гольбейна Младшего (портрет Георга Гисце, портрет 

Генриха XVIII). Жанр портретной миниатюры. Произведения Н.Хиллиарда и 

И.Оливера. 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [3], 

[5], доп. [11], 

[14], [15], [19], 

[26] 

Коллоквиум 

 Всего за семестр 18  14   17  Зачет 
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2 курс, 4 семестр 

9 Искусство Западной Европы XVII в. 16  18  2 л 20   

9.1 Особенности исторического развития стран Западной Европы в XVII в. 

Разнообразие стилей и направлений в художественной культуре. Барокко. 

Классицизм. 

Искусство Италии. Зарождение стиля барокко в итальянском искусстве. 

Особенности стиля. Градостроительство: трехлучевая система планировки. 

Главенствующее место архитектуры среди других видов искусства. 

Динамика композиции, контрасты масштабов и ритмов, криволинейность 

очертаний как характерные черты культового зодчества. Дж. Делла Порто: 

церковь Иль Джезу. Церковная архитектура Ф.Борромини (церкви Сан 

Карло Алле Куатро фонтан, Сант Иво).  

2    

 

 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [18], 

[41], [52], [53] 

 

Творчество Л.Бернини. Площадь собора святого Петра в Риме. «Скала 

Реджа» (Королевская лестница в Ватикане): использование новых приемов 

при создании перспективы. Архитектура позднего барокко. Гварино 

Гварини: сложность пространственного решения, фантастическое богатство 

декора. Церковь Сан Лоренцо, Палаццо Кариньяно в Турине. 

2    

 

 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [18], 

[41], [52], [53] 

 

Скульптура барокко. Л.Бернини: «Экстаз святой Терезы», «Давид», 

«Портрет Людовика XIV», «Кардинал Боргезе». Основание Блонскай 

художественной академии братьями Карраччи. Фресковая живопись. 

Росписи Версаля (братья Карраччи). 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [18], 

[41], [52], [53] 

Рейтинговая 

контрольная 

работа № 1 

Реалистичное направление в итальянской живописи. Микеланджело де 

Караваджо. Динамизм в построении и драматический сюжет. Алтарные 

картины («Положение во гроб», «Смерть Марии»). Бытовой жанр и 

натюрморт. «Юноша с лютней», «Корзина с фруктами». Направление 

Караваджизм. 

2    

 

 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [18], 

[41], [52], [53] 

 

Декоративно-прикладное искусство. Венецианское стекло: технические 

особенности декорировки. Бронзовые изделия Л.Бернини (киворий с витыми 

колоннами в соборе святого Петра, «Кафедра святого Петра»). Резьба по 

дереву. Ткачество. 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [18], 

[41], [52], [53] 

Доклады 

9.2 Искусство Фландрии. Нидерландская революция в конце XVI в. 

Распространение стиля барокко. Культовая архитектура: ориентация на 

традиции итальянского зодчества. Церковь святого Карла Борромея в 

Антверпене (арх. П.Хайсенс). Церковь святого Михаила в Левене (арх. 

З.В.Хесиус). 

2    

 

 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [18], 

[41], [52], [53] 

 

Значение творчества П.П.Рубенса в формировании национальной школы 

живописи. «Вирсавия», «Персей и Андромеда». Исторический цикл. 
2    

 
 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [18], 
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Портреты и пейзажи П.П.Рубенса. Развитие портретного искусства. 

Искусство Ван Дейка («Автопортрет», «Карл V»). Творчество Я.Йорданса. 

Бытовой жанр живописи. Жанр натюрморт в искусстве Фландрии. 

Ф.Снейдерс. 

[41], [52], [53] 

9.3 Искусство Голландии. Особенности государственной ситуации. Влияние 

Нидерландской революции на культуру Голландии первой половины XVII в. 

Протестантизм и его воздействие на искусство. Отсутствие отделки в 

культовых постройках, простота плана и композиции. Общественная 

архитектура: ратуши, торговые ряды, рынки, биржи, больницы и т.д. 

Бюргерской жилой дом. Строительство водных коммуникаций: каналы, 

плотины, дамбы, шлюзы. Утверждение форм классицизма в архитектуре 

середины XVII в. Амстердамская ратуша (арх. Якоб ван Кампен). 

2    

 

 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [18], 

[41], [52], [53] 

 

Разнообразие жанров станковой живописи. Жанр портрета в творчестве 

Ф.Хальса («Цыганка», «Рыбак»). Групповой портрет («Офицеры стрелковой 

роты святого Георгия»). 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [18], 

[41], [52], [53] 

Рефераты 

Искусство Рембрандта ван Рейна: психологизм и гуманистическая 

направленность творчества. Этапы творчества. «Анатомический этюд 

доктора Тульпа», «Даная», «Автопортрет с Саскией», «Ночной дозор», 

«Святое семейство», «Возвращение блудного сына». Портреты Рембрандта. 

«Портрет старухи», «Читающий Титус», «Хендрикье у окна», «Портрет 

старика в красном», «Автопортрет». Офорты и рисунки Рембрандта. 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [18], 

[41], [52], [53] 

Рейтинговая 

контрольная 

работа № 2 

Бытовой жанр голландской живописи. «Малые голландцы» (П. де Хох, Г. 

Терборх, Г. Метсю, А. ван Остаде, Вермеер Делфтский). Пейзажная 

живопись Я. ван Рейсдала. Голландский натюрморт в творчестве В.Хеды, 

П.Класа, В.Кальфа. 

Фаянсовые изделия Нидерландов. Обработка металлов. Голландские 

люстры из латуни. Мебель. 

2    

 

 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [18], 

[41], [52], [53] 

 

9.4 Искусство Испании. Общая характеристика культуры XVII в. 

Архитектура: ориентация на барочные формы Италии. Архитектура раннего 

барокко: собор Эль Реаль в Мадриде, церковь Иоанна Крестителя в Толедо 

(арх. Ф.Баутиста). Расцвет барочного зодчества в конце XVII в. Собор в 

Гранаде (арх. А.Кано). 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [18], 

[41], [52], [53] 

Индивидуаль-

ный и 

фронтальный 

опрос 

Реалистичная направленность испанской живописи первой половины XVII 

в. Творчество Х.Риберы. «Мученичество святого Варфоломея», «Святая 

Инесса». Творчество Д.Веласкеса. «Менины», «Пряхи», «Сдача Бреды». 

Портреты Д.Веласкеса: психологическая характеристика образов. «Инфанта 

Маргарита», «Папа Иннокентий Х». Декоративно-прикладное искусство. 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [18], 

[41], [52], [53] 

Доклады 
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Изделия из металлов. Металлические ограждения алтарей с арабским 

орнаментом. Обработка дерева: мебель. 

9.5 Искусство Франции. Политико-экономическое развитие страны. 

Формирование стиля классицизм. Расцвет архитектуры. Черты классицизма 

в архитектуре первой половины XVII в. Дворец Мезон-Лаффит (арх. 

Ф.Мансар). Классицизм второй половины XVII в. Расцвет дворцового 

строительства. Дворец Во ле Виконт (Луи Лево, Ленотр, Лебрен).  

2    

 

 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [18], 

[41], [52], [53] 

 

Версальский архитектурный ансамбль. Творчество А.Мансара. Большой 

Трианон. «Зеркальная галерея»: особенности интерьера. Парковое 

искусство. Французский регулярный парк. 

    

 

 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [41], 

[52], [53] 

 

Живопись классицизма. Становление национальной школы живописи. 

Творчество Н.Пуссена. «Оплакивание Христа», «Танкред и Эрминия», 

«Ринальдо и Армида». Пейзажная живопись Н.Пуссена. «Пейзаж с 

Полифемом». Лирические пейзажи К.Лоррена. Бытовой жанр в творчестве 

братьев Ленен. «Крестьянское семейство», «Трапеза». 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [18], 

[41], [52], [53] 

Рефераты 

Ведущая роль Франции в развитии декоративно-прикладного искусства. 

Керамические изделия. Стекло. Ювелирное мастерство. Обработка 

металлов. Железные изделия (Версальские ворота). Применение свинца в 

декоративной скульптуре Версальского парка (скульптурная группа с 

Аполлоном Ж.Б.Туби). Мебель Ш.Буля, Ш.Лебрена и Жанна Берени. 

Ткачество. Расцвет обойного искусства. 

    2 л 2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [18], 

[41], [52], [53] 

 

9.6 Искусство Германии и Англии. Особенности культуры. Архитектура 

Германии. Культовое строительство. Театинская  (Театинеркирхе) церковь в 

Мюнхене (арх. А.Барелли), собор в Пассау (арх. С.Лугано), монастырь в 

Вюрцбурге (арх. А.Петрини). Влияние французского зодчества на 

строительство княжских дворцов. Городской дворец в Потсдаме. Дворец и 

парк Гроссер-гартен в Дрездене (арх. И.Г.Штарке). Широкое применение 

керамических изделий. Производство белого фаянса. Ювелирные изделия с 

перегруженным декором. Обработка металлов. Мебель. 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [18], 

[41], [52], [53] 

Рейтинговая 

контрольная 

работа № 3 

Классицизм в Англии. Архитектура. Кристофер Рен. Собор святого Павла в 

Лондоне. Декоративно-прикладное искусство. Производство глазурованной 

керамики. Ювелирная пластика: влияние Германии. Обработка дерева. 
  2  

 

2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [18], 

[41], [52], [53] 

Индивидуаль-

ный и 

фронтальный 

опрос 

 Всего за семестр 16  18  2 л 20  Экзамен 

3 курс, 5 семестр 

10 Искусство эпохи Просвещения 12  12   14   

10.1 Истоки Просвещения. Кризис дворянской культуры. Национально- 2     2 Лит-ра осн. [3],  
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культурные особенности Просвещения. Роль искусства в утверждении идей 

Просвещения. 

Искусство Европы. Разнообразие стилей и направлений в искусстве. 

Рококо. Сентиментализм. Просветительский реализм. Живопись эпохи 

Просвещения. Антуан Ватто – основатель рококо в живописи. «Общество в 

парке», «Отплытие на остров Кифера», «Скамейка Жерсена». 

Декоративность в живописи Франсуа Буше. Эскизы для гобеленов, рисунки 

для вееров, фонтанов, фарфоровой посуды, статуэток. «Триумф Венеры», 

«Купание Дианы», «Мадам де Помпадур». Колористическая изысканность в 

картинах Жана Оноре Фрагонара. «Поцелуй украдкой», «Счастливые 

возможности качелей».  

[4], [6], доп. 

[11], [17], [19], 

[32], [41], [52] 

Отражение быта третьего сословия в творчестве Ж.-Б.Шардена. «Прачка», 

«Женщина, которая моет кастрюли». Натюрморты Ж.-Б.Шардена. «Медный 

бак», «Атрибуты искусства». Сентиментализм в живописи Ж.Б.Грѐза. «Отец 

семейства, читающий своим детям Библию», «Крестьянская невеста», 

«Паралитик», «Проклятие».  

Особенности итальянской живописи XVIII в. Пейзажная венецианская 

живопись: ведута. Ведуты Д.А.Каналетто и Б.Белотто. Фантастические 

ведуты Ф.Гварди. Воспевание красоты венецианского карнавала в 

творчестве П.Лонги. Монументальная живопись Д.Б.Тьеполо: фрески и 

монументальные панно (цикл картин для дворца Дольфин в Венеции, фрески 

Палаццо Лабиа в Венеции, фрески Королевского дворца в Мадриде). 

2    

 

 

Лит-ра осн. [3], 

[4], [6], доп. 

[11], [17], [19], 

[32], [41], [52] 

 

Просветительский реализм в английской живописи. Творчество У.Хогарта. 

Сатирические серии картин «Карьера мота», «Модный брак». «Девушка с 

креветками». Психологическая характеристика личности в портретах 

Дж.Рейнольдса. «Портрет Коммодора Огастеса Кепела», «Портрет адмирала 

Хитфилда». Портреты и пейзажи Т.Гейнсборо. «Голубой мальчик», 

«Портрет актрисы Сары Сиддонс», «Портрет миссис Робертсон». 

Живопись просветительского классицизма. Творчество Ж.Л.Давида. 

«Клятва Горациев», «Смерть Марата». 

2    

 

 

Лит-ра осн. [3], 

[4], [6], доп. 

[11], [17], [19], 

[32], [41], [52] 

 

Скульптура XVIII в. Рококо в скульптуре. Мелкая пластика Э.М.Фольконе. 

«Купальщица», «Аллегория музыки», «Угрожающий амур». 

Просветительский классицизм. Мифологические и жанровые статуи, 

надгробия Ж.Б.Пигаля. Жанровое направление в скульптуре Ж.Б.Лемуана. 

Ж.А.Гудон – создатель портретной энциклопедии деятелей эпохи 

Просвещения. Скульптурные портреты Дидро, Руссо, Глюка, Вашингтона. 

Статуя «Вальтер». Ориентация на античное искусство в скульптуре на 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [3], 

[4], [6], доп. 

[11], [17], [19], 

[32], [41], [52] 
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границе XVIII – XIX вв. А.Канова. Статуи мифологических героев («Амур и 

Психея», «Персей»), портреты и надгробия (статуя Наполеона I, Полина 

Боргезе в виде Венеры). 

Классицизм как стиль официальных построек в архитектуре XVIII в. Ж.-

А.Габриель: площадь Согласия в Париже, Малый Трианон в Версальском 

парке. Творчество Ж.-Ж.Суффло. Собор святой Женевьевы. «Бумажная 

архитектура» К.Н.Леду.  

Декоративно-прикладное искусство рококо. Керамика. Производство 

глазурованной гончарной посуды, фаянса, фарфора. Стремление к 

подражанию китайских традиций. Два крупных керамических центра: Руан, 

Страсбург. Ведущее место Франции в производстве фарфора. Венсенская и 

Северская мануфактуры. Использование стекла в отделке интерьеров. 

Богемское стекло. Франция – центр ювелирных изделий. Обработка 

металлов и дерева. Французское ткачество. 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [3], 

[4], [6], доп. 

[11], [17], [19], 

[32], [41], [52] 

Индивидуаль-

ный и 

фронтальный 

опрос 

Декоративное искусство классицизма. Керамика: терракотовые статуэтки, 

античные сюжеты в фарфоровых изделиях. Французское стекло: «богемский 

стиль». Королевская мануфактура в Сен-Луи. Ювелирное мастерство. 

Изделия из металлов. Медальерное искусство Ж.Дювивье. Классические 

формы в мебели. Французская ткань. Творчество Филиппа де Лассаля. 

Мануфактура Жуи. 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [3], 

[4], [6], доп. 

[11], [17], [19], 

[32], [41], [52] 

Составление 

фото- или 

видео-

презентаций 

10.2 Искусство России. Петровские реформы и их отражение в искусстве. 

Развитие идей просветительства. Живопись XVIII в. Становление жанра 

портрет. Творчество И.Н.Никитина. Реализм образов. «Напольный гетман», 

«Овальный портрет Петра I». Портреты И.Я.Вишнякова. «Портрет князя 

Ф.Н. Голицына в детстве». Реалистичные портреты А.А.Антропова. 

«Парадный портрет Петра III». Выявление людей третьего сословия в 

портретах И.П.Аргунова. «Портрет неизвестной крестьянки в русском 

костюме».  

2    

 

 

Лит-ра осн. [3], 

[4], [6], доп. 

[11], [17], [19], 

[32], [41], [52] 

 

Живопись Екатерининского классицизма. Рококо в живописи Ф.С.Рокотова. 

Особенности цветового решения. «Портрет Струйской», «Портрет 

Суровцевой». Выявление индивидуального в портретах Д.Г.Левицкого. 

«Портрет Е.Н.Хрущовой и Е.Н.Хованской». Парадные портреты 

Д.Г.Левицкого. «Парадный портрет Екатерины II». «Портрет Демидова». 

Портреты В.Л.Боровиковского. «Портрет Лопухиной», «Семейный портрет 

Анны Ивановны Безбородко с дочерьми», «Портрет Куракина». 

Исторический жанр в творчестве А.П.Лосенко. «Прощание Гектора с 

Андромахой». 

2    

 

 

Лит-ра осн. [3], 

[4], [6], доп. 

[11], [17], [19], 

[32], [41], [52] 
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Скульптура. Парадные и камерные скульптурные портреты Ф.Шубина 

(статуя Екатерины II, Портрет А.Голицина). Творчество Э.Фольконе. 

Конный монумент Петра I в Санкт-Петербурге. Скульптура М.Козловского. 

Памятник А.Суворову. Творчество К.Б.Растрелли. Троянская колонна. Бюст 

Петра I. Бронзовая скульптура Анны Иоанновны с арапчонком. 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [3], 

[4], [6], доп. 

[11], [17], [19], 

[32], [41], [52] 

Рефераты 

Градостроительство и архитектура Петровских времен. Строительство 

Петербурга. Творчество итальянского архитектора Д.Трезини в Петербурге 

(Петропавловский собор, Летний дворец Петра I, здание Двенадцати 

коллегий). Садово-парковое искусство. Летний сад, Петергофские каскады 

(арх. Леблон).  

2    

 

 

Лит-ра осн. [3], 

[4], [6], доп. 

[11], [17], [19], 

[32], [41], [52] 

 

Петербургское барокко. Творчество Ф.Растрелли (Екатерининский дворец в 

Царском селе, Зимний дворец, Смольный монастырь в Петербурге). 

Искусство интерьера. Большой зал Екатерининского дворца. 
  2  

 

2 

Лит-ра осн. [3], 

[4], [6], доп. 

[11], [17], [19], 

[32], [41], [52] 

Тест 

Русский Классицизм. Творчество В.И.Баженова (дом Пашкова в Москве). 

М.Ф.Казаков. Московский университет. Творчество иностранных 

архитекторов в России. Ч.Камерон. «Зеленая столовая» и «Агатовая 

комната» в Екатерининском дворце; Китайский мостик в Царском селе, 

ансамбль Павловска. Д.Кваренги (Концертный зал в Екатерининском парке, 

Александровский дворец в Царском селе). 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [3], 

[4], [6], доп. 

[11], [17], [19], 

[32], [41], [52] 

Индивидуаль-

ный и 

фронтальный 

опрос 

11 Художественная культура XIX века 12  8  2 с 12   

11.1 Новые формы культурной жизни. Реакция протеста против 

просветительских принципов и способов изменения общества и человека. 

Либерализм. Стилевой облик эпохи. Разнообразие художественных 

направлений. 

Романтизм. Историческая обусловленность возникновения романтизма. 

Романтическое восприятие человека. Идея самобытной индивидуальности. 

Духовный мир человека как главная тема творчества романтиков. Пафос 

гражданственности, борьбы, протеста против зла. Обращение к народному 

творчеству. 

2    

 

2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [6], 

[17], [32], [41], 

[52], [53] 

 

Стиль ампир в архитектуре и скульптуре. Отображение величественности и 

героизма в зодчестве. Триумфальная арка на площади Звезды в Париже (арх. 

Ж.Шальгрен). Оформление интерьеров в стиле ампир. 

2    

 

 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [6], 

[17], [32], [41] 

 

Живопись романтизма. Анализ духовного мира человека в творчестве 

Ф.Гойи. Портреты Ф.Гойи. «Семья короля Карла IV», портрет Гиймарде, 

портрет Изабеллы Кобос де Порсель. Тема протеста в произведениях 

Ф.Гойи. «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года». Истоки 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [6], 

[17], [32], [41], 

[52], [53] 

Доклады 
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романтизма в изобразительном искусстве. Появление романтических 

образов в картинах Ж.Л.Давида («Наполеон на перевале Сен-Бернар»). 

Цветная и композиционная революция в живописи.  

Творчество Т.Жерико. «Офицер конных стрелков перед атакой», «Раненый 

кирасир», «Плот Медузы». Тема освободительной борьбы в произведениях 

Э.Делакруа. «Резня на Хиосе», «Похищение Ребекки», «Свобода, ведущая 

народ». 

2    

 

 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [6], 

[17], [32], [41], 

[52], [53] 

 

Романтизм в России. Сочетание романтизма с реалистичными чертами в 

живописи. Портреты А.А.Кипренского. Передача чувств в портрете 

А.С.Пушкина. Портретное творчество В.А.Тропинина («Кружевница», 

портрет сына, портреты А.С.Пушкина, «Автопортрет»).  

2    

 

 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [6], 

[17], [32], [41], 

[52], [53] 

 

Отражение внутреннего мира героев и драматизм конфликтов в творчестве 

К.П.Брюлова. «Последний день Помпеи». Портретная живопись 

К.П.Брюлова («Всадница», «Портрет А.Струговщикова», «Портрет 

Крылова», «Автопортрет 1848 г.»). Историческая живопись А.А.Иванова. 

«Явление Христа народу». 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [6], 

[17], [32], [41], 

[52], [53] 

Индивидуаль-

ный и 

фронтальный 

опрос 

11.2 Реализм. Особенности социально-политической жизни. Буржуазно-

демократические революции 1848 – 1849 гг. Чартизм. Критика буржуазной 

действительности в изобразительном искусстве. Барбизонская школа 

живописи. Творчество Т.Руссо, Ж.Дюпре и Ф.Добиньи.  

2    

 

 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [6], 

[17], [32], [41], 

[52], [53] 

 

Сатирическая графика А.Домье: «Карикатура на короля Луи Филиппа», 

«Гаргантюа». Политические литографии («Свобода печати», «Улица 

Транснонен», серия «Люди юстиции»). Гуманизм в творчестве А.Домье 

(серии «Прачка», «Вагоны», «Дон Кихот», «Любители эстампа»). 

Крестьянская тема в картинах Ф.Милле. Обобщенные образы сеятелей, 

веяльщиков как кормильцев человечества. «Веяльщик», «Сеятель», 

«Сборщики колосьев», «Человек с мотыгой».  

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [6], 

[17], [32], [41], 

[52], [53] 

Рефераты 

Лидер французского реализма – Г.Курбе. «Дробильщики камней», 

«Здравствуйте, господин Курбе», «Мастерская художника». «Похороны в 

Орнане». Мастер французского пейзажа – Ж.-Б.К.Коро. «Воз сена», «Порыв 

ветра», «Замок Пьерфон». 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [6], 

[17], [32], [41], 

[52], [53] 

Тест 

11.3 Русский реализм. Жанровые картины и портреты П.А.Федотова. 

«Сватовство майора», «Завтрак аристократа», «Свежий кавалер». Глубокий 

лиризм портретов П.А.Федотова (портреты Е.Флуга, Н.Жданович).  
2    

 

 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [6], 

[17], [32], [41], 

[52], [53] 

 

Скульптура. М.Мартос. Памятник Минину и Пожарскому. П.Клодт. 

Скульптурные группы на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге. 
  2  

 
 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [17], 
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[41], [52], [53] 

Архитектура Петербурга. Общественная архитектура. Адмиралтейство 

А.Захарова. Творчество К.Росси (здание Главного штаба, Михайловский 

дворец, Александрийский театр). Культовая архитектура. Казанский собор 

А.Воронихина. Творчество А.Монферрана (Исаакиевский собор, 

Александрийская колонна). 

    2 с 2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [6], 

[17], [32], [41], 

[52], [53] 

 

 Всего за семестр 24  22  2 с 26   

3 курс, 6 семестр 

11 Художественная культура XIX века        (продолжение темы) 12  12  2 л. 16   

11.4 Импрессионизм. Отказ от подражания канонам красоты. Новое видение 

мира, основанное на непосредственном зрительном впечатлении, 

наблюдении природы. Цвет и свет как изменяющиеся элементы реального 

мира. Новая техника живописи. Творчество Э.Мане. «Завтрак на траве», 

«Олимпия», «Флейтист», «Балкон», «Портрет Эмиля Золя», «Бар в Фоли-

Бержер».  

2    

 

 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [6], 

[17], [32], [41], 

[52], [53] 

 

Влияние традиций барбизонской школы на творчество К.Моне («Завтрак на 

траве»). Пейзажная живопись К.Моне («Впечатление. Восход солнца», 

«Бульвар Капуцинок в Париже», «Скалы в Бель-Иль», «Чайки»). Серии 

картин «Стог сена», «Руанский собор», «Кувшинки». 

2    

 

 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [6], 

[17], [32], [41], 

[52], [53] 

 

К.Писарро. «Бульвар Монмартр в Париже». Легкость и артистичность 

пейзажей А.Сислея («Мороз в Лувесьене», «Лодка во время наводнения», 

«Площадь в Аржантее»). Творчество Э.Дега. Отказ от пленера. Отображение 

родного города: сцены скачек, балет, музыканты. «Балетный класс», 

«Танцовщица у фотографа», «Абсент». Портреты А.Ренуара. «Портрет 

актрисы Жанны Самари», «Девушка с веером». 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [6], 

[17], [32], [41], 

[52], [53] 

Доклады 

11.5 Постимпрессионизм. Новый подход к тематике в творчестве Ван Гога, 

Гогена, Сезанна. Два периода творчества Ван Гога: голландский и 

французский. Драматизм, экспрессивный характер исполнения 

произведений, цветовая гамма. «Сеятель», «Жнец», «Ткач», «Едоки 

картофеля». Пейзажи Ван Гога («Красные виноградники», «Дорога в Аверы 

после дождя»). Объем, структура, конструкция как основа художественного 

языка П.Сезана. Влияние творчества П.Сезанна на изобразительное 

искусство ХХ в. «Берега Марны», «Игроки в карты», «Натюрморт с 

фруктами», «Купальщица», «Автопортрет».  

2    

 

 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [6], 

[17], [32], [41], 

[52], [53] 

 

Творчество П.Гогена. Монументальная и декоративная выразительность 

картин. Особенности композиционного решения и цветовой гаммы. 

Таитянский период творчества. «Таитянские пасторали». Творчество А. де 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [6], 

[17], [32], [41], 

Индивидуаль-

ный и 

фронтальный 
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Тулуза-Лотрека. Живописные произведения. Графика: афиша, плакат, 

реклама. Пуантилизм (неоимпрессионизм, дивизионизм). Особенности 

техники живописи. Декоративность композиций. Ж.Сѐра и П.Синьяк. 

[52], [53] опрос 

Скульптура импрессионизма и постимпрессионизма. Искусство 

«живописной лепки» в скульптуре А.Родена. «Мыслитель», «Старуха», 

«Влюбленная». Памятник Бальзаку в Париже. «Ворота Ада». А.Роден – 

мастер групповой скульптуры. «Граждане Кале». 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [6], 

[17], [32], [41], 

[52], [53] 

Рефераты 

11.6 Критический реализм в России. Идеи революционных демократов и их 

отображение в искусстве. Искусство передвижников. Поиск духовного 

идеала в картинах И.Н.Крамского («Христос в пустыне»). Точность 

выполнения портретов И.Н.Крамского (портреты Л.Толстого, П.Третьякова, 

А.Некрасова, «Неизвестная»).  

2    

 

 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [6], 

[17], [32], [41], 

[52], [53] 

 

Бытовой жанр в живописи. Творчество В.Перова. «Крестьянский крестовый 

ход на Пасху», «Проводы покойника», «Последний кабак у заставы». 

Портреты В.Перова (портреты писателей Островского и Достоевского). 

Новая тематика в живописи: образ рабочего в картине Н.Ярошенко 

«Кочегар». 

2    

 

 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [6], 

[17], [32], [41], 

[52], [53] 

 

Творчество И.Е.Репина. Отражение личности в исторической живописи 

И.Е.Репина. «Бурлаки», «Крестный ход в Курской губернии», «Иван 

Грозный и его сын Иван», «Не ждали». Портретный жанр в живописи 

И.Е.Репина (портреты Мусоргского, Л.Толстого, Стасова, П.Третьякова). 

Историческая живопись В.И.Сурикова. «Боярыня Морозова», «Утро 

стрелецкой казни», «Меншиков в Берѐзове». 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [6], 

[17], [32], [41], 

[52], [53] 

Составление 

фото- или 

видео-

презентаций 

Пейзажная живопись передвижников. Лирические пейзажи А.К.Саврасова. 

«Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду», «Лосиный остров 

в Сокольниках», «Могила над Волгой», «Грач прилетели». Ф.Васильев. 

«Оттепель». Эпическое восприятие природы на картинах И.И.Шишкина. 

«Рожь», «Лесные дали», «Дубы», «Сосны, освещенные солнцем», «Утро в 

сосновом лесу». Лирические пейзажи И.И.Левитана. «Вечерний звон», 

«Март», «Вечер на Волге», «Золотая осень». 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [6], 

[17], [32], [41], 

[52], [53] 

Рефераты 

11.7 Эклектика. Модерн. Новые требования к архитектуре XIX в. Ориентация 

на восприятие архитектуры в процессе движения. Новые формы в зодчестве: 

вокзалы, заводы, фабрики, конторы, универмаги, многоквартирные дома. 

Появление новых строительных материалов. Хрустальный дворец в Лондоне 

(арх. Д.Пакстон). Здание библиотеки Сент-Женевьев в Париже (арх. 

А.Лабруст). Эйфелева башня в Париже (арх. Г.Эйфель). Два этапа 

эклектики: романтический и исторический. Оперный театр в Париже (арх. 

2    

 

2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [6], 

[17], [32], [41], 

[52], [53] 
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Шарль Гарнье). 

Первичное значение архитектуры в формировании стилистических 

особенностей модерна. Использование новых конструктивных средств, 

свободная планировка, своеобразный архитектурный декор. Творчество 

Х.Ван де Вельде (Бельгия), Й.Ольбриха (Австрия), А.Гауди (Испания), 

Ф.Шехтеля (Россия). Особенности декоративного искусства. Творчество 

Г.Обриста, У.Мориса. Производство мебели, обоев, витражей. 

    2 л 2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [6], 

[17], [32], [41], 

[52], [53] 

 

11.8 Декоративно-прикладное искусство XIX в. Создание Императорской 

школы мозаики в 1804 г. во Франции. Новые мотивы в керамических 

изделиях. Венецианское стекло. Творчество Э.Галле в стиле «ар-нуво». 

Ювелирные изделия. Обработка металлов. Новые формы в мебели. 

Ткачество. Лионский шелк. Набивная ткань. 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [1], 

[3], доп. [6], 

[17], [32], [41], 

[52], [53] 

Тест 

12 Искусство XX - начала XXI века 12  10   10   

12.1 Промышленная революция. Политические и социальные реформы. 

Достижения науки. Отрицание канонов и норм прошлых традиций 

культуры. Модернистические направления в искусстве. 

Европейское и американское искусство. Фовизм. Возникновение группы. 

Происхождение названия. Особенности живописи: яркие, чистые цвета, 

сильные мазки, пятна, искажение форм. Цвет как главное средство 

изображения. Живопись А.Дерена, М. де Вламинка, Рауля Дюфи, А.Марке, 

Ж.Руо.  

2    

 

 

Лит-ра осн. [3], 

[4], доп. [6], 

[18], [25], [30], 

[43], [50], [55] 

 

Анри Матисс – лидер фовизма. «Красная комната», «Натюрморт с 

красными рыбками», «Танец», «Музыка». 
  2  

 
2 

Лит-ра осн. [3], 

доп. [6],[18],[25] 

Доклады 

12.2 Кубизм. Деформация формы, ограниченный круг мотивов. П.Пикассо и 

Ж.Брак как основатели направления. Три периода кубизма: сезанновский, 

аналитический, синтетический. Отражение ряда проблемных отношений 

(между реальностью и способом ее отображения, между языковыми знаками 

различных уровней, между визуальным фактом и образом мысли) в 

произведениях кубистов. Линия и плоскость как главные средства 

выразительности. Использование приема «коллаж». Творчество Х.Гриса, 

Р.Делоне, Ф.Леже.  

2    

 

 

Лит-ра осн. [3], 

[4], доп. [6], 

[18], [25], [30], 

[43], [50], [55] 

 

Преломление идей кубизма в произведениях П.Пикассо. «Голубой» 

(«Нищета», «Трагедия», «Отверженные») и «розовый» («Семья бродячих 

комедиантов», «Девушка на шаре») периоды творчества. Панно «Герника». 

Рисунок «Голубь мира». 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [3], 

[4], доп. [6], 

[18], [25], [30], 

[43], [50], [55] 

Индивидуаль-

ный и 

фронтальный 

опрос 

12.3 Экспрессионизм. Стремление к колористической живописи. Отказ от 

светотеневой моделировки формы, стремление к плоскостности. Значение 
2    

 
 

Лит-ра осн. [3], 

[4], доп. [6], 
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произведения «Крик» Э.Мунка в становлении экспрессионизма.  

Объединения «Мост», «Синий всадник», «Буря». Трагедийной восприятие 

действительности в произведениях Э.Л.Кирхнера, Э.Нольде, О.Кокошка. 

Антивоенная тематика в графике К.Кольвица и О.Дикса. Серия офортов 

О.Дикса «Война». 

[18], [25], [30], 

[43], [50], [55] 

12.4 Футуризм. Возникновение направления в Италии. Первый манифест 

футуристов (Ф.Т.Маринетти). Отражение в произведениях возросшего темпа 

жизни. Восхваление красоты скорости. Творчество Д.Балла. Картины 

Д.Северини («Дамы, свет, небо», «Динамизм велосипеда»). 

2    

 

 

Лит-ра осн. [3], 

[4], доп. [6], 

[18], [25], [30], 

[43], [50], [55] 

 

12.5 Дадаизм. Использование техники «коллаж» в живописи. Творчество 

М.Дюшана. Промышленные изделия (сушилка для бутылок, велосипедное 

колесо на табуретке). 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [3], 

[4], доп. [30], 

[43], [50], [55] 

Доклады 

12.6 Неореализм. Динамическая композиция, энергичная проработка объема, 

насыщенные цвета как характерные черты неореалистических фильмов 

живописи и графики. Ведущий представитель направления – Р.Гутуза. 

Драматическая экспрессия и обощенность форм в картинах Р.Гутуза. 

Отражение героических сцен народной жизни, революционной борьбы 

(«Расстрел», «Толпа», «Корзина, клещи и молоток»). Решение острых 

социальных проблем в произведении «Захват пустующих земель в 

Сицилии». Графическая серия «С нами Бог!». Тема молодежи в картине 

«Буги-вуги в Риме». 

2    

 

 

Лит-ра осн. [3], 

[4], доп. [6], 

[18], [25], [30], 

[43], [50], [55] 

 

12.7 Сюрреализм. Влияние философии А.Бергсона и З.Фрейда на искусство 

сюрреализма. Ранний период сюрреализма в творчестве Дж. Де Кирика, 

М.Шагала, М.Эрнста. Произведения Х.Миро, И.Танги. Два направления 

сюрреализма. Отказ от традиционных средств выразительности, 

использование приемов «деколлаж», «фроттаж», «фюмаж», «бутелизм». 

М.Оппенгейм. «Меховой чайный сервиз». Обращение к традиционным 

приемам натуралистического восстановления отдельных сторон 

действительности в творчестве С.Дали, Р.Магритта, П.Дельво. 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [3], 

[4], доп. [6], 

[18], [25], [30], 

[43], [50], [55] 

Индивидуаль-

ный и 

фронтальный 

опрос 

12.8 Абстракционизм (беспредметное искусство). Точка, линия, плоскость, цвет 

как основные средства абстрактной живописи. Значение кубизма, футуризма 

и дадаизма в становлении абстракционизма. В.Кандинский – основатель 

направления. Акварели В.Кандинского.  

2    

 

 

Лит-ра осн. [3], 

[4], доп. [6], 

[18], [25], [30], 

[43], [50], [55] 

 

12.9 Супрематизм. «Черный квадрат на белом фоне», «Белый квадрат на белом 

фоне» К.Малевича. Творчество П.Мондриана.   2  

 

2 

Лит-ра осн. [3], 

[4], доп. [18], 

[30], [50], [55] 

Коллоквиум 

 Всего за семестр 22  22  2 л 26  Зачет 
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4 курс, 7 семестр 

 Искусство XX - начала XXI века  (продолжение темы) 18  14  2 с  31   

12.10 Поп-арт (популярное искусство). Массовый и рекламный характер 

искусства. Предметное содержание в искусстве как антипод 

абстракционизма. Творчество Р.Раушенберга, Р.Лихтенштейна, Э.Уорхола, 

К.Ольденбурга. «Оп-арт» (оптическое искусство). Воздействие 

геометрических форм и цветовых контрастов на человеческий глаз. 

Создание оптических иллюзий. Творчество В.Вазарелли. Кинетическое 

искусство. Творчество Г.Юккера. Механическая скульптура тенге. «Эврика». 

«Циклоп». 

2    

 

2 

Лит-ра осн. [3], 

[4], доп. [6], 

[18], [25], [30], 

[43], [50], [55] 

 

12.11 Гиперреализм. Искусство действия (перфоманс, хеппенинги).  

Лэнд-арт. Концептуальное искусство. Примитивизм (наивное искусство). 

Творчество А.Руссо, Н.Пиросманашвили. 
  2  

 

2 

Лит-ра осн. [3], 

[4], доп. [6], 

[18], [25], [30], 

[43], [50] 

Доклады 

12.12 Монументальная живопись Мексики. Отображение истории народов 

Мексики в творчестве Д.Риверы. Динамика форм, контрасты красок в 

живописи Д.Сикейраса. Монументальные росписи в Мехико (Дворец 

изящных искусств, клуб профсоюзов электриков, «Полифорум»). 

Революционный пафос, экспрессивная манера исполнения как 

отличительные черты произведений Х.К.Ороско (росписи в Мехико, 

Гвадалахаре, США). 

    2 с 3 

Лит-ра осн. [3], 

[4], доп. [6], 

[18], [25], [30], 

[43], [50], [55] 

 

12.13 Фотоискусство. Возникновение фотографии в XIX в. Ж.Ньепс как 

основатель фотоискусства. Дагерротип. Создание первого объектива. 

Переворот в фотографии в 1913 г.: создание 35-ти миллиметровой 

фотокамеры. Репортажная фотография ХХ в. Фотоаппарат «Лейка». 

2    

 

 

Лит-ра осн. [3], 

[4], доп. [6], 

[18], [25], [30], 

[43], [50] 

 

12.14 Скульптура XX в. Классический идеал в творчестве А.Майоля. Стремление 

к гармонии, уравновешенность масс и объемов. «Помона», «Весна», «Ночь», 

«Памятник О.Бланку», «Памятник П.Сезанну». Драматизм образов в 

произведениях Э.А.Бурделя. «Геракл». Деформация формы с целью 

усиления выразительности в произведениях Э.Барлаха. Творчество Г.Мура 

(«Мать и дитя»). Итаяльянская скульптура. М.Марини. «Всадник». 

Бронзовые рельефы и круглая пластика Д.Манцу. «Врата смерти» собора 

святого Петра в Риме. Творчество А.Джакометти.  

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [3], 

[4], доп. [6], 

[18], [25], [30], 

[43], [50], [55] 

Рейтинговая 

контрольная 

работа № 1 

Роль материала в скульптурных произведениях К.Бранкузи. Упрощенность, 

текучесть форм в произведениях Х.Арпа. Кубистические скульптуры 

А.Лорана и Ж.Липшица. Футуризм в скульптуре. Творчество У.Боччони. 

Влияние кубизма и экспрессионизма на творчество О.Цадкина. Памятник 

2    

 

2 

Лит-ра осн. [3], 

[4], доп. [6], 

[18], [25], [30], 

[43], [50], [55] 
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«Разрушенный город» в Роттердаме. Движущаяся скульптура А.Колдера. 

Фонтан «ртутный источник». 

12.15 Особенности архитектуры ХХ в. Американская Чикагская школа. 

Конструктивные и функциональные проблемы высотного строительства в 

творчестве Л.Салливена. Уэйнрайт Билдинг в Сент-Луисе. Гаранти Траст 

Билдинг в Буффало. Школа «Баухауз» в Германии. Основы 

функционализма. Творчество В.Гропиуса. Здание «Баухауза» в г.Дэсау. 

Творчество Мис ван дер Роэ. Сигрем-Билдинг в Нью-Йорке. Развитие 

градостроительства. Территориальное планирование.  

2    

 

2 

Лит-ра осн. [3], 

[4], доп. [6], 

[18], [25], [30], 

[43], [50], [55] 

 

Французская архитектура ХХ в. Творчество Ле Корбюзье. Проект 

«Лучезарного города». Дом в Марселе. Капелло в Раншане. Свободное 

расселение среди природы как основной принцип архитектуры Ф.Ллойда 

Райта. «Дом над водопадом». Музей Гуггенхейма в Нью-Йорке. 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [3], 

[4], доп. [18], 

[25], [30], [43], 

[50], [55] 

Рефераты 

12.16 Декоративно-прикладное искусство ХХ в. Керамика. Копенгагенский 

фарфор. Датский завод «Бинг и Грѐндаль». «Венера» К.Нильсона. Искусство 

майолики в Германии. Керамика П.Пикассо. Стекло. Декоративный 

барельеф «История костра». Стекольные заводы Бельгии. Абстрактные 

мотивы в витражном искусстве. Строгость форм и поиск гармоничных 

пропорций в ювелирном мастерстве. Обработка металлов. Ограждение 

наземных входов в Парижское метро. Изделия из дерева. Стиль «ар-нуво». 

Интерес к форме и объему в деревянной мебели Ж.-Э.Рульмана. Мебель 

стран Северной Европы (Л.Мис ван дер Роэ, М.Брейер). Ткачество. Влияние 

экзотического искусства на ковровые изделия. Абстрактный декор ковров. 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [3], 

[4], доп. [6], 

[18], [25], [30], 

[43], [50], [55] 

Рейтинговая 

контрольная 

работа № 2 

12.17 Русское искусство ХХ в. Новые отношение к проблеме человека и 

общества в искусстве. Расцвет портретного искусства, графики и 

сценографии. Портрет начала ХХ в. Творчество В.Серова. «Девушка с 

персиками», «Лето», портреты П.Щербатовой, И.Рубинштейн, 

М.Ермоловой. Монументально-декоративное панно исторического 

содержания «Похищение Европы». 

2    

 

 

Лит-ра осн. [3], 

[4], доп. [6], 

[18], [25], [30], 

[43], [50], [55] 

 

Творчество М.Врубеля. Скульптуры «Мизгири», «Купава». Оформление 

спектаклей Московской частной оперы С.И.Мамонтова («Садко», «Сказка о 

царе Салтане» Римского-Корсакова). Романтические традиции, аллегория в 

искусстве М.Врубеля («Демон», «Демон поверженным»). Отражение 

человеческих страданий в произведениях «К ночи», «Сирень». 

Психологическая выразительность в портретах художника («Портрет 

Н.Забелы-Врубель», «Портрет В.Брюсова», «Автопортрет»). 

2    

 

2 

Лит-ра осн. [3], 

[4], доп. [6], 

[18], [25], [30], 

[43], [50], [55] 

 

Объединение художников «Мир искусства». Протест против академизма и 2     2 Лит-ра осн. [3],  
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искусства передвижников. А.Бенуа и С.Дягилев – основатели объединения. 

Выставки в Петербурге и Москве. Принцип «искусство ради искусства». 

Объединение художников «Мир искусства». Проблема синтеза искусства в 

рамках книжной графики и театрально-декоративного искусства. 

Декоративная стилизация в произведениях художников. Просветительские 

задачи объединения. Произведения К.А.Сомова, Н.К.Рериха, 

Б.М.Кустодиева. 

[4], доп. [6], 

[18], [25], [30], 

[43], [50], [55] 

Деятельность объединений «Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Голубая 

роза». Ассоциация художников революционной России. Кукрыниксы. 

Направление соцреализм. Произведения А.Лактионова («Обеспеченная 

старость», «Письмо с фронта»). Ю.Пименов. «Новая Москва», «Окна». 

«Суровый стиль» в творчестве В.Попкова. «Северная часовня», «Северные 

вдовы». 

2    

 

2 

Лит-ра осн. [3], 

[4], доп. [6], 

[18], [25], [30], 

[43], [50], [55] 

 

Русская архитектура ХХ в. Отражение идей Ренессанса в творчестве 

И.Жолтовского. Господство стильных тенденций неоклассицизма в 

предвоенные годы. Особняк Половцева на Каменном острове, проект 

планировки и застройки острова Голодай в Санкт-Петербурге (арх. 

И.Фомин). Направление конструктивизм. Творчество братьев Весниных 

(ДнепроГЭС, Дворец культуры автозавода в Москве). Дворец съездов в 

Москве (арх. М.Посохин). Московское и Петербургское метро. Творчество 

А.Щусева: Мавзолей В.И.Ленина. Общественное зодчество. Киевский 

вокзал в Москве (арх. И.Рерберг). 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [3], 

[4], доп. [6], 

[18], [25], [30], 

[43], [50], [55] 

Индивидуаль-

ный и 

фронтальный 

опрос 

Декоративно-прикладное искусство. Ткачество. Изделия комбината 

«Красная роза». Искусство гобелена в прибалтийских странах. Ковры 

Молдавии, Азербайджана, Грузии, Армении. Вышивка Узбекистана. 

Ювелирное мастерство. «Северная чернь». Ростовская финифть. Керамика. 

Подмосковная Гжель. Рижский фарфоро-фаянсовый завод. Ленинградский 

фарфоровый завод. Эволюция стеклянных изделий в ХХ в. Лаковая 

миниатюра. Хохлома. 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [3], 

[4], доп. [6], 

[18], [25], [30], 

[43], [50], [55] 

Рейтинговая 

контрольная 

работа № 3 

12.18 Мировое искусство начала XXI века. Новые концепции в мировом 

искусстве. Архитектурные школы: Германия, Франция, США. Ретро- и 

неостили как влияние постмодернизма. Неомодернизм. Хай-тек. 
2    

 

2 

Лит-ра осн. [3], 

[4], доп. [25], 

[30], [43], [50], 

[55] 

 

Изобразительное искусство начала XXI века: книжная и журнальная 

графика, плакат, фотография: традиционные и новаторские черты, 

тенденции развития. Монументальная и станковая живопись: техники, 

приемы, сюжеты. Суперграфика. Скульптура начала XXI века: тематика, 

  2  

 

2 

Лит-ра осн. [3], 

[4], доп. [6], 

[18], [25], [30], 

[43], [50], [55] 

Рефераты 
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техники исполнения. Особенности декоративно-прикладного искусства. 

 Всего за семестр 18  14  2 с 31  Экзамен 

 Всего 174  144  6 л, 6 с 190   
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Горелов, А.А. История мировой культуры / А.А. Горелов. – М.: 

Флинта, 2011. – 115 с. 

2. Захарына, Ю.Ю. Сусветная мастацкая культура: вучэб.-метад. дапам. 

У 2 ч. Ч. 1. Ад вытокаў да Сярэднявечча / Ю.Ю. Захарына, С.М. Зелянеўская. 

– Мінск: БДПУ, 2011. – 228 с. 

3. Захарына, Ю.Ю. Сусветная мастацкая культура: вучэб-метад. дапам. 

У 2 ч. Ч. 2. Ад Адраджэння да пачатку ХХІ ст. / Ю.Ю. Захарына, 

С.М. Зелянеўская. – Мінск: БДПУ, 2011. – 292 с.: іл. 100. 

4. Мутер, Р. Мировая живопись: Всеобщая история изобразительного 

искусства / Р. Мутер; под ред. М.А. Терешиной. – М.: Эксмо, 2011. – 960 с. 

5. Садохин, А.П. Мировая художественная культура: учебник для 

студентов вузов / А.П. Садохин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 

2012. – 495 с.: илл. 

 

Дополнительная: 

6. Александров, В.Н. История русского искусства / В.Н. Александров. – 

Минск: Харвест, 2007. – 736 с. 

7. Алпатов, М.В. Искусство: книга для чтения. Живопись, скульптура, 

графика, архитектура / М.В. Алпатов, Н.Н. Ростовцев, М.Г. Неклюдова. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1969. – 544 с. 

8. Аркин, Д.Е. Образы архитектуры и образы скульптуры / Д.Е. Аркин. 

– М.: Искусство, 1990. – 339 с. 

9. Архитектурная композиция садов и парков / В.А. Артаманов [и др.]; 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

6 часов (лекции), 6 часов (семинары) 

 

Тема 6.2 Ирландское и дороманское искусство (лк) 

Вопросы для изучения: 

1. Ирландская живопись. Книжная миниатюра.  

2. Обработка камня. Каменные кресты с гравированным и каменным 

орнаментом. 

3. Общая характеристика искусства остготов, вестготов, каролингов, 

оттонов. Преобладание декоративного начала.  

4. Керамика. Обработка металлов, ювелирные изделия.  

5. Особенности архитектуры.  

6. Возникновение оборонительной башни типа донжон в период 

Каролингов.  

7. Строительство укрепленных военных лагерей – Бугров.  

8. Светское зодчество: возведение дворцов и библиотек.  

9. Фресковая живопись и книжная миниатюра. 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания: 

- подготовить реферат по вопросам темы: 

«Общая характеристика искусства остготов, вестготов, каролингов, 

оттонов»; 

«Особенности архитектуры в дороманском искусстве»; 

«Возникновение оборонительной башни типа донжон в период 

Каролингов» 

«Светское зодчество: возведение дворцов и библиотек». 

Форма контроля: Обсуждение рефератов. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

- подготовить задания и вопросы для теста на тему «Ирландское и 

дороманское искусство». 

Форма контроля: Обсуждение заданий и вопросов для теста на тему 

«Ирландское и дороманское искусство». 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

- подготовить план-конспект учебного занятия с использованием 

мультимедийных средств для 5 класса средней школы на тему «Ирландское и 

дороманское искусство». 
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Форма контроля: Обсуждение плана-конспекта учебного занятия с 

использованием мультимедийных средств для 5 класса средней школы на 

тему «Ирландское и дороманское искусство». 

Литература: 

Основная: [3], [5] 

Дополнительная: [7], [17], [19], [24], [37], [54] 

 

Тема 7.5 Искусство Монголии в Средневековье (сем) 

Вопросы для изучения: 

1. Объединение монгольских племен и образование государства в 

феодальный период. Расширение торговых связей.  

2. Религиозные верования: шаманизм; восприятие христианства, 

буддизма, ислама.  

3. Основание в 1220 г. столицы (Каракорум).  

4. Регулярная планировка городов.  

5. Светское зодчество. Дворец хана Угэдэя в Каракоруме.  

6. Влияние феодальной раздробленности на художественную культуру 

в период XIV – XVI вв.  

7. Возрождение монументального зодчества в конце XVI в.  

8. Культовое строительство (монастырь ансамбля Эрден-Дзу). Юрты – 

гэр: особенности конструкции, отделка. Соборные храмы – цогчин.  

9. Возведение монастырей трех типов в XVII – начале XVIII вв.: хурэ, 

хийд, сумэ.  

10. Изменение типов храмовых ансамблей в XIX – XX вв.  

11. Расцвет буддийской пластики в XVII – начале XVIII вв. 

Дзанабадзар «Зеленая Тара».  

12. Экспрессивный характер исполнения статуй устрашающих 

божеств.  

13. Иконопись: особенности техники выполнения.  

14. Двухцветная живопись XVII в.  

15. Иконы-аппликации.  

16. Декоративно-прикладное искусство: обработка металлов, 

ювелирное мастерство. 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания: 

- подготовить реферат по вопросам темы: 

«Религиозные верования: шаманизм; восприятие христианства, 

буддизма, ислама»; 

«Светское зодчество. Дворец хана Угэдэя в Каракоруме»; 

«Влияние феодальной раздробленности на художественную культуру в 

период XIV – XVI вв.»; 

«Культовое строительство (монастырь ансамбля Эрден-Дзу). Юрты – 

гэр: особенности конструкции, отделка. Соборные храмы – цогчин»; 
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«Возведение монастырей трех типов в XVII – начале XVIII вв.: хурэ, 

хийд, сумэ»; 

«Расцвет буддийской пластики в XVII – начале XVIII вв. Дзанабадзар 

«Зеленая Тара»;  

«Иконопись: особенности техники выполнения»; 

«Двухцветная живопись XVII в.» 

Форма контроля: Обсуждение рефератов. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

- подготовить вопросы для «Своей игры» на тему «Искусство 

Монголии в Средневековье». 

Форма контроля: Обсуждение вопросов для «Своей игры» на тему 

«Искусство Монголии в Средневековье». 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

- подготовить перечень вопросов для виртуального интервью с 

художником или архитектором из средневековой Монголии. 

Форма контроля: Обсуждение вопросов для виртуального интервью с 

художником или архитектором из средневековой Монголии. 

Литература: 

Основная: [3], [5] 

Дополнительная: [11], [17], [18] 

 

Тема 9.5 Искусство Франции ХVІІ века (лк) 

Вопросы для изучения: 

1. Ведущая роль Франции в развитии декоративно-прикладного 

искусства.  

2. Керамические изделия. Стекло. Ювелирное мастерство.  

3. Обработка металлов. Железные изделия (Версальские ворота).  

4. Применение свинца в декоративной скульптуре Версальского парка 

(скульптурная группа с Аполлоном Ж.Б.Туби).  

5. Мебель Ш.Буля, Ш.Лебрена и Жанна Берени. Ткачество.  

6. Расцвет обойного искусства. 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания: 

- подготовить реферат по вопросам темы: 

«Ведущая роль Франции в развитии декоративно-прикладного 

искусства»; 

«Обработка металлов. Железные изделия (Версальские ворота)»;  

«Применение свинца в декоративной скульптуре Версальского парка 

(скульптурная группа с Аполлоном Ж.Б.Туби)»;  

«Мебель Ш.Буля, Ш.Лебрена и Жанна Берени».  
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Форма контроля: Обсуждение рефератов. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

- подготовить задания и вопросы для викторины на тему «Искусство 

Франции ХVІІ века». 

Форма контроля: Обсуждение заданий и вопросов для викторины на 

тему «Искусство Франции ХVІІ века». 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

- подготовить презентацию для учебного занятия с использованием 

мультимедийных средств для 6 класса средней школы на тему «Искусство 

Франции ХVІІ века». 

Форма контроля: Обсуждение презентации для учебного занятия с 

использованием мультимедийных средств для 6 класса средней школы на 

тему «Искусство Франции ХVІІ века». 

Литература: 

Основная: [1], [3] 

Дополнительная: [18], [41], [52], [53]. 

 

Тема 11.3 Русский реализм (сем) 

Вопросы для изучения: 

1. Архитектура Петербурга. Общественная архитектура.  

2. Адмиралтейство А.Захарова.  

3. Творчество К.Росси (здание Главного штаба, Михайловский дворец, 

Александрийский театр).  

4. Культовая архитектура. Казанский собор А.Воронихина.  

5. Творчество А.Монферрана (Исаакиевский собор, Александрийская 

колонна). 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания: 

- подготовить реферат по вопросам темы: 

«Адмиралтейство А.Захарова»; 

«Творчество К.Росси (здание Главного штаба, Михайловский дворец, 

Александрийский театр)»; 

«Культовая архитектура. Казанский собор А.Воронихина»; 

«Творчество А.Монферрана (Исаакиевский собор, Александрийская 

колонна)». 

Форма контроля: Обсуждение рефератов. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 
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- подготовить задания и вопросы для викторины на тему «Архитектура 

Петербурга». 

Форма контроля: Обсуждение заданий и вопросов для викторины на 

тему «Архитектура Петербурга». 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

- подготовить план-конспект экскурсии для учеников 5-6 классов на 

тему «Архитектура Петербурга». 

Форма контроля: Обсуждение плана-конспекта экскурсии для 

учеников 5-6 классов на тему «Архитектура Петербурга». 

Литература: 

Основная: [1], [3] 

Дополнительная: [6], [17], [32], [41], [52], [53] 

 

Тема 11.7 Эклектика. Модерн (лк) 

Вопросы для изучения: 

1. Первичное значение архитектуры в формировании стилистических 

особенностей модерна.  

2. Использование новых конструктивных средств, свободная 

планировка, своеобразный архитектурный декор.  

3. Творчество Х.Ван де Вельде (Бельгия), Й.Ольбриха (Австрия), 

А.Гауди (Испания), Ф.Шехтеля (Россия).  

4. Особенности декоративного искусства.  

5. Творчество Г.Обриста, У.Мориса.  

6. Производство мебели, обоев, витражей. 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания: 

- подготовить реферат по вопросам темы: 

«Творчество Г.Обриста, У.Мориса»;  

«Первичное значение архитектуры в формировании стилистических 

особенностей модерна»;  

«Творчество Х.Ван де Вельде (Бельгия), Й.Ольбриха (Австрия), 

А.Гауди (Испания), Ф.Шехтеля (Россия)». 

Форма контроля: Обсуждение рефератов. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

- подготовить вопросы для теста на тему «Модерн». 

Форма контроля: Обсуждение вопросов для теста на тему «Модерн». 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 
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- подготовить план-конспект учебного занятия с использованием 

мультимедийных средств для 8 класса средней школы на тему «Модерн». 

Форма контроля: Обсуждение плана-конспекта учебного занятия с 

использованием мультимедийных средств для 8 класса средней школы на 

тему «Модерн». 

Литература: 

Основная: [1], [3] 

Дополнительная: [6], [17], [32], [41], [52], [53] 

 

Тема 12.12 Искусство XX - начала XXI века (сем) 

Вопросы для изучения: 

1. Отображение истории народов Мексики в творчестве Д.Риверы.  

2. Динамика форм, контрасты красок в живописи Д.Сикейраса.  

3. Монументальные росписи в Мехико (Дворец изящных искусств, 

клуб профсоюзов электриков, «Полифорум»).  

4. Революционный пафос, экспрессивная манера исполнения как 

отличительные черты произведений Х.К.Ороско (росписи в Мехико, 

Гвадалахаре, США). 

МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

узнавания: 

- подготовить реферат по вопросам темы: 

«Отображение истории народов Мексики в творчестве Д.Риверы»; 

«Динамика форм, контрасты красок в живописи Д.Сикейраса»; 

«Монументальные росписи в Мехико (Дворец изящных искусств, клуб 

профсоюзов электриков, «Полифорум»)»; 

«Революционный пафос, экспрессивная манера исполнения как 

отличительные черты произведений Х.К.Ороско». 

Форма контроля: Обсуждение рефератов. 

МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

- подготовить мультимедийную презентацию с иллюстративным рядом 

на тему «Монументальная живопись Мексики». 

Форма контроля: Обсуждение мультимедийных презентаций с 

иллюстративным рядом на тему «Монументальная живопись Мексики». 

МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

- подготовить план-конспект виртуальной экскурсии для учеников 7-8 

классов на тему «Монументальная живопись Мексики». 

Форма контроля: Обсуждение плана-конспекта виртуальной экскурсии 

для учеников 7-8 классов на тему «Монументальная живопись Мексики». 

Литература: 

Основная: [3], [4] 
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Дополнительная: [6], [18], [25], [30], [43], [50], [55]. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Самостоятельная работа студентов предусматривает повышение уровня 

профессиональной компетенции по отдельным вопросам (аспектам) мировой 

художественной культуры. Основными формами самостоятельной работы 

студентов являются: работа с научной и методической литературой, 

подготовка докладов, рефератов по предложенной преподавателем тематике, 

просмотр видеофильмов по вопросам мировой художественной культуры, 

посещение музеев, выставок, концертов, работа с Интернет-ресурсами. 

В соответствии с содержанием конкретной темы и определенной 

системой компетенций (знаний и умений, способов деятельности) 

студентами выполняются самостоятельно следующие виды работ: 

- подготовка к лекциям и семинарским занятиям; 

- подготовка к коллоквиумам, зачетам и экзамену по учебной 

дисциплине; 

- проработка тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 

изучение; 

- изучение тем и проблем, не выносимых на лекции; 

- выполнение исследовательских и творческих заданий; 

- подготовка сообщений, тематических докладов, рефератов, 

презентаций; 

- выполнение практических заданий; конспектирование учебной 

литературы; 

- составление обзора научной литературы по заданной теме; 

- поиск дополнительной информации в области мировой 

художественной культуры. 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в виде: 

- контрольной работы; 

- итогового занятия, коллоквиума в форме устного собеседования, 

письменной работы, тестирования; 

- обсуждения рефератов; 

- оценки устного ответа на вопрос, сообщения, доклада; 

- индивидуальной беседы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 

учебной дисциплине «Мировая художественная культура» можно 

использовать следующий диагностический инструментарий: 

- доклады;  

- рефераты;  

- эссе;  

- тест;  

- составление фото- или видео-презентаций;  

- индивитуальный и фронтальный опрос;  

- коллоквиум;  

- рейтинговая контрольная работа;  

- зачет; 

- экзамен. 

 

Итоговыми формами контроля знаний и умений студентов по учебной 

дисциплине являются зачет и экзамен, которые проходят в письменной 

форме.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

 

Название дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об изменениях в 

содержании учебной программы по 

изучаемой дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разработавшей 

программу (с указанием 

даты и номера протокола) 

 

Художественная 

культура Беларуси  

 

Теории и методики 

преподавания 

искусства 

 

Избегать дублирования учебного 

материала при раскрытии особенностей 

художественной культуры исторических 

эпох 

 

Протокол № 14 от 

14.06.2016 г. 
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4.3 ГЛАСАРЫЙ 

Абліцоўка – тэхнічнае ці дэкаратыўнае пакрыцце паверхні элементаў 

будынкаў ці збудаванняў плітачным ці ліставым матэрыялам. 

Айван – спецыфічная распрацоўка ўвахода ў араба-мусульманскай 

архітэктуры, якая выконвае ролю партала. 

Алеі – рэгулярныя лінейныя насаджэнні дрэў, якія ўтвараюць вузкую 

прастору, накіраваную на фокус ці дамінанту кампазіцыі. 

Аля прыма (італ. alla prima – у першы прыѐм, у адзін прыѐм) – тэхніка 

жывапісу “ў адзін сеанс”, якая не прадугледжвае выпраўленняў; аднаслойны 

жывапіс. 

Ансамбль (у мастацтве) – група аб’ектаў (выяў, будынкаў), падпарадкаваных 

адзінай мастацкай задуме, якія гарманіруюць адзін з адным па маштабе, 

прапарцыях і складаюць арганічнае цэлае. 

Антаблемент – нясомая частака архітэктурнага ордэра, якая абапіраецца на 

калоны і складаецца з трох паслядоўна размешчаных частак – архітрава, 

фрыза і карніза. 

Апсіда – паўкруглае ці шматграннае ў плане завяршэнне алтарнай часткі 

хрысціянскага храма. 

Арка – крывалінейнае перакрыцце праѐмаў у сцяне (вокнаў, дзвярэй і інш.) 

ці пралѐтаў паміж апорамі, выступ абрысаў якога звернуты ў напрмку, 

супрацьлеглым дзеянню асноўнай нагрузкі. Выконваецца з жалезабетону, 

цэглы, каменю, металу, дрэва. Адрозніваюць арку: па форме – 

паўцыркульную (апісаную па паўакружнасці), кілепадобную (у выглядзе 

папярэчнага разрэзу перавернутага судна), клінковую (выкладзеную з 

камянѐў клінковай формы ці з прамавугольных камянѐў з клінападобнымі 

швамі, што ствараюць распор), каробчатую (у выглядзе дугі, апісанай з трох, 

пяці ці сямі цэнтраў), цыбулепадобную (у форме абрысаў цыбуліны), 

падковападобную (у форме абрысаў падковы), стральчатую (складаецца з 

дзвюх дуг, што перакрыжоўваюцца пад вострым вуглом); па функцыі – 

падпружную (умацоўвае ці падтрымлівае скляпенне), разгрузачную 

(размяркоўвае нагрузку ад верхняй часткі пабудовы на апоры ці ад асобных 

апор на сценку фундамента); па характары – несапраўдную (выкананую 

шляхам гарызантальнага напуску камянѐў без бакавога распору), падвісную 

(складаецца з дзвюх дуг, кропка перакрыжавання якіх знаходзіцца ніжэй за 

вяршыню аркі), перспектыўную (у выглядзе арачнага праѐма, які знікае ў 

глыбіню сцяны некалькімі аркамі, што памяншаюцца па памерах) 

трыумфальную. 

Аркада – шэраг арак, што абапіраюцца на калоны ці слупы. 

Аркбутан – вонкавая мураваная паўарка, якая перадае распор скляпення на 

контрфорс. Ужыванне аркбутанаў і контрфорсаў дае магчымасць палегчыць 

канструкцыю сцен, паменьшыць сячэнне ўнутраных калон (слупоў), што 

дазваляе павялічыць пралѐт цэнтральнага нэфа і пашырыць прастору 

інтэр’ера. 
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Арнамент – выява, якая будуецца на рытмічным чаргаванні і арганізаваным 

размяшчэнні элементаў дэкаратыўнага ці выяўленчага характару і 

прызначаецца для ўпрыгожвання. 

Архітраў (эпістыль) – элемент класічнага архітэктурнага ордэра, ніжняя 

частка антаблемента ў выглядзе бэлькі, што абапіраецца на калоны, пілоны 

або слупы і ўспрымае нагрузку ад перакрыцця. 

Асіметрыя – нелюстэркавае размяшчэнне частак пэўнага цэлага адносна 

восі, плоскасці або цэнтра; адзін з прынцыпаў фарміравання кампазіцыі і 

будовы арнаменту, дзякуючы якому мастацкі твор набывае выразнасць. 

Ужываецца ў будове твораў прасторавых і прасторава-часавых мастацтваў 

(архітэктуры, выяўленчага, дэкаратыўна-прыкладного, харэаграфічнага), 

масавых святочных прадстаўленнях. Мастацкі твор, пабудаваны па 

прынцыпу асіметрыі, стварае ўражанне парушэння раўнавагі, 

неўпарадкаванасці, няўстойлівасці, нетрываласці. 

Базіліка – тып хрысціянскага храма, які ўяўляе прамавугольны ў плане 

будынак, падзелены ўнутры радамі калон ці слупоў на некалькі частак 

(звычайна 3 ці 5), цэнтральная з якіх дамінуе над бакавымі. 

Балкон – агароджаная парэнчамі і абнесеная кратамі ці балюстрадай 

пляцоўка, што выступае за межы плоскасці сцяны фасада. 

Барабан – апора купальнага перакрыцця ў форме цыліндра ці прызмы. 

Барэльеф (франц. bas-relief, літаральна – нізкі рэльеф) – скульптурная выява 

на плоскасці; від рэльефу, пры якім выява выступае над плоскай паверхняй 

фону не больш, чым на палову свайго сапраўднага аб’ѐма. Ствараецца з 

дапамогай тэхнік ліцця, чаканкі, разьбы, высякання, лепкі і інш. Ужываецца ў 

аздабленні вырабаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва (рамы алтарных 

карцін і ікон, аправы абразоў, упрыгожванні, посуд, кафля, медалі, манеты і 

інш.), манументальна-дэкаратыўнай скульптуры і мемарыяльнай пластыцы. 

У барэльефах адлюстроўваюцца партрэты, гістарычныя і рэлігійныя сюжэты, 

геральдычныя, геаметрычныя і раслінныя матывы. 

Баскет (франц. bosquet) – група густа насажаных кустарнікаў або дрэў, што 

ствараюць выгляд “зялѐнай сцяны”. 

Блок – каменная пліта вялікіх памераў, створаная са штучных ці прыродных 

будаўнічых матэрыялаў (бетону, вапны і інш.). 

Валѐр (у жывапісе, франц. valeur) – сістэма адценняў тона, якая выражае 

тонкія суадносіны колеру і святла. 

Вантавы мост – мост, у якім канструкцыйная аснова – металічная ферма са 

стальных тросаў – вантаў. 

Вежа (старажытнарускае – шацѐр, кібітка) – архітэктурнае або інжынернае 

збудаванне, вышыня якога значна прыўзыходзіць яго гарызантальных 

памераў (боку аснавання, дыяметру). Па функцыянальным прызначэнні 

вылучаюць тыпы вежы: абарончую (аблогавая як разнавіднасць), дазорную 

(вартавая, каланча), сігнальную (маяк, мінарэт, званіца), гадзіннікавую, 

воданапорную, рэтрансляцыйную (радыѐ- і тэлевежа). Існуюць вежы асобна 

пастаўленыя і тыя, што ўваходзяць у кампазіцыю будынкаў і збудаванняў. Па 
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форме вылучаюць вежу круглага, авальнага і шматграннага сячэння: 

“круглік”, “чацвярык”, “васьмярык” і інш. 

Вімана – індыйскі тып храма ў выглядзе шмат’яруснай пабудовы з элементаў 

(ярусаў), што паўтараюцца ў паменшаным выглядзе да верху. 

Вітраж – арнаментальная кампазіцыя са шкла ці іншага матэрыялу, які 

прапускае святло і выкарыстоўваецца ў дэкаратыўных мэтах. Запаўняе 

аконныя, радзей дзвярныя праѐмы. 

Вольная забудова – тып забудовы, заснаваны на размяшчэнні будынкаў і 

іншых аб’ектаў архітэктуры, зыходзячы з прыродна-ландшафтных умоў, у 

выніку чаго населены пункт не мае рэгулярнай ці радыяльнай сістэмы 

планіроўкі. 

Галерэя – паўадкрытае памяшканне, даўжыня якога значна пераважае над 

шырынѐй. 

Гірлянда (у архітэктуры) – від пластычнага і жывапіснага арнаменту 

расліннага характару ў выглядзе сплеценых стылізаваных кветак і зеляніны, 

часцей у форме выгнутай уніз дугі з двума сіметрычнымі вісячымі рэштамі. 

Выкарыстоўваецца ў афармленні фасадаў, аздабленні фрызаў пабудоў у 

архітэктуры барока, класіцызму, неакласіцызму. Мае сімвалічнае значэнне, 

пафасны характар; адлюстроўвае імкненне да праслаўлення краіны, гераізму, 

подзвігаў, перамогі. 

Гравюра (франц. gravure) – від графікі, у якім выява з’яўляецца друкаваным 

адбіткам рэльефнага малюнку, што нанесены на дошку гравѐрам, ці самі 

адбіткі. 

Дагератып – прататып фатаграфіі, у якім асноўным святлоадчувальным 

рэчывам служыць іадзід серабра. Вынайдзены ў 1839 г. Луі Жакам Дагерам 

(сапраўднае прозвішча Мандэ, 1787–1851) як вынік спосаб фіксацыі выявы 

на металічнай пласціне. 

Дальмен – старажытнае збудаванне ў выглядзе каменнай скрыні, накрытай 

плоскім каменем. 

Дрэварыт (ксілаграфія, ад грэч. xylon – зрубленае дрэва і grapho – пішу) – 

гравюра на дрэве. 

Дэкаратыўны – той, што ўпрыгожвае, аздабляе. 

Дэкараваць – надаваць прыгожы выгляд знешнім аздабленнем, 

упрыгажэннем. 

Дэколь (англ. decal) – тэхніка аздаблення шкляных і керамічных вырабаў 

шляхам пераносу выявы са спецыяльнай папяровай асновы з наступным 

абпальваннем. На паперу выява наносіцца спосабам шаўкаграфіі або 

афсетнага друку. 

Дэкор – сістэма дэкаратыўных элементаў (упрыгажэнняў). 

Дэталь (у архітэктуры) – частка збудавання, асобны элемент. 

Закамара – паўкруглае ці кілепадобнае завяршэнне часткі сцяны 

праваслаўнага храма, якое адпавядае форме ўнутранага скляпення. 

Замковы камень – клінчаты камень (цэгла) на версе скляпення або аркі. 
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Збудаванне – узведзены архітэктурны ці інжынерны аб’ект або будова без 

функцыянальнай унутранай прасторы, якая мае спецыялізаванае 

прызначэнне (мост, плаціна і да т.п.). 

Званіца – збудаванне пры храме з праѐмамі для званоў, пастаўленае асобна 

ці над сцяной будынка. 

Зікурат – культавая пабудова ў Месапатаміі ў выглядзе прыступкавай 

піраміды з няцотнай колькасцю ярусаў ад трох да сямі, якія выкладваліся з 

сырцовай цэглы, абліцоўваліся абпаленай цэглай, пакладзенай на бітуме. 

Зубцы – завяршэнне сцен старажытных ці сярэдневечных крапасных 

пабудоў, гарадскіх ратуш, феадальных палацаў, асобных вежаў у выглядзе 

прамавугольных выступаў. 

Інкрустацыя – тэхніка дэкаравання мастацкіх вырабаў кавалкамі мармуру, 

металу, керамікі, дрэва, перламутру і іншымі, якія ўрэзваюцца ў паверхню і 

адрозніваюцца ад яе матэрыялам і (або) колерам. Распаўсюджаны 

інкрустацыі дрэвам па дрэве (інтарсія) і металам па металу (насечка). 

Інтэр’ер – унутраная прастора пабудовы, памяшканне. 

Ірыгацыя – арашэнне, комплекс будаўнічых прац па водазабеспячэнню. 

Каланада – шэраг калон, размешчаных па прамой ці крывой лініі, што 

падтрымліваюць антаблемент. 

Каларыт – сістэма суадносінаў колераў, якая служыць для раскрыцця 

мастацкага вобраза. 

Каліграфія – мастацтва прыгожага і дакладнага пісьма. 

Калона – вертыкальны апорны элемент канструкцыі пабудоў, аформлены ў 

адпаведнасці з пэўным архітэктурна-мастацкім стылем; вертыкальны элемент 

ордэра. 

Кананічны – прыняты за ўзор, заснаваны на каноне. 

Кансоль – гарызантальны канструкцыйны элемент, што служыць для апоры 

ці падвешвання пэўнай дэталі. 

Канструкцыя – структурная аснова частак будынкаў і збудаванняў, якая 

забяспечвае іх цэласнасць і трываласць. 

Капітэль – верхняя арнаментаваная частка калоны. 

Караван-сарай – у араба-мусульманскай архітэктуры – пастаялы двор на 

гандлѐвых шляхах. 

Каркас – касцяк канструкцыі будынка, што складаецца са стрыжняў (стоек і 

бэлек). 

Карніз – верхняя частка антаблемента; канструкцыя ў верхняй частцы 

вонкавай сцяны будынка, якая выступае і служыць для падтрымання навесі 

даху. 

Квадрыга (лац. quadriga) – пластычная выява (скульптура) чацьвѐркі коней у 

вупражы. 

Кесоны – невялікія прамавугольныя паглыбленні на паверхні столі ці 

скляпення. 

Кладка – працэс узвядзення масіву, а таксама сам масіў, які ўтвараецца з 

выкладзеных у пэўным парадку натуральных ці штучных камянѐў, звычайна 

звязаных паміж сабой росчынам. 
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Контрфорс – вертыкальны асобна пастаўлены элемент канструкцыі ў 

выглядзе пілона або выступ сцяны, які супрацьдзейнічае распору. 

Крыжова-купальны храм – тып хрысціянскага (праваслаўнага) храма, у 

аснову планіровачнай структуры якога пакладзена форма грэчаскага крыжа. 

Купал – аб’ѐмна-прасторавая канструкцыя дваістай крывізны, якая служыць 

для перакрыцця вялізнага памяшкання. 

Ландшафт – канкрэтная тэрыторыя, аднародная па свайму паходжанню і 

развіццю, якая валодае адзіным геалагічным фундаментам, аднатыпным 

рэльефам. 

Лапатка – вертыкальны, плоскі і вузкі выступ у сцяне, які нагадвае пілястр, 

але без капітэлі і базы. 

Літаграфія (ад грэч. litos – камень і grapho – пішу) – гравюра на камяні.  

Ліштва – дэкаратыўнае абрамленне акна ці дзвярэй. 

Лоджыя – частка будынка ці асобная пабудова, унутраная прастора якой 

адкрыта з аднаго боку. 

Лубок – від графікі, у якім малюнак выконваецца ў форме літаграфіі, 

ксілаграфіі, гравюры на медзі або на асобным лісце, і суправаджаецца 

тэкстам. Назва паходзіць ад ліпавага дубу, на якім стваралі малюнкі 

народныя майстры. Для лубочнага малюнку характэрна выкарыстанне 

прыѐма стылізацыі, ужыванне яркіх лакальных колераў.  

Люкарня – акно круглай формы ў гары. 

Маѐліка – тэхніка керамічных вырабаў з каляровай абпаленай гліны з 

буйным порыстым чарапком, пакрытым глазур’ю. 

Мазаіка – адзін з відаў манументальнага жывапісу, заснаваны на стварэнні 

кампазіцыі з рознакаляровых цвѐрдых рэчываў – смальты, натуральных 

каляровых камянѐў, каляровых эмаляў і інш. 

Малыя формы архітэктуры – элементы добраўпарадкавання тэрыторыі, 

узведзеныя з мэтай стварэння эстэтычна арганізаванай і ўтульнай атмасферы 

(лаўкі, фантаны, агароджы, ліхтары і інш.). 

Манументальна-дэкаратыўнае мастацтва – від дэкаратыўнага мастацтва, 

звязанага з архітэктурай (архітэктурны дэкор, роспісы, дэкаратыўныя 

рэльефы, статуі, вітражы, фрэскі і мазаікі на фасадах і ў інтэр’ерах, фантаны, 

паркавая скульптура і г. д.).  

Маркетры (франц. marqueterie) – разнавіднасць мазаікі, у якой асновай 

служаць розныя па колеры і фактуры фігурныя пласцінкі з фанеры, што 

набіраюцца або наклейваюцца на драўляную аснову (мэблю, пано). 

Марына (франц. marine, ад лац. marinus – марскі) – пейзаж з выявай мора. 

Мастацкая выразнасць – характарыстыка мастацкай формы; дасягаецца 

пры выкарыстанні і ўзаемадзеянні спецыфічных сродкаў, уласцівых пэўнаму 

віду мастацтва, і замацоўваецца індывідуальна ў кожным канкрэтным творы.  

Мастацкая задума – вызначэнне наперад будучага мастацкага твора, яго 

з’яўленне ў свядомасці аўтара. Можа быць рэалізавана дакладна або са 

зменамі, якія ўзнікаюць на ступені праектавання (мадэліравання) па 

аб’ектыўных прычынах. 
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Мастацкая ідэя – асноўная думка мастацкага твора, якая выяўляецца ўсѐй 

мастацкай структурай твора, адзінствам і ўзаемадзеяннем элементаў зместу і 

формы і з’яўляецца адным з асноўных кампанентаў, што фарміруюць 

мастацкі вобраз. 

Мастацкі вобраз – эстэтычная характарыстыка мастацтва, характэрны для 

мастацтва спосаб і вынік пераўтварэння разнастайных з’яў рэчаіснасці з 

дапамогай спецыфічных сродкаў выразнасці, увасоблены ў творы. Мастацкі 

вобраз мадэліруе, паўтарае і пераўтварае асобныя жыццѐвыя з’явы, выяўляе 

істотнае, праяўляе закладзеныя ў ім эстэтычныя магчымасці і адлюстроўвае 

культурны змест эпохі.  

Маўзалей – манументальнае пахавальнае збудаванне. Назва паходзіць ад 

збудавання ўсыпальніцы цара Маўсола ў Галікарнае (IV ст. да н. э.). 

Медрэсэ – у араба-мусульманскай архітэктуры – рэлігійна-вучэбны цэнтр. 

Мінарэт – у араба-мусульманскай архітэктуры – культавая вежа пры мячэці, 

з якой у адпаведныя часы заклікаюць вернікаў на малітву. 

Мініяцюра – твор жывапісу невялікіх памераў, які адрозніваецца тонкай 

манерай нанясення фарбаў. 

Міхраб – свяшчэнная ніша араба-мусульманскіх культавых пабудоў, 

звернутая да галоўнага рэлігійнага цэнтра – Мекі. Выконвае ролю алтара. 

Мячэць – асноўны тып культавага збудавання араба-мусульманскай 

архітэктуры. 

Нэф (неф) – унутраная прастора ў хрысціянскіх храмах, абмежаваная 

падоўжанымі радамі калон, арак ці слупоў. 

Ніша – дэкаратыўнае паглыбленне ў сцяне, якое звычайна выкарыстоўвецца 

для размяшчэння статуй, бюстаў, ваз і г. д. 

Ордэр архітэктурны (ад лац. оrdo – парадак, будова) – адзін з відаў 

архітэктурнай кампазіцыі; спалучэнне нясучых і нясомых частак, якое 

вобразна выражае работу стоечна-бэлечнай канструкцыі. Структура 

класічнага ордэра ўключае часткі: нясучыя – базу (у дарычным ордэры можа 

адсутнічаць), калону (паўкалону, пілястру) з канелюрамі (падоўжанымі 

жалабкамі) або без іх, капітэль (верхнюю па-мастацку аформленую частку); 

нясомыя – архітраў, фрыз, карніз, якія складаюць разам антаблемент.  

Пагада – будыйскае культавае збудаванне ў выглядзе павільѐна ці вежы. 

Пандус (ад франц. pente douce – палогі склон) – нахіленая пляцоўка 

(альтэрнатыва лесвіцы). 

Пано – буйны ўчастак паверхні сцяны ці столі, запоўнены жывапісам ці 

мазаічнай выявай. 

Парапет – невысокая сценка, якая ўжываецца для агароджвання даху, 

тэрасы, пляцовак. 

Паркі – добраўпарадкаваныя ландшафтныя тэрыторыі, прызначаныя для 

адпачынку, з багатым складам дрэў, кустарнікаў, дэкаратыўных кампазіцый, 

архітэктурай малых форм. 

Парсуна (скожанае ад “персона”) – партрэтная характарыстыка персанажу ў 

рускім жывапісе канца XVI–XVII стст. 

Партал – выразна аформлены ўваход у будынак. 
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Партал перспектыўны – адзін з відаў партала ў выглядзе некалькіх уступаў 

у глыбіню сцяны, якія памяншаюцца па памерах. 

Партэр (франц. pаrterre – кветнік) – адкрытая прастора парку з зялѐнымі 

насаджэннямі, вадаѐмамі, часта ўпрыгожаная скульптурай. 

Парус – канструкцыя ў форме прасторавага трохкутніка, якая стварае 

пераход ад падкупальных арак да аснавання купала. 

Пастозныя мазкі (ад італ. pastoso – цестападобны) – шчыльныя, няроўныя 

рэльефныя мазкі. 

Паўкалона – калона, якая выступае ў сцяне па ўсѐй сваѐй вышыні на палову 

дыяметра. 

Перакрыцце – гарызантальныя канструкцыйныя элементы, якія падзяляюць 

збудаванне на паверхі. 

Перамычка – канструкцыя, якая служыць для перакрыцця зверху аконнага 

ці дзвярнога праѐма. 

Перспектыва (мастацкая) – сістэма выявы прадметнага свету на плоскасці ў 

адпаведнасці са зрокавым успрыманнем чалавека. 

Перыпцер – прамавугольны ў плане храм, акружаны па перыметры радамі 

калон. Узнік у Старажытнай Грэцыі. 

Пілон – буйны масіўны слуп ці аснова, пераважна прамавугольнага 

папярэчнага сячэння. 

Пілястра – плоскі вертыкальны выступ у сцяне, дэкаратыўна апрацаваны ў 

формах калоны ордэра. 

Пластычнасць – гарманічная выразнасць лепкі аб’ѐмнай формы. 

Платформа – шырокі плоскі масіў, які служыць у якасці аснавання 

манументальных будынкаў, а таксама архітэктурны аб’ѐм плоскай шырокай 

формы, на якім размяшчаюцца асноўныя аб’ѐмы будынка. 

Пленэр (франц. plein air – адкрытае паветра) – тэхніка жывапісу, заснаваная 

на ўзнаўленні з натуры прыроднага асвятлення і паветранага асяроддзя.  

Пліта – дэталь канструкцыі плоскай формы, якая разлічана на ўспрыманне 

нагрузак, накіраваных перпендыкулярна ці пад вуглом да яе паверхні. 

Полачка (у архітэктуры) – профіль у выглядзе вузкага прамавугольнага 

выступа, размешчанага гарызантальна. 

Порцік – адкрытая галерэя, утвораная калонамі, што нясуць перакрыцце, 

якая выступае за лінію фасада будынка. 

Праѐм – адтуліна ў сцяне, перагародцы, пакрыцці, перакрыцці, якая служыць 

для асвятлення, вентыляцыі, пропуску людзей ці грузаў. 

Пралѐт – частка ўнутранай прасторы будынка, абмежаваная двума суседнімі 

падоўжанымі радамі калон, а таксама адлегласць паміж сумежнымі апорамі 

нясучай канструкцыі перакрыцця. 

Прапорцыя – суразмернасць частак мастацкага твора, адпаведнасць адна 

адной пры пэўных суадносінах з агульным. 

Прасценак – частка сцяны паміж размешчанымі побач праѐмамі. 

Профіль – працяглая дэталь на паверхні сцяны, якая выступае за яе лінію. 

Рабат – у араба-мусульманскай архітэктуры – умацаваны пункт для 

размяшчэння вайсковых атрадаў на дарогах і каля межаў. 
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Рустоўка – дэкаратыўная апрацоўка тынкоўкай паверхні сцяны, якая імітуе 

кладку з буйных камянѐў. 

Рызаліт – частка будынка, якая выступае за асноўную лінію фасада. 

Рытм – паслядоўнасць чаргавання кампазіцыйных элементаў у архітэктуры. 

Рэльеф (у мастацтве) – выява, размешчаная на плоскасці фону. 

Рэтабло (ісп. retablo) – алтарная кампазіцыя вялікіх памераў, заснаваная на 

мастацтве жывапісу і скульптуры. Ужывалася ў аздабленні іспанскіх і 

лацінаамерыканскіх храмаў у XV–XVIII стст. 

Рэфлекс (лац. reflexus – адлюстраваны) – прыѐм у жывапісе, заснаваны на 

выяўленні ўзаемадзеяння па-рознаму афарбаваных у ценю і на святле 

прадметаў. 

Сандрык – дэкаратыўная дэталь над аконным ці дзвярным праѐмам у 

выглядзе карніза ці франтона. 

Сілуэт – абрыс прадмета, аб’екта. 

Сіметрыя – адна з форм будовы гарманічнай ураўнаважанай кампазіцыі з 

уласцівай суразмернасцю. 

Скляпенне – нясучая канструкцыя перакрыцця, якая мае ніжнюю паверхню 

адзінкавай крывізны. 

Станковае мастацтва – від выяўленчага мастацтва (па характары), творы 

якога маюць самастойнае значэнне (карціна, бюст і г. д.). 

Стойка – вертыкальны элемент каркаса. 

Страпіла – сістэма нясучых элементаў схіленага даху. 

Ступа – будыйскае культавае збудаванне сферычнай формы без унутранай 

прасторы з надбудовай зверху для захавання рэліквій. 

Стылізацыя – імкненне да адлюстравання характару ўзаемазвязанасці 

элементаў і форм, уласцівых гістарычным традыцыям, стылям мінулых эпох. 

Для стылізацыі характэрна захаванне і ў той жа час трансфармаванне 

агульнага ўзору з ужываннем форм мінулага ў новым кантэксце. 

Стыль – агульнасць вобразнай сістэмы, сродкаў мастацкай выразнасці, 

творчых прыѐмаў, абумоўленая адзінствам мастацкага зместу. 

Субурганы – мангольскія скарбніцы бутэлепадобнай формы са шпілем, 

узведзеныя на п’едэстале. Правобразам былі індыйскія ступы.  

Тонда (італ. tondo) – круглая па форме жывапісная або рэльефная 

кампазіцыя. 

Трансэпт – папярэчны неф. 

Тэмпера – тэхніка манументальнага жывапісу па сухой тынкоўцы фарбамі, 

аснову якіх складае эмульсія – натуральная (суцэльнае яйка, жаўток, сокі 

раслін) або штучная (водны раствор клею з алеем). 

Тэракота – неглазураваная кераміка з порыстым чарапком. 

Тэраса – гарызантальная пляцоўка, уступ на схіле рэльефу мясцовасці, а 

таксама адкрытая ці пад навесам пляцоўка, прыбудаваная да будынка. 

Фактура – характар апрацоўкі паверхні. 

Фасад – адзін з бакоў будынка, а таксама чарцѐж франтальнай праекцыі 

аб’екта. 
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Фахверк – плоскі каркас сцяны, які складаецца з драўляных, металічных ці 

жалезабетонных лінейных элементаў, прамежкі паміж якімі запаўняюцца 

малатрывалым матэрыялам. 

Філѐнга – невялікі ўчастак сцяны, дзверы ці пілястры, абмежаваны рамкай. 

Фланкіраваць – размяшчацца па баках, вуглах. 

Філѐнга – невялікі ўчастак сцяны, дзверы ці пілястры, абмежаваны рамкай. 

Філігрань (скань) – ажурны ці напаяны на металічны фон узор з тонкага 

залатога ці срэбранага дроціка, гладкага ці звітага ў вяроўку. 

Франтон – архітэктурная форма ў выглядзе трохвугольніка, абмежаваная 

двума схіламі даху. 

Фрыз – сярэдняя частка антаблемента, размешчаная паміж архітравам і 

карнізам, а таксама дэкаратыўная паласа, часта з рэльефнай выявай, якая 

ўпрыгожвае сцяну. 

Фрэска – тэхніка манументальнага жывапісу воднымі фарбамі па сырой 

тынкоўцы. 

Фундамент – ніжняя апорная частка збудавання, схаваная пад зямлѐй. 

Царква – праваслаўны храм. 

Цокаль – ніжняя частка сцяны ад верха фундамента да ўзроўню падлогі 

першага паверха ці ніжняя частка збудавання, размешчаная непасрэдна на 

фундаменце. 

Цяга – прафіляваная дэкаратыўная паласа на атынкаванай паверхні ў 

выглядзе выступу. 

Чаіцья (чайцья) – будыйскі пячорны храм-малельня. 

Шатровы дах – пірамідальны ці канічны дах на пабудове квадратнай, 

шматвугольнай ці круглай у плане формы. 

Шпіль – вертыкальная ігла, якая вянчае дах. 

Шыкхара – індыйскі тып храма пластычных абрысаў. 

Экстэр’ер – знешняе аблічча будынка. 

Элемент будынка ці збудавання – архітэктурна-планіровачная, аб’ѐмна-

планіровачная ці канструкцыйная частка будынка ці збудавання (фундамент, 

калона, сцяна, перакрыцце, лесвіца, перагародка, дзверы, вокны і інш.). 

Эмаль (старажытнарускае фініфць) – тэхніка, якая ўжываецца ў ювелірным 

мастацтве. Эмаль уяўляе сабой легкаплаўкае шкло, якое ўтварае пасля 

абпальвання на паверхні прадмета тонкую празрыстую ці непразрыстую, 

безкаляровую ці каляровую плѐнку. Адрозніваюць эмаль: выемістую 

(запаўняе паглыбленні ў метале); перагародчатую (запаўняе прамежкі паміж 

металічнымі стужачкамі, напаянымі рэбрам на паверхню металу); 

празрыстую (з прасвечваннем скрозь слой эмалі, упрыгожанай рэльефам ці 

гравіроўкай паверхні металу); распісную (жывапіс каляровай эмаллю, а 

таксама вогнеўстойлівымі фарбамі па эмалевай паверхні).  

Эркер – частка ўнутранага аб’ѐму будынка, вынесеная за межы яго вонкавых 

сцен, якая выступае на фасадзе ў выглядзе закрытага балкона. 

Юрта-гэр – мангольскі тып жылля перанаснога тыпу. 

Ярус – адзін рад над другім (балконаў, лоджый, паверхаў і г. д.). 
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4.5 СПІС ІЛЮСТРАЦЫЙ ДЛЯ ПАДРЫХТОЎКІ ДА КАЛЁКВІЎМАЎ 

ІІ курс 4 семестр 

1. Бізон. Наскальны жывапіс. Палеаліт. Пячора Альтаміра. Іспанія.  

2. Конь. Наскальны жывапіс. Палеаліт. Пячора Ляско. Францыя. 

3. Пасудзіна ў выглядзе галавы чалавека. Мастацтва інкаў. Перу. 250–

550 гг. 

4. “Венера Вілендорфская”. Палеаліт. Аўстрыя. Музей Гісторыі. Вена.  

5. Стоунхэндж. ІІ тыс. да н. э. Солсберы. Англія.  

6. Піраміды ў Гізе. ХХVII ст. да н. э. Старажытнае царства. Старажытны 

Егіпет.  

7. Сфінкс Хефрэна. ХХVII ст. да н. э. Гіза. Старажытнае царства. 

Старажытны Егіпет. 

8. Храм царыцы Хатшэпсут. Пачатак ХV ст. да н. э. Дэйр эль-Бахры. Новае 

царства. Старажытны Егіпет.  

9. Рэльеф храма царыцы Хатшэпсут. Пачатак ХV ст. да н. э. Дэйр эль-

Бахры. Новае царства. Старажытны Егіпет. 

10. Алея барашкаў. Храм Амона ў Луксоры. ХV ст. да н. э. Новае царства. 

Старажытны Егіпет. 

11. Храм Амона ў Луксоры. ХV ст. да н. э. Новае царства. Старажытны 

Егіпет. 

12. Роспіс грабніцы Хнумхатэпа ў Бэні-Гасані. ХХ ст. да н. э. Сярэдняе 

царства. Старажытны Егіпет. 

13. “Аменхатэп ІV (Эхнатон)”. Рэльеф на вапне. ХІV ст. да н. э. Новае 

царства. Старажытны Егіпет. Берлін. Егіпецкі музей. 

14. “Тутанхамон з жонкай”. Дэталь спінкі трона з грабніцы Тутанхамона. 

ХІV ст. да н. э. Новае царства. Старажытны Егіпет. Каір. Егіпецкі музей. 

15. “Егіпецкі сад”. Роспіс грабніцы ў Фівах. ХV ст. да н. э. Новае царства. 

Старажытны Егіпет. 

16. “Фараон Рахатэп і княжна Нафрэт”. Першая палова ІІІ тыс. да. н. э. 

Старажытны перыяд. Копія скульптурнай групы. Музей у Хургадзе. 

17. Рэльеф храма ў Луксоры. ХV ст. да н. э. Новае царства. Старажытны 

Егіпет. 

18. Крэсла з грабніцы Тутанхамона ў Фівах. ХІV ст. да н. э. Новае царства. 

Старажытны Егіпет. 

19. Палац асірыйскага цара Саргона ІІ у Хорсабадзе. Галоўны ўваход. 

Месапатамія. VIII ст. да н. э. Рэканструкцыя. 

20. Зікурат у Вавілоне. Месапатамія. VII–VI стст. да н. э. Рэканструкцыя. 

21. Бык шэду з палаца цара Саргона ІІ у Дур-Шарукіне. VIIІ ст. да н. э. 

Асірыйскі рэльеф. Луўр. Парыж. 

22. Ступа ў г. Санчы. Індыя. ІІІ ст. да н. э. 

23. Чаіцья ў Індыі. ХІ ст. Інтэр’ер. 

24. Керамічная мадэль традыцыйнага старажытнакітайскага жылля. І–ІІ стст. 

25. Будыйскі культавы комплекс у г. Нара. Японія. VII ст. 

26. Грабніца цара Кіра. Старажытны Іран. VI ст. да н. э. 
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27. Калоны. Персеполь. Старажытны Іран. 540–460 гг. да н. э. 

28. Керамічная ваза. Грабенчатая тэхніка. 4000 г. да н. э. Старажытная Карэя. 

Сеул. Брытанскі музей. Лондан. 

28.1.Керамічная ваза. Эпоха неаліта. Карэя. Сеул. Карэйскі нацыянальны 

музей.  

29. Скульптурны партрэт паўкаводца Кюль-Цэгіна. Старажытная Манголія. 

30. Храм майя у Чычэн-Іцэ. Юкатан. Мексіка. 

31. Традыцыйная афрыканская скульптура. Луўр. Парыж. 

32. Традыцыйная афрыканская маска. Луўр. Парыж. 

33. Ільвіныя вароты. Сярэдзіна ІІ тыс. да н. э. Мікены.  

34. Крыцкая ваза. 1800 г. да н. э. 

35. “Курас”. Грэчаская статуя. Архаіка. VІІ–VІ стст. да н. э. Дэльфы. 

Археалагічны музей. 

36. “Кора”. Грэчаская статуя. Архаіка. VІІ–VІ стст. да н. э. Дэльфы. 

Археалагічны музей. 

37. Храм Парфенон. Арх. Ікцін і Калікрат. Афінскі акропаль. Класіка. V ст. 

да н. э. Грэцыя. 

38. Храм Эрэхтэѐн. Афінскі акропаль. Класіка. V ст. да н. э. Грэцыя. 

39. “Дэльфійскі вазнічый”. Каля 475 г. да н. э. Ранняя класіка. Старажытная 

Грэцыя. Дэльфы. Археалагічны музей. 

40. Міран. “Дыскабол”. V ст. да н. э. Высокая класіка. Старажытная Грэцыя. 

Рымская копія бронзавай статуі. Нацыянальны музей. Рым. 

41. Паліклет. “Дарыфор-коп’яносец”. Высокая класіка. Старажытная Грэцыя. 

Дзяржаўны музей выяўленчых мастацтваў імя А.С. Пушкіна. Масква. 

42. Праксіцель. “Гермес з немаўляткам Дыѐнісам”. Каля 340 г. да н. э. 

Позняя класіка. Старажытная Грэцыя. Алімпія. Археалагічны музей. Грэцыя. 

43. Леахар. “Апалон Бельведэрскі”. ІV ст. да н. э. Позняя класіка. 

Старажытная Грэцыя. Рымская копія. Музей Ватыкана. Рым. 

44. Агесандр, Палідор, Афінадор. “Лаакаон”. І ст. да н. э. Элінізм. 

Старажытная Грэцыя. Рымская копія. Музей Ватыкана. Рым. 

45. “Венера Мілоская”. ІІ ст. да. н. э. Элінізм. Старажытная Грэцыя. Луўр. 

Парыж. 

46. Алтар Зеўса ў Пергаме. ІІ ст. да н. э. Элінізм. Старажытная Грэцыя. 

Музей антычнага мастацтва. Берлін. 

47. Эксекій. “Ахіл і Аякс за гульнѐй у шашкі”. Чорнафігурная тэхніка. 

Грэцыя. Каля 540 г. да н. э. Ватыкан. Этрускі музей. 

48. Эўтымід. “Падрыхтоўка воіна”. Чырвонафігурная тэхніка. Грэцыя. Каля 

510–500 гг. да н. э. Мюнхен. Дзяржаўны збор антычнага мастацтва і 

гліптатэка. 

49. Еўфроній. Пеліка з ластаўкай. Чырвонафігурная тэхніка. Грэцыя. 

Канец VI – пачатак V ст. да н. э. Дзяржаўны музей Эрмітаж. Санкт-

Пецярбург. 

50. Амфітэатр Калізей. І ст. Рым. 

51. Трыумфальная арка імператара Канстанціна. 315 г. Рым. 

52. Калона Траяна. Каля 114 г. Рым. 
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53. Мужчынскі партрэт з Фаюма. Каля 100 г. Старажытны Рым. Брытанскі 

музей. Лондан. 

54. “Дзівоснае насычэнне пяццю хлябамі і дзвюма рыбамі”. Мазаіка базіліка 

Сан Апалінарэ Нуова ў г. Равэна. Каля 520 г. Візантыя.  

55. Фрэска царквы Эльмалы ў даліне Гарэмэ. Кападокія. Візантыя. 

56. “Распяцце”. Фрэска царквы Эльмалы ў даліне Гарэмэ. Кападокія. 

Візантыя. 

57. “Імператар Канстанцін Манамах і імператрыца Зоя перад Хрыстом”. 

Мазаіка храма Ая-Соф’я. Сярэдзіна ХІ ст. Канстанцінопаль. Візантыя. 

58. “Імператар Іаан-ІІ Камнін і імператрыца Ірына перад Божай Маці з 

немаўляткам”. Мазаіка храма Ая-Соф’я. ХІІ ст. Канстанцінопаль. Візантыя. 

59. “Хрыстос”. Мазаіка храма Ая-Соф’я. ХІІ ст. Канстанцінопаль. Візантыя. 

60. “Божая маці з немаўляткам”. Мазаіка храма Ая-Соф’я. ХІ ст. 

Канстанцінопаль. Візантыя. 

61. “Божая маці на троне”. Алтарны абраз з Канстанцінопаля. Каля 1280 г. 

Візантыя.  

62. Феафан Грэк. “Макарый Егіпецкі”. Фрагмент роспісу царквы Спаса 

Праабражэння ў Ноўгарадзе. ХІV ст. 

63. Феафан Грэк. “Галава Ноя”. Фрагмент роспісу царквы Спаса 

Праабражэння ў Ноўгарадзе. ХІV ст. 

64. Андрэй Рублѐў. “Троіца”. Абраз іканастаса Траецкага сабора Сергіевага 

манастыра. ХV ст. 

65. Царква Пакрова на Нерлі. ХІІ ст. Уладзіміра-Суздальская школа 

дойлідства. Уладзімір. 

66. Дзмітрыеўскі сабор. ХІІ ст. Уладзіміра-Суздальская школа дойлідства. 

Уладзімір. 

67. Арх. А. Фіараванці. Успенскі сабор Маскоўскга крамля. ХV ст. 

68. Царква Узнясення ў Каломенскім. ХVІ ст. 

69. Арх. Барма і Поснік. Сабор Васіля Блажэнага (Пакроўскі сабор на Рву). 

ХVІ ст. Масква. 

70. Сымон Ушакоў. “Вялікі архіерэй”. Абраз. 1658 г. Дзяржаўны гістарычны 

музей. Масква. 

71. Сымон Ушакоў. “Спас нерукатворны”. Абраз. 1678 г. Дзяржаўная 

Траццякоўская галерэя. Масква. 

72. Сабор Святога Марка ў Венецыі. Раманскі стыль. ХІ–ХV стст.  Італія.  

73. Архітэктурны комплекс у г. Пізе. Раманскі стыль. Пачатак будаўніцтва 

1063 г. Італія. 

74. Дыван з Баѐ. Раманскі стыль. ХІ ст.  

75. Сабор Парыжскай Божай Маці. Гатычны стыль. Першая палова ХІІ ст. 

Францыя. 

76. Палац Дожаў у г. Венецыі. Гатычны стыль. ХІ–ХVІ стст.  Італія. 

77. Вімана. ХVII ст. Індыя. 

78. Шыкхара. Х ст. Індыя. 

79. Маўзалей Тадж-Махал у Індыі. ХV ст. 

80. Пагада. Правінцыя Фуцзянь. 1238 г. Кітай. 
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81. Ма Юань. “Поўны месяц”. Каля 1200 г. Кітай. 

82. Пагада храма Чонімса каля Пуѐ. 662 г. Карэя. 

83. “Зялѐная Тара”. ХVІІ ст. Манголія. 

84. Маўзалей у Карабаглары. ХІV ст. Азербайджан. 

85. Павільѐн палаца шырваншахаў у г. Баку. ХV ст. Азербайджан. 

86. Маўзалей Ісмаіла Самані ў г. Бухары. Канец ІХ – пачатак Х ст. 

87. Плошча Рэгістан у Самаркандзе ХV–ХVІІ стст. 

88. Альгамбра (рэзідэнцыя ўладароў) у г. Гранадзе. 1377 г. Іспанія. 

89. Царква Рыпсіма ў Эчміадзіне. 618 г. Пабудова званіцы ХVІІ ст. Арменія. 

90. Арх. Філіпа Брунелескі. Купал сабора Санта Марыя дэль Фьѐрэ ў 

г. Фларэнцыі. Ранняе Адраджэнне. Італія. 1420–1436. 

91. Арх. Філіпа Брунелескі. Капэла Паці ў г. Фларэнцыі. Ранняе Адраджэнне. 

Італія. Каля 1430. 

92. Арх. Андрэа Паладзіа. Палацца Порта ў г. Вічэнца. Высокае Адраджэнне. 

Італія. 1550. 

93. Арх. Андрэа Паладзіа. Віла ратонда. Высокае Адраджэнне. Італія. 1551–

1567. 

94. Джота. “Пацалунак Іуды”. Фрэска капэлы дэль Арэна ў г. Падуі. 

Протарэнесанс. Італія. 1303–1306. 

95. Джота. “Аплакванне Хрыста”. Фрэска капэлы дэль Арэна ў г. Падуі. 

Протарэнесанс. Італія. 1305. 

96. Данатэла. “Давід”. Ранняе Адраджэнне. Італія. Каля 1430. Нацыянальны 

музей Барджэла. Фларэнцыя. 

97. Данатэла. “Святы Георгій”. Ранняе Адраджэнне. Італія. Каля 1415–1416. 

Нацыянальны музей Барджэла. Фларэнцыя. 

98. Андрэа дэль Верак’ѐ. “Давід”. Ранняе Адраджэнне. Італія. 1476. 

Нацыянальны музей Барджэла. Фларэнцыя. 

99. Андрэа дэль Верак’ѐ. Конны манумент кандацьера Барталамэа Калеоні. 

Раняяе Адраджэнне. Італія. 1479. Венецыя. 

100. Сандра Батычэлі. “Нараджэнне Венеры”. Ранняе Адраджэнне. Італія. 

1484. Галерэя Уфіцы. Фларэнцыя. 

101. Сандра Батычэлі. “Алегорыя вясны”. Ранняе Адраджэнне. Італія. Каля 

1478. Галерэя Уфіцы. Фларэнцыя. 

102. Леанарда да Вінчы. “Тайная вячэра”. Роспіс трапезнай манастыра 

Санта-Марыя дэль Грацыа ў г. Мілане. Высокае Адраджэнне. Італія. 1495–

1497. 

103. Леанарда да Вінчы. “Мона Ліза”. Высокае Адраджэнне. Італія. 1502. 

Луўр. Парыж. 

104. Леанарда да Вінчы. “Мадонна ў гроце”. Высокае Адраджэнне. Італія. 

1483–1486. Луўр. Парыж. 

105. Мікеланджэла. “Давід”. Высокае Адраджэнне. Італія. 1504. Галерэя 

Акадэміі. Фларэнцыя. 

106. Мікеланджэла. Роспіс Сіксцінскай капэлы. Высокае Адраджэнне. 

Італія. 1508–1512.  
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107. Мікеланджэла. “Скаваны раб”. Высокае Адраджэнне. Італія. 1513. 

Луўр. Парыж. 

108. Мікеланджэла. “П’ета”. Высокае Адраджэнне. Італія. 1498–1501. Сабор 

Святога Пятра. Рым. 

109. Рафаэль. “Сіксцінская мадонна”. Высокае Адраджэнне. Італія. 1515–

1519. Карцінная галерэя. Дрэздэн. 

110. Рафаэль. “Мадонна дэль Грандука”. Высокае Адраджэнне. Італія. Каля 

1505. Музей Піцці. Фларэнцыя. 

111. Рафаэль. “Трыумф Галатэі”. Высокае Адраджэнне. Італія. 1511–1514. 

Віла Фарнэзіна. Рым. 

112. Рафаэль. “Партрэт папы Льва Х з кардыналамі”. Высокае Адраджэнне. 

Італія. 1518. Галерэя Уфіцы. Фларэнцыя. 

113. Рафаэль. “Мадонна ў зелені”. Высокае Адраджэнне. Італія. 1505–1506. 

Музей гісторыі мастацтва. Вена. 

114. Рафаэль. “Мадонна ў крэсле”. Высокае Адраджэнне. Італія. 1513–1515. 

Галерэя Піцці. Фларэнцыя. 

115. Рафаэль. “Мадонна Альба”. Высокае Адраджэнне. Італія. 1510–1511. 

Нацыянальная галерэя. Вашынгтон. 

116. Рафаэль. “Афінская школа”. Роспіс ватыканскіх станц. Высокае 

Адраджэнне. Італія. 1509 – 1511. Ватыкан. Рым. 

117. Джарджоне. “Венера, якая спіць”. Ранняе Адраджэнне. Венецыя. 1508–

1510. Карцінная галерэя. Дрэздэн. 

118. Джарджоне. “Навальніца”. Раняяе Адраджэнне. Венецыя. 1508. Галерэя 

Акадэміі. Венецыя. 

119. Паола Веранэзэ. “Нясенне крыжа”. Высокае Адраджэнне. Венецыя. 

1529–1588. Луўр. Парыж. 

120. Паола Веранэзэ. “Мадонна Кучына”. Высокае Адраджэнне. Венецыя. 

Першая трэць ХVІ ст. Дзяржаўны музей Эрмітаж. Санкт-Пецярбург. 

121. Тыцыян. “Асунта (Узнясенне Марыі)”. Высокае Адраджэнне. Венецыя. 

1518. Царква Санта-Марыя дэі Фрарэ. Венецыя. 

122. Тыцыян. “Святы Себасцьян”. Высокае Адраджэнне. Венецыя. Каля 

1570. Дзяржаўны музей Эрмітаж. Санкт-Пецярбург. 

123. Тынтарэта. “Выкраданне цела Святога Марка” (цыкл “Цуд Святога 

Марка”). Позняе Адраджэнне. Венецыя. 1562. Галерэя Акадэміі мастацтваў. 

Венецыя. 

124. Ян і Губерт ван Эйкі. Генцкі алтар. Адраджэнне ў Нідэрландах. 1432. 

Сабор Святога Бавона. Гент. 

125. Ян ван Эйк. “Мадонна канцлера Ролена”. Адраджэнне ў Нідэрландах. 

Каля 1435. Музей Луўр. Парыж. 

126. Ян ван Эйк. “Партрэт мужа і жонкі Арнальфіні”. Адраджэнне ў 

Нідэрландах. 1434. Нацыянальная галерэя. Лондан. 

127. Пітэр Брэйгель Старшы. “Сялянскае вяселле”. Адраджэнне ў 

Нідэрландах. 1567. Музей гісторыі мастацтва. Вена. 

128. Пітэр Брэйгель Старшы. “Паляўнічыя на снезе”. Адраджэнне ў 

Нідэрландах. 1565. Музей гісторыі мастацтва. Вена. 
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129. Пітэр Брэйгель Старшы. “Нідэрландскія прыказкі”. Адраджэнне ў 

Нідэрландах. 1559. Дзяржаўная карцінная галерэя. Берлін. 

130. Пітэр Брэйгель Старшы. “Сялянскі танец”. Адраджэнне ў Нідэрландах. 

1568. Музей гісторыі мастацтва. Вена. 

131. Рагір ван дэр Вэйдэн. “Зняцце з крыжа”. Алтарны абраз. Адраджэнне ў 

Нідэрландах. Каля 1435. Музей Прада. Мадрыд. 

132. Іеранімус Босх. “Рай і Пекла” (трапціх “Сады зямной асалоды”). 

Адраджэнне ў Нідэрландах. Каля 1510. Музей Прада. Мадрыд. 

133. Іеранімус Босх. “Воз сена”. Трыпціх. Адраджэнне ў Нідэрландах. Каля 

1500. Музей Прада. Мадрыд. 

134. Іеранімус Босх. “Карабель дурняў”. Адраджэнне ў Нідэрландах. Каля 

1490–1500. Луўр. Парыж. 

135. Альбрэхт Дзюрэр. “Чатыры коннікі” (цыкл “Апакаліпсіс”). Адраджэнне 

ў Германіі. 1513. Ксілаграфія. 

136. Альбрэхт Дзюрэр. “Святы Іеранім у келіі”. Адраджэнне ў Германіі. 

1514. Гравюра на медзі. 

137. Альбрэхт Дзюрэр. “Меланхолія”. Адраджэнне ў Германіі. 1514. 

Гравюра на медзі. 

138. Альбрэхт Дзюрэр. “Бойка архангела Міхаіла з Д’яблам” (цыкл 

“Апакаліпсіс”). Адраджэнне ў Германіі. 1498. Ксілаграфія.  

139. Альбрэхт Дзюрэр. “Адам і Ева”. Адраджэнне ў Германіі. 1504. Гравюра 

на метале. 

140. Альбрэхт Дзюрэр. “Свята чотак”. Адраджэнне ў Германіі. 1506. 

Нацыянальная галерэя. Прага. 

141. Маціас Груневальд. “Распяцце” (Ізенгеймскі алтар). Адраджэнне ў 

Германіі. 1515. Музей Унтэрліндэн. Кольмар. 

142. Маціас Груневальд. “Уваскрэсенне” (Ізенгеймскі алтар). Адраджэнне ў 

Германіі. 1515. Музей Унтэрліндэн. Кольмар. 

143. Лукас Кранах Старшы. “Адпачынак па дарозе ў Егіпет”. Адраджэнне ў 

Германіі. 1504. Дзяржаўная карцінная галерэя. Берлін. 

144. Альбрэхт Альтдорфер. “Пейзаж”. Адраджэнне ў Германіі. Каля 1526–

1528. Старая пінакатэка. Мюнхен. 

145. Ганс Гальбейн Малодшы. “Мадонна бургамістра Меера”. Алтарны 

абраз. Адраджэнне ў Германіі. 1528. Дармштадт. Музей замка. 

146. Жан Фуке. “Эцьен Шэвалье са Святым Стэфанам”. Адраджэнне ў 

Францыі.  Каля 1450. Дзяржаўная карцінная галерэя. Берлін. 

147. Жан Гужон. “Фантан невінаватых” (рэльефы). Адраджэнне ў Францыі. 

1547–1549. Луўр. Парыж. 

148. Эль Грэка. “Зняцце пятай пячаці”. Адраджэнне ў Іспаніі. 1610–1614. 

Музей Метраполітэн. Нью-Ёрк. 

149. Ганс Гальбейн Малодшы. “Партрэт Георга Гісцэ”. Алтарны абраз. 

Адраджэнне ў Англіі. 1532. Дзяржаўная карцінная галерэя. Берлін. 

150. Нікалас Хіліард. “Юнак сярод кустоў руж”. Мініяцюра. Адраджэнне ў 

Англіі. Каля 1588. Музей Вікторыі і Альберта. Лондан. 

ІІІ курс 5 семестр 
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151. Арх. Джакома дэла Порта. Царква Іль Джэзу ў г. Рыме. Барока. Італія. 

Каля 1540–1602.   

152. Арх. Ларэнца Берніні. Плошча перад саборам Святога Пятра ў Рыме. 

Барока. Італія. 1657–1563. 

153. Ларэнца Берніні. “Экстаз Святой Тэрэзы”. Барока. Італія. 1644–1652. 

Царква Санта Марыя дэла Віторыя. Рым. 

154. Мікеланджэла дэ Караваджыа. “Лютніст”. Пазастылѐвая лінія. Італія. 

Каля 1595–1597. Дзяржаўны музей Эрмітаж. Санкт-Пецярбург. 

155. Мікеланджэла дэ Караваджыа. “Недавер Фамы”. Пазастылѐвая лінія. 

Італія. Каля 1602–1603. Палац Сансусі. Патсдам. 

156. Мікеланджэла дэ Караваджыа. “Нарцыс”. Пазастылѐвая лінія. Італія. 

Каля 1594–1596. Нацыянальная галерэя антычнага мастацтва. Рым. 

157. Мікеланджэла дэ Караваджыа. “Галава Медузы”. Пазастылѐвая лінія. 

Італія. Каля 1600–1601. Галерэя Уфіцы. Фларэнцыя. 

158. Пітэр Пауль Рубенс. “Алегорыя мірнага благадзенства”. Барока. 

Фландрыя. 1629–1630. Нацыянальная галерэя. Лондан. 

159. Пітэр Пауль Рубенс. “Шубка”. Барока. Фландрыя. Каля 1638–1640. 

Музей гісторыі мастацтва. Вена. 

160. Пітэр Пауль Рубенс. “Мадонна на троне са святымі”. Барока. Фландрыя. 

1627–1628. Дзяржаўная карцінная галерэя. Берлін. 

161. Пітэр Пауль Рубенс. “Партрэт дачкі”. Барока. Фландрыя. Каля 1616. 

Збор князя Ліхтэнштэйна. Вадуц. 

162. Пітэр Пауль Рубенс. “Аўтапартрэт”. Барока. Фландрыя. 1639. Музей 

гісторыі мастацтва. Вена. 

163. Антоніс ван Дэйк. “Партрэт англійскага караля Карла І”. Барока. 

Фландрыя. Каля 1635. Луўр. Парыж. 

164. Антоніс ван Дэйк. “Партрэт лордаў Сцюартаў”. Барока. Фландрыя. Каля 

1638. Нацыянальная галерэя. Лондан. 

165. Франс Хальс. “Партрэт Пітэра ван дэр Бруке”. Пазастылѐвая лінія. 

Галандыя. Каля 1633. Кенвуд. Фонд Айвіг. Лондан. 

166. Франс Хальс. “Партрэт Пітэра Цьярка”. Пазастылѐвая лінія. Галандыя. 

Каля 1635–1638. Галерэя мастацтваў. Лос Анжэлес. 

167. Франс Хальс. “Групавы партрэт афіцэраў стралковай роты Святога 

Георгія”. Пазастылѐвая лінія. Галандыя. 1616. Музей Франца Хальса. 

Харлем. 

168. Рэмбрант ван Рэйн. “Даная”. Пазастылѐвая лінія. Галандыя. 1636. 

Дзяржаўны музей Эрмітаж. Санкт-Пецярбург. 

169. Рэмбрант ван Рэйн. “Начны дазор”. Пазастылѐвая лінія. Галандыя. 1642. 

Райксмузеум. Амстэрдам. 

170. Рэмбрант ван Рэйн. “Аўтапартрэт з Саскіяй на каленях”. Пазастылѐвая 

лінія. Галандыя. 1638. Дзяржаўная карцінная галерэя. Дрэздэн. 

171. Рэмбрант ван Рэйн. “Давід і Іанафан”. Пазастылѐвая лінія. Галандыя. 

1642. Дзяржаўны музей Эрмітаж. Санкт-Пецярбург. 

172. Рэмбрант ван Рэйн. “Вяртанне блуднага сына”. Пазастылѐвая лінія. 

Галандыя. 1668–1669. Дзяржаўны музей Эрмітаж. Санкт-Пецярбург. 
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173. Якаб ван Рэйсдал. “Яўрэйскія могілкі”. Пазастылѐвая лінія. Галандыя. 

1650–1660. Дзяржаўная карцінная галерэя. Дрэздэн. 

174. Ян Вермер Дэльфцкі. “Служанка са збаном малака”. Пазастылѐвая лінія. 

Галандыя. Каля 1660. Стэдэлійк музеум. Амстэрдам. 

175. Дыега Веласкес. “Здача Брэды”. Пазастылѐвая лінія. Іспанія. 1634–1635. 

Музей Прада. Мадрыд. 

176. Дыега Веласкес. “Меніны”. Пазастылѐвая лінія. Іспанія. 1656. Музей 

Прада. Мадрыд. 

177. Дыега Веласкес. “Партрэт папы Інакенція Х”. Пазастылѐвая лінія. 

Іспанія. 1649 – 1650. Галерэя Дорыа-Памфілі. Рым. 

178. Арх. Луі Лево, Ардуэн  Мансар. Версальскі палац. Класіцызм. Францыя. 

1655–1682. 

179. Нікаля Пусэн. “Танкрэд і Эрмінія”. Класіцызм. Францыя. 1630-я. 

Дзяржаўны музей Эрмітаж. Санкт-Пецярбург. 

180. Нікаля Пусэн. “Аркацкія пастухі”. Класіцызм. Францыя. 1638–1639. 

Луўр. Парыж. 

181. Клод Ларэн. “Пейзаж са сцэнай ахвяравання богу Апалону”. Класіцызм. 

Францыя. 1662–1663. Энглсі Эббі. Кэмбрыджшыр. 

182. Кабінет у “стылі Буль”. Барока. Францыя. XVIII ст. 

183. Арх. Крыстафер Рэн. Сабор Святога Паўла ў г. Лондане. Класіцызм. 

Англія. 1675–1710. 

184. Арх. Жак-Жэрмэн Суфло. Сабор Святой Жэнеўевы ў г. Парыжы. 

Класіцызм. Францыя. 1755–1789.  

185. Антуан Вато. “Капрызніца”. Ракако. Францыя. 1718. Дзяржаўны музей 

Эрмітаж. Санкт-Пецярбург. 

186. Антуан Вато. “Грамадства ў парку”. Ракако. Францыя. 1719. Калекцыя 

Уолес. Лондан. 

187. Антуан Вато. “Саваяр”. Ракако. Францыя. 1716. Дзяржаўны музей 

Эрмітаж. Санкт-Пецярбург. 

188. Франсуа Бушэ. “Юпіцер і Каліста”. Ракако. Францыя. 1744. Дзяржаўны 

музей выяўленчых мастацтваў імя А.С. Пушкіна. Масква. 

189. Франсуа Бушэ. “Адаліска”. Ракако. Францыя. 1740. Луўр. Парыж. 

190. Жан Анарэ Фраганар. “Засоў”. Ракако. Францыя. 1778. Луўр. Парыж. 

191. Жан Анарэ Фраганар. “Дзяўчына ў ложаку, што гуляе з сабакам”. 

Ракако. Францыя. 1765–1772. Старая пінакатэка. Мюнхен. 

192. Жан Анарэ Фраганар. “Пацалунак цішком”. Ракако. Францыя. 1780-я. 

Дзяржаўны музей Эрмітаж. Санкт-Пецярбург. 

193. Жан Анарэ Фраганар. “Выйграны пацалунак”. Ракако. Францыя. 1760. 

Дзяржаўны музей Эрмітаж. Санкт-Пецярбург. 

194. Эцьен Марыс Фальканэ. “Пагражальны амур”. Ракако. Францыя. 1755. 

Дзяржаўны музей Эрмітаж. Санкт-Пецярбург. 

195. Жан-Батыст Грѐз. “Дзяўчына з лялькай”. Сентыменталізм. Францыя. 

1750-я. Дзяржаўны музей Эрмітаж. Санкт-Пецярбург. 
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196. Жан-Батыст Сімяон Шардэн. “Нацюрморт з атрыбутамі мастацтваў”. 

Асветніцкі рэалізм. Францыя. 1766. Дзяржаўны музей Эрмітаж. Санкт-

Пецярбург. 

197. Жан-Батыст Сімяон Шардэн. “Прачка”. Асветніцкі рэалізм. Францыя. 

1737. Дзяржаўны музей Эрмітаж. Санкт-Пецярбург. 

198. Жан-Батыст Сімяон Шардэн. “Малітва перад снеданнем”. Асветніцкі 

рэалізм. Францыя. 1740. Луўр. Парыж. 

199. Жан-Батыст Сімяон Шардэн. “Аўтапартрэт”. Асветніцкі рэалізм. 

Францыя. 1775. Луўр. Парыж. 

200. Уільям Хогарт. “Мот у Бедламе” (серыя “Кар’ера мота”). Асветніцкі 

рэалізм. Францыя. 1735. Музей Джона Соўна. Лондан. 

201. Уільям Хогарт. “Шлюбная дамова” (серыя “Модны шлюб”). Асветніцкі 

рэалізм. Францыя. 1743–1745. Нацыянальная галерэя. Лондан. 

202. Уільям Хогарт. “Бой пеўнікаў”. Асветніцкі рэалізм. Францыя. 1759. 

Афорт. 

203. Томас Гейнсбара. “Партрэт герцагіні дэ Бафор”. Асветніцкі рэалізм. 

Францыя. 1770-я. Дзяржаўны музей Эрмітаж. Санкт-Пецярбург. 

204. Томас Гейнсбара. “Партрэт міс Хаверфілд”. Асветніцкі рэалізм. 

Францыя. Каля 1780. Калекцыя Уолес. Лондан. 

205. Джошуа Рэйнальдс. “Партрэт міс Блоуз з сабакам”. Асветніцкі рэалізм. 

Францыя. 1775. Калекцыя Уолес. Лондан. 

206. Жан Антуан Гудон. “Ecorcher” (“Чалавек без скуры”). Асветніцкі 

рэалізм. Францыя. 1767.  

207. Жан Антуан Гудон. Бюст Вальтэра. Асветніцкі рэалізм. Францыя. 1781. 

Музей Вікторыі і Альберта. Лондан. 

208. Жак Луі Давід. “Клятва Гарацыяў”. Асветніцкі класіцызм. Францыя. 

1785. Луўр. Парыж. 

209. Жак Луі Давід. “Смерць Марата”. Асветніцкі класіцызм. Францыя. 1793. 

Каралеўскія музеі прыгожых мастацтваў. Брусэль. 

210. Антоніо Канова. “Амур і Псіхея”. Асветніцкі класіцызм. Італія. 1793. 

Дзяржаўны музей Эрмітаж. Санкт-Пецярбург. 

211. Джавані Батыста Цьепала. “Пір Клеапатры”. Пазастылѐвая лінія. 

Венецыя. Каля 1750. Палаццо Лабіа. Венецыя. 

212. Франчэска Гвардзі. “Від на царкву Сан Джорджо Маджорэ ў Венецыі”. 

Ведута. Пазастылѐвая лінія. Венецыя. Каля 1775–1780. Калекцыя Уолес. 

Лондан. 

213. Мейсенскі фарфор. Два флаконы. XVIII ст. 

214. Барталамэо Карла Растрэлі. Конны манумент Пятру І. Пятроўскае 

Барока. Расія. 1743. Санкт-Пецярбург. 

215. Барталамэо Карла Растрэлі. “Ганна Іаанаўна з арапчонкам”. Пятроўскае 

Барока. Расія. 1741. Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

216. Міхаіл Іванавіч Казлоўскі. “Самсон, што раздзірае пасць ільву”. 

Пятроўскае барока. Расія. 1800. Пецяргоф. 

217. Іван Мікіціч Нікіцін. “Напольны гетман”. Пятроўскае Барока. Расія. 

1720-я. Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 
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218. Іван Мікіціч Нікіцін. “Пѐтр І на смертным ложы”. Пятроўскае Барока. 

Расія. 1725. Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

219. Андрэй Мацвеевіч Мацвееў. “Аўтапартрэт з жонкай”. Пятроўскае 

Барока. Расія. 1729. Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

220. Іван Якаўлевіч Вішнякоў. “Партрэт Вільгельма Фермора”. Пятроўскае 

Барока. Расія. 1750-я. Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

221. Іван Якаўлевіч Вішнякоў. “Партрэт Сары Элеаноры Фермор”. 

Пятроўскае Барока. Расія. 1750-я. Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

222. Аляксей Пятровіч Антропаў. “Партрэт А.М. Ізмайлавай”. Пятроўскае 

Барока. Расія. 1759. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

223. Аляксей Пятровіч Антропаў. “Партрэт Т.А. Трубяцкой”. Пятроўскае 

Барока. Расія. 1761. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

224. Аляксей Пятровіч Антропаў. “Партрэт Пятра ІІІ”. Пятроўскае Барока. 

Расія. 1762. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

225. Іван Пятровіч Аргуноў. “Партрэт невядомай сялянкі ў рускім касцюме”. 

Пятроўскае Барока. Расія. 1784. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

226. Арх. Дамініка Трэзіні. Петрапаўлаўскі сабор у г. Санкт-Пецярбурзе. 

Пятроўскае барока. Расія. 1712–1733. 

227. Арх. Барталамэо Франчэска Растрэлі. Сабор Смольнага манастыра. 

Пятроўскае барока. Расія. 1748–1769. Санкт-Пецярбург. 

228. Арх. Барталамэо Франчэска Растрэлі. Зімовы палац. Пятроўскае барока. 

Расія. 1754–1762. Санкт-Пецярбург. 

229. Арх. Васіль Іванавіч Бажэнаў. Праект Крамлѐўскага палаца ў г. Маскве. 

Кацярыненскі класіцызм. Расія. 1773. 

230. Арх. Васіль Іванавіч Бажэнаў. Сядзіба Царыцына пад Масквой. 

Кацярыненскі класіцызм. Расія. 1786. 

231. Арх. Васіль Іванавіч Бажэнаў. Дом Пашкова на вул. Махавой у 

г. Маскве. Кацярыненскі класіцызм. Расія. 1784–1786. 

232. Арх. Матфей Фѐдаравіч Казакоў. Пятроўскі пад’яздны палац. 

Кацярыненскі класіцызм. Расія. 1775–1782. Масква. 

233. Арх. Матфей Фѐдаравіч Казакоў. Галіцынская бальніца. Кацярыненскі 

класіцызм. Расія. 1796–1802. Масква. 

234. Арх. Джакама Кварэнгі. Эрмітажны тэатр. Кацярыненскі класіцызм. 

Расія. 1783–1787. Санкт-Пецярбург. 

235. Арх. Чарльз Камерон. “Камеронава галерэя”. Кацярыненскі класіцызм. 

Расія. 1780–1794. Царскае Сяло. 

236. Арх. Чарльз Камерон. “Халодныя лазні”. Кацярыненскі класіцызм. 

Расія. 1780–1794. Царскае Сяло. 

237. Арх. Чарльз Камерон. Паўлаўскі палац. Кацярыненскі класіцызм. Расія. 

1782–1786. Паўлаўск. 

238. Арх. Чарльз Камерон. Каланада Апалона. Кацярыненскі класіцызм. 

Расія. 1780-я. Паўлаўск. 

239. Фядот Іванавіч Шубін. “Партрэт А.М. Галіцына”. Кацярыненскі 

класіцызм. Расія. 1775. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 
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240. Фядот Іванавіч Шубін. “Партрэт М.В. Ламаносава”. Кацярыненскі 

класіцызм. Расія. 1790-я. Расійская акадэмія навук. Масква. 

241. Эцьен Марыс Фальканэ. “Медны коннік” (помнік Пятру І). Ракако. 

Расія. 1782. Санкт-Пецярбург. 

242. Фѐдар Сцяпанавіч Рокатаў. “Партрэт паэта В.І. Майкова”. Кацярыненскі 

класіцызм. Расія. 1765. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

243. Фѐдар Сцяпанавіч Рокатаў. “Партрэт невядомай у ружовай сукенцы”. 

Кацярыненскі класіцызм. Расія. 1770-я. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. 

Масква. 

244. Фѐдар Сцяпанавіч Рокатаў. “Партрэт В.Я. Навасільцавай”. 

Кацярыненскі класіцызм. Расія. 1780. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. 

Масква. 

245. Фѐдар Сцяпанавіч Рокатаў. “Партрэт В.М. Сураўцавай”. Кацярыненскі 

класіцызм. Расія. 1780-я. Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

246. Дзмітрый Рыгоравіч Лявіцкі. “Партрэт А.М. Хаванскай і 

А.М. Хрушчовай”. Кацярыненскі класіцызм. Расія. 1773. Дзяржаўны Рускі 

музей. Санкт-Пецярбург. 

247. Дзмітрый Рыгоравіч Лявіцкі. “Партрэт Г.І. Алымавай”. Кацярыненскі 

класіцызм. Расія. 1776. Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

248. Дзмітрый Рыгоравіч Лявіцкі. “Партрэт К.І. Нялідавай”. Кацярыненскі 

класіцызм. Расія. 1773. Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

249. Антон Паўлавіч Ласенка. “Развітанне Гектара з Андрамахай”. 

Кацярыненскі класіцызм. Расія. 1773. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. 

Масква. 

250. Антон Паўлавіч Ласенка. “Уладзімір перад Рагнедай”. Кацярыненскі 

класіцызм. Расія. 1770. Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

ІІІ курс 6 семестр 

251. Арх. Жан Франсуа Шальгрэн. Трыумфальныя арка на плошчы Зоркі ў 

г. Парыжы. Ампір. Францыя. 1806–1837. 

252. Франсіска Хосэ Гойя. “Махі на балконе”. Рамантызм. Іспанія. Каля 

1810–1815. Музей Метраполітэн. Нью-Ёрк. 

253. Франсіска Хосэ Гойя. “Растрэл”. Рамантызм. Іспанія. Каля 1814. Музей 

Прада. Мадрыд. 

254. Тэадор Жэрыко. “Плыт Мядузы”. Рамантызм. Францыя. 1819. Луўр. 

Парыж. 

255. Тэадор Жэрыко. “Паранены кірасір”. Рамантызм. Францыя. 1814. Луўр. 

Парыж 

256. Эжэн Дэлакруа. “28 ліпеня 1830 года: Свабода, якая вядзе народ”. 

Рамантызм. Францыя. 1830. Луўр. Парыж. 

257. Эжэн Дэлакруа. “Нападкі арабскай конніцы”. Рамантызм. Францыя. 

1832. Музей Фабра. Монпелье. 

258. Арэст Адамавіч Кіпрэнскі. “Партрэт А.С. Пушкіна”. Рамантызм. Расія. 

1827. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

259. Васіль Андрэевіч Трапінін. “Дзяўчына, якая пляце карункі”. Рамантызм. 

Расія. 1823. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 
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260. Васіль Андрэевіч Трапінін. “Праха”. Рамантызм. Расія. 1820-я. 

Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

261. Васіль Андрэевіч Трапінін. “Партрэт К.П. Брулова”. Рамантызм. Расія. 

1836. Музей імя А.С. Пушкіна. Санкт-Пецярбург. 

262. Васіль Андрэевіч Трапінін. “Партрэт А.С. Пушкіна”. Рамантызм. Расія. 

1827. Музей імя А.С. Пушкіна. Санкт-Пецярбург. 

263. Карл Паўлавіч Брулоў. “Жанчына на кані”. Рамантызм. Расія. 1832. 

Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

264. Карл Паўлавіч Брулоў. “Партрэт Ю. Самойлавай з Амацыліяй Пачыні”. 

Рамантызм. Расія. 1838–1840. Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

265. Карл Паўлавіч Брулоў. “Партрэт А.П. Салтыковай”. Рамантызм. Расія. 

1841. Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

266. Карл Паўлавіч Брулоў. “Апошні дзень Пампеі”. Рамантызм. Расія. 1833. 

Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

267. Аляксандр Андрэевіч Іванаў. “З’яўленне Хрыста народу”. Рамантызм. 

Расія. 1833. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

268. Аляксандр Андрэевіч Іванаў. “З’яўленне Хрыста Марыі Магдаліне пасля 

Уваскрэсення”. Рамантызм. Расія. 1835. Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-

Пецярбург. 

269. Аляксандр Андрэевіч Іванаў. “Біблейскія эскізы”. Рамантызм. Расія. 

1850-я. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

270. Аляксей Гаўрылавіч Венецыянаў. “На раліі. Вясна”. Рамантызм. Расія. 

1820-я. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

271. Аляксей Гаўрылавіч Венецыянаў. “На жніве. Лета”. Рамантызм. Расія. 

1830-я. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

272. Аляксей Гаўрылавіч Венецыянаў. “Гумно”. Рамантызм. Расія. 1820-я. 

Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

273. Шарль Франсуа Дабіньі. “Пруд”. Барбізонская школа. Францыя. 1858. 

Дзяржаўны музей Эрмітаж. Санкт-Пецярбург. 

274. Каміль Каро. “Воз сена”. Барбізонская школа. Францыя. Каля 1865–

1870. Дзяржаўны музей выяўленчых мастацтваў імя А.С. Пушкіна. Масква. 

275. Анарэ Дам’е. “Салодкія ўспаміны”. Рэалізм. Францыя. 1850-я. 

Літаграфія. 

276. Жан Франсуа Міле. “Зборшчыцы каласоў”. Рэалізм. Францыя. 1857. 

Музей д’Арсэ. Парыж. 

277. Густаў Курбэ. “Драбільшчыкі камянѐў”. Рэалізм. Францыя. 1849 (не 

захавалася).  

278. Густаў Курбэ. “Добры дзень, спадар Курбэ”. Рэалізм. Францыя. 1854. 

Музей Фабра. Монпелье. 

279. Густаў Курбэ. “Пахаванне ў Арнане”. Рэалізм. Францыя. 1849–1850. 

Музей д’Арсэ. Парыж. 

280. Павел Андрэевіч Фядотаў. “Сватаўство маѐра”. Рэалізм. Расія. 1848. 

Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

281. Павел Андрэевіч Фядотаў. “Свежы кавалер”. Рэалізм. Расія. 1846. 

Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 
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282. Павел Андрэевіч Фядотаў. “Удовушка”. Рэалізм. Расія. 1851–1852. 

Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

283. Павел Андрэевіч Фядотаў. “Анкор, яшчэ анкор”. Рэалізм. Расія. 1851. 

Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

284. Іван Пятровіч Мартас. Помнік К. Мініну і Д. Пажарскаму ў г. Маскве. 

Класіцызм. Расія. 1804–1818.  

285. Пѐтр Карлавіч Клот. “Украціцелі коней”. Рамантызм. Расія. 1833–1850. 

Анічкаў мост. Санкт-Пецярбург. 

286. Арх. Андрэй Нікіфаравіч Вараніхін. Казанскі сабор у г. Санкт-

Пецярбурзе. Класіцызм. Расія. 1801–1811. 

287. Арх. Андрыян Дзмітрыевіч Захараў. Адміралцейства ў г. Санкт-

Пецярбурзе. Класіцызм. Расія. 1806–1923. 

288. Арх. Тама дэ Тамон. Будынак Пецярбургскай біржы. Класіцызм. Расія. 

1805–1810. 

289. Арх. Карл Іванавіч Росі. Будынак галоўнага штаба і міністэрстваў у 

г. Санкт-Пецярбурзе. Класіцызм. Расія. 1819–1829.  

290. Арх. Васіль Пятровіч Стасаў. Спаса-Праабражэнскі сабор у г. Санкт-

Пецярбурзе. Класіцызм. Расія. 1827–1829. 

291. Арх. Васіль Пятровіч Стасаў. Траецкі сабор у г. Санкт-Пецярбурзе. 

Класіцызм. Расія. 1828–1835. 

292. Арх. Агюст Манферан. Ісакіеўскі сабор у г. Санкт-Пецярбурзе. 

Класіцызм. Расія. 1818–1858. 

293. Эдуард Манэ. “Балкон”. Імпрэсіянізм. Францыя. 1868–1869. Музей 

д’Арсэ. Парыж. 

294. Эдуард Манэ. “Кабачок”. Імпрэсіянізм. Францыя. 1878. Музей 

выяўленчых мастацтваў імя А.С. Пушкіна. Масква. 

295. Эдуард Манэ. “Снеданне на траве”. Імпрэсіянізм. Францыя. 1863. Луўр. 

Парыж. 

296. Эдуард Манэ. “Бар у Фолі-Бэржэр”. Імпрэсіянізм. Францыя. 1878–1879. 

Нацыянальная галерэя. Лондан. 

297. Клод Оскар Манэ. “Руанскі сабор удзень” (серыя “Руанскі сабор”). 

Імпрэсіянізм. Францыя. 1894. Дзяржаўны музей выяўленчых мастацтваў імя 

А.С. Пушкіна. Масква. 

298. Клод Оскар Манэ. “Бульвар Капуцынак”. Імпрэсіянізм. Францыя. 1873. 

Дзяржаўны музей выяўленчых мастацтваў імя А.С. Пушкіна. Масква. 

299. Клод Оскар Манэ. “Скалы ў Бэль-Іль”. Імпрэсіянізм. Францыя. 1886. 

Дзяржаўны музей выяўленчых мастацтваў імя А.С. Пушкіна. Масква. 

300. Каміль Пісаро. “Бульвар Монмартр у Парыжы” (серыя “Бульвары”). 

Імпрэсіянізм. Францыя. 1897. Дзяржаўны музей Эрмітаж. Санкт-Пецярбург. 

301. Каміль Пісаро. “Оперны праезд у Парыжы” (серыя “Бульвары”). 

Імпрэсіянізм. Францыя. 1898. Дзяржаўны музей выяўленчых мастацтваў імя 

А.С. Пушкіна. Масква. 

302. П’ер Агюст Рэнуар. “Партрэт актрысы Жанны Самары”. Імпрэсіянізм. 

Францыя. 1878. Дзяржаўны музей выяўленчых мастацтваў імя А.С. Пушкіна. 

Масква. 
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303. П’ер Агюст Рэнуар. “Мулен-дэ-ля-Галет”. Імпрэсіянізм. Францыя. 1876. 

Музей д’Арсэ. Парыж. 

304. П’ер Агюст Рэнуар. “Аголеная”. Імпрэсіянізм. Францыя. 1876. Музей 

выяўленчых мастацтваў імя А.С. Пушкіна. Масква. 

305. Эдгар Дэга. “Танцаўшчыца у фатографа”. Імпрэсіянізм. Францыя. 1879. 

Музей выяўленчых мастацтваў імя А.С. Пушкіна. Масква. 

306. Эдгар Дэга. “Блакітныя танцаўшчыцы”. Імпрэсіянізм. Францыя. 1897. 

Музей выяўленчых мастацтваў імя А.С. Пушкіна. Масква. 

307. Агюст Радэн. “Грамадзяне Кале”. Імпрэсіянізм. Францыя. 1884–1888. 

Музей Радэна. Парыж. 

308. Агюст Радэн. “Рука Бога-бацькі”. Імпрэсіянізм. Францыя. 1898. Музей 

Радэна. Парыж 

309. Жорж Сѐра. “Мост у Курбэвуа”. Пуантылізм. Францыя. 1886–1887. 

Галерэя інстытута Курто. Лондан. 

310. Поль Сіньяк. “Грушавае дрэва ў Сан-Трапэ”. Пуантылізм. Францыя. 

1909. Музей выяўленчых мастацтваў імя А.С. Пушкіна. Масква. 

311. Вінсэнт Ван Гог. “Прагулка зняволеных”. Постімпрэсіянізм. Францыя. 

1890. Музей выяўленчых мастацтваў імя А.С. Пушкіна. Масква. 

312. Вінсэнт Ван Гог. “Чырвоныя вінаграднікі”. Постімпрэсіянізм. Францыя. 

1888. Дзяржаўны музей выяўленчых мастацтваў імя А.С. Пушкіна. Масква. 

313. Вінсэнт Ван Гог. “Пшанічнае поле і кіпарысы”. Постімпрэсіянізм. 

Францыя. 1889. Нацыянальная галерэя. Лондан. 

314. Вінсэнт Ван Гог. “Нацюрморт са сланечнікамі”. Постімпрэсіянізм. 

Францыя. 1888. Новая пінакатэка. Мюнхен. 

315. Поль Сезан. “Гара Святой Вікторыі”. Постімпрэсіянізм. Францыя. 1885. 

Мерыѐн, штат Пенсільванія, ЗША. Фонд Барнаса. 

316. Поль Сезан. “П’еро і Арлекін”. Постімпрэсіянізм. Францыя. 1888. 

Дзяржаўны музей выяўленчых мастацтваў імя А.С. Пушкіна. Масква. 

317. Поль Гаген. “Дзве таіцянкі”. Постімпрэсіянізм. Францыя. 1899. Музей 

Метраполітэн. Нью-Ёрк. 

318. Анры дэ Тулуз-Латрэк. Афіша кабарэ “Амбасадор”. Літаграфія. 

Постімпрэсіянізм. Францыя. 1892.  

319. Іван Мікалаевіч Крамской. “Невядомая”. Крытычны рэалізм. 

Таварыства мастацкіх перадзвіжных выстаў. Расія. 1883. Дзяржаўная 

Траццякоўская галерэя. Масква. 

320. Іван Мікалаевіч Крамской. “Партрэт М.Я. Салтыкова-Шчадрына”. 

Крытычны рэалізм. Таварыства мастацкіх перадзвіжных выстаў. Расія. 1879. 

Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

321. Іван Мікалаевіч Крамской. “Хрыстос у пустыні”. Крытычны рэалізм. 

Таварыства мастацкіх перадзвіжных выстаў. Расія. 1872. Дзяржаўная 

Траццякоўская галерэя. Масква. 

322. Мікалай Мікалаевіч Ге. “Тайная вячэра”. Крытычны рэалізм. 

Таварыства мастацкіх перадзвіжных выстаў. Расія. 1863. Дзяржаўны Рускі 

музей. Санкт-Пецярбург. 
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323. Васіль Рыгоравіч Пяроў. “Провады нябожчыка (“Пахаванне селяніна”)”. 

Крытычныя рэалізм. Таварыства мастацкіх перадзвіжных выстаў. Расія. 1865. 

Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

324. Васіль Рыгоравіч Пяроў. “Апошні кабак ля заставы”. Крытычны рэалізм. 

Таварыства мастацкіх перадзвіжных выстаў. Расія. 1868. Дзяржаўная 

Траццякоўская галерэя. Масква. 

325. Ілья Яфімавіч Рэпін. “Запарожцы пішуць пісьмо турэцкаму султану”. 

Крытычны рэалізм. Таварыства мастацкіх перадзвіжных выстаў. Расія. 1880–

1891. Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

326. Ілья Яфімавіч Рэпін. “Не чакалі”. Крытычны рэалізм. Таварыства 

мастацкіх перадзвіжных выстаў. Расія. 1884. Дзяржаўная Траццякоўская 

галерэя. Масква. 

327. Ілья Яфімавіч Рэпін. “Бурлакі на Волзе”. Крытычны рэалізм. Таварыства 

мастацкіх перадзвіжных выстаў. Расія. 1870–1873. Дзяржаўны Рускі музей. 

Санкт-Пецярбург. 

328. Ілья Яфімавіч Рэпін. “Хрэсны ход у Курскай губерніі”. Крытычны 

рэалізм. Таварыства мастацкіх перадзвіжных выстаў. Расія. 1880–1883. 

Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

329. Васіль Іванавіч Сурыкаў. “Пераход Суворава праз Альпы”. Крытычны 

рэалізм. Таварыства мастацкіх перадзвіжных выстаў. Расія. 1899. Дзяржаўны 

Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

330. Васіль Іванавіч Сурыкаў. “Меншыкаў у Бярозаве”. Крытычны рэалізм. 

Таварыства мастацкіх перадзвіжных выстаў. Расія. 1883. Дзяржаўная 

Траццякоўская галерэя. Масква. 

331. Васіль Іванавіч Сурыкаў. “Баярыня Марозава”. Крытычны рэалізм. 

Таварыства мастацкіх перадзвіжных выстаў. Расія. 1887. Дзяржаўная 

Траццякоўская галерэя. Масква. 

332. Васіль Іванавіч Сурыкаў. “Пакарэнне Сібіры Ермаком”. Крытычны 

рэалізм. Таварыства мастацкіх перадзвіжных выстаў. Расія. 1895. Дзяржаўны 

Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

333. Віктар Міхайлавіч Васняцоў. “Алѐнушка”. Крытычны рэалізм. 

Таварыства мастацкіх перадзвіжных выстаў. Расія. 1881. Дзяржаўная 

Траццякоўская галерэя. Масква. 

334. Віктар Міхайлавіч Васняцоў. “Тры багатыры”. Крытычны рэалізм. 

Таварыства мастацкіх перадзвіжных выстаў. Расія. 1898. Дзяржаўная 

Траццякоўская галерэя. Масква. 

335. Аляксей Кандрацьевіч Саўрасаў. “Грачы прыляцелі”. Крытычны 

рэалізм. Таварыства мастацкіх перадзвіжных выстаў. Расія. 1871. Дзяржаўная 

Траццякоўская галерэя. Масква. 

336. Аляксей Кандрацьевіч Саўрасаў. “Прасѐлак”. Крытычны рэалізм. 

Таварыства мастацкіх перадзвіжных выстаў. Расія. 1873. Дзяржаўная 

Траццякоўская галерэя. Масква. 

337. Ісаак Ільіч Левітан. “Сакавік”. Крытычны рэалізм. Таварыства мастацкіх 

перадзвіжных выстаў. Расія. 1895. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. 

Масква. 
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338. Іван Іванавіч Шышкін. “Карабельны гай”. Крытычны рэалізм. 

Таварыства мастацкіх перадзвіжных выстаў. Расія. 1898. Дзяржаўны Рускі 

музей. Санкт-Пецярбург. 

339. Іван Іванавіч Шышкін. “Дубы”. Крытычны рэалізм. Таварыства 

мастацкіх перадзвіжных выстаў. Расія. 1887. Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-

Пецярбург. 

340. Іван Іванавіч Шышкін. “На поўначы дзікай”. Крытычны рэалізм. 

Таварыства мастацкіх перадзвіжных выстаў. Расія. 1891. Кіеўскі музей 

рускага мастацтва. 

341. Іван Іванавіч Шышкін. “Сосны, асветленыя сонцам”. Крытычны рэалізм. 

Таварыства мастацкіх перадзвіжных выстаў. Расія. 1886. Дзяржаўная 

Траццякоўская галерэя. Масква. 

342. Іван Іванавіч Шышкін. “Раніца ў сасновым лесе”. Крытычны рэалізм. 

Таварыства мастацкіх перадзвіжных выстаў. Расія. 1889. Дзяржаўная 

Траццякоўская галерэя. Масква. 

343. Архіп Іванавіч Куінджы. “Бярозавы гай”. Крытычны рэалізм. 

Таварыства мастацкіх перадзвіжных выстаў. Расія. 1879. Дзяржаўная 

Траццякоўская галерэя. Масква. 

344. Іван Канстанцінавіч Айвазоўскі. “Дзявяты вал”. Рамантызм. Таварыства 

мастацкіх перадзвіжных выстаў. Расія. 1850. Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-

Пецярбург. 

345. Чыгунны мост каля Калбрукдэйля. “Новая архітэктура”. Англія. 1779. 

346. Арх. Жан Луі Шарль Гарнье. Гранд Опера ў г. Парыжы. Эклектыка. 

Францыя. 1861–1875. 

347. Дантэ Габрыель Расэці. “Дабравешчанне”. Брацтва Прарафаэлітаў. 

Англія. 1849–1850. Галерэя Тэйт. Лондан. 

348. Арх. Віктар Орта. Асабняк для прафесара Брусэльскага ўніверсітэта. 

Мадэрн. Бельгія. 1893. 

349. Арх. Антоніо Гаўдзі. Сабор Саграда Фаміліа ў г. Барселоне. Мадэрн. 

Іспанія. 1884–1926 (не завершаны). 

350. Арх. Фѐдар Восіпавіч Шэхтэль. Сядзіба Рабушынскага ў г. Маскве. 

Мадэрн. Расія. 1900. 
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351. Анры Маціс. “Чырвоны пакой”. Фавізм. Францыя. 1908. Дзяржаўны 

музей Эрмітаж. Санкт-Пецярбург. 

352. Анры Маціс. “Чырвоныя рыбкі”. Фавізм. Францыя. 1911. Музей 

выяўленчых мастацтваў імя А.С. Пушкіна. Масква. 

353. Анры Маціс. “Мараканскі трыпціх” (фрагмент). Фавізм. Францыя. 1912. 

Музей выяўленчых мастацтваў імя А.С. Пушкіна. Масква. 

354. Пабло Пікасо. “Партрэт Амбруаза Валара”. Кубізм. Францыя. 1910. 

Музей выяўленчых мастацтваў імя А.С. Пушкіна. Масква. 

355. Пабло Пікасо. “Герніка”. Кубізм. Францыя. 1937. Музей сучаснага 

мастацтва. Нью-Ёрк. 

356. Пабло Пікасо. “Дзяўчына на шары”. Кубізм. Францыя. 1905. Музей 

выяўленчых мастацтваў імя А.С. Пушкіна. Масква. 
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357. Жорж Брак. “Гавань у Нармандыі”. Кубізм. Францыя. 1909. Фонд 

Самуэля А. Маркса. Чыкагскі інстытут мастацтваў. 

358. Рабэр Дэланэ. “Эйфелева вежа”. Кубізм. Францыя. 1910. Музей 

Саламона Р. Гугенхейма. Нью-Ёрк. 

359. Умберта Бачоні. “Унікальныя формы непарыўнасці ў прасторы”. 

Футурызм. Італія. 1913. Музей сучаснага мастацтва. Нью-Ёрк. 

360. Джына Севярыні. “Дынамічныя іерогліфы. Бал Табарын”. Футурызм. 

Італія. 1912. Музей сучаснага мастацтва. Нью-Ёрк. 

361. Эдвард Мунк. “Крык”. Літаграфія. Экспрэсіянізм. Нарвегія. 1895.  

362. Кэтэ Кольвіц. “Патрэба”. Літаграфія. Экспрэсіянізм. Германія. 1893–

1901. 

363. Кэтэ Кольвіц. “Сялянская вайна. Выбух”. Афорт. Экспрэсіянізм. 

Германія. 1903. 

364. Эміль Нольдэ. “Прарок”. Ксілаграфія. Экспрэсіянізм. Германія. 1912. 

365. Эрнст Барлах. “Змілуйцеся”. Экспрэсіянізм. Германія. 1919. Прыватны 

збор. 

366. Оскар Какошка. “Дзеці, якія гуляюць”. Экспрэсіянізм. Германія. 1909. 

Музей Вільгельма Лембрука. Дуйсбург. 

367. Пауль Клее. “Маленькая казка пра маленькага карліка”. Экспрэсіянізм. 

Швейцарыя. 1925. Прыватны збор. 

368. Канстанцін Бранкузі. “Пацалунак”. Экспрэсіянізм. Румынія. 1907. 

Музей мастацтваў Краѐва. Румынія. 

369. Васіль Васільевіч Кандзінскі. “Кампазіцыя 8. № 260”. Абстракцыянізм. 

Расія. 1910–1911. Галерэя Тэйт. Лондан. 

370. Васіль Васільевіч Кандзінскі. “Казакі”. Абстракцыянізм. Расія. 1923. 

Музей Р. Гугенхейма. Нью-Ёрк. 

371. Піт Мандрыян. “Кампазіцыя з чырвоным, жоўтым, сінім, чорным”. 

Абстракцыянізм. Галандыя. 1920. Стэдэлік музеум. Амстэрдам. 

372. Бэн Нікалсан. “1934 (рэльеф)”. Абстракцыянізм. Англія. 1934. Галерэя 

Тэйт. Лондан. 

373. Джэксан Полак. “Адно”. Абстрактны экспрэсіянізм. ЗША. 1950. Музей 

сучаснага мастацтва. Нью-Ёрк. 

374. Франц Кляйн. “Белыя формы”. Ташызм. ЗША. 1955. Музей сучаснага 

мастацтва. Нью-Ёрк. 

375. Пьер Сулаж. “3 красавіка 1954 года”. Ташызм. Францыя. 1954. 

Мастацкая галерэя Олбрайт-Нокс. Буфала. 

376. Ніко Пірасманашвілі (Пірасмані). “Дворнік”. Прымітыўнае (наіўнае) 

мастацтва. Грузія. 1904. Дзяржаўны музей мастацтваў Грузіі. Тбілісі. 

377. Анры Русо. “Партрэт Джозафа Брумара”. Прымітыўнае (наіўнае) 

мастацтва. Францыя. 1909. Прыватны збор. 

378. Сальвадор Далі. “З’яўленне твару і фруктовай вазы на пляжы”. 

Сюррэалізм. Іспанія. 1938. Хартфорд, штат Канэкцікут, ЗША. 

379. Сальвадор Далі. “Спакусы Святога Антонія”. Сюррэалізм. Іспанія. 1946. 

Каралеўскі музей выяўленчых мастацтваў. Брусэль. 
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380. Сальвадор Далі. “Мягкая канструкцыя з бабамі: прадчуванне 

грамадзянскай вайны”. Сюррэалізм. Іспанія. 1936. Музей сучаснага 

мастацтва. Філадэльфія. Штат Пенсільванія. 

381. Сальвадор Далі. “Сон”. Сюррэалізм. Іспанія. 1937. Прыватная калекцыя. 

382. Сальвадор Далі. “Лебедзі, што адлюстроўваюцца сланамі”. Сюррэалізм. 

Іспанія. 1937. Кампанія Кавальеры Холдзінг Інкарпарэйтэд. Жэнева. 

383. Сальвадор Далі. “Галатэя сфер”. Сюррэалізм. Іспанія. 1952. Фонд Гала – 

Сальвадор Далі. Фігерас. 

384. Сальвадор Далі. “Жамчужына”. Сюррэалізм. Іспанія. 1981. Фонд Гала – 

Сальвадор Далі. Фігерас. 

385. Джорджо дэ Кірыка. “Песня кахання”. Сюррэалізм. Італія. 1914. Музей 

сучаснага мастацтва. Нью-Ёрк. 

386. Рэнэ Магрыт. “Спроба немагчымага”. Сюррэалізм. Бельгія. 1928. 

Прыватны збор. 

387. Альберта Джакамецці. “Галава”. Сюррэалізм. Італія. 1927. Стэдэлійк 

музеум. Амстэрдам. 

388. Рэната Гутуза. “Рока ля паціфона”. Неарэалізм. Італія. 1960–1961. 

Дзяржаўны музей выяўленчых мастацтваў імя А.С. Пушкіна. Масква. 

389. Эндзі Уорхал. “Мэрылін”. Поп-арт. ЗША. 1962. Музей сучаснага 

мастацтва. Нью-Ёрк. 

390. Аляксандр Колдэр. “Сусвет”. Кінетычнае мастацтва. ЗША. 1934. Музей 

сучаснага мастацтва. Нью-Ёрк. 

391. Дэвід Хокні. “Мая маці”. Гіперрэалізм. ЗША. 1982. Уласнасць мастака. 

392. Джонатан Барофскі. “Чалавек-малекула”. Канцэптуальнае мастацтва. 

Германія. 1999. Берлін. 

393. Арх. Вальтэр Гропіус. Будынак школы Bauhaus ў г. Дэсаў. 

Функцыяналізм. Германія. 1925–1926. 

394. Арх. Ле Карбюзье. Капэла Нотр-Дам-дзю-О ў Раншане. Функцыяналізм 

– арганічная архітэктура. Францыя. 1950–1955. 

395. Арх. Фрэнк Лойд Райт. Дом над вадаспадам у Бір-Ран (штат 

Пенсільванія, ЗША). Арганічная архітэктура. ЗША. 1936. 

396. Арх. Ф. Джонсан. Будынак Амерыканскай тэлефоннай кампаніі ў Нью-

Ёрку. Постмадэрн. ЗША. 1982. 

397. Арх. Рычард Роджэрс, Рэнца Піана. Будынак Цэнтра мастацтваў імя 

Ж. Пампіду на плошчы Бабур у г. Парыжы. Хай-тэк. Францыя. 1972–1977. 

398. Арх. Вольф Прыкс, Гельмут Свічынскі. UFA-кінатэатр у г. Дрэздэне. 

Дэканструктывізм. Германія. 1996–1998. 

399. Арх. Б. Хюген, Дж. Джагерс. Дом-“кактус” у г. Ротэрдаме. “Зялѐная 

архітэктура”. Нідэрланды. 2006. 

400. Арх. бюро “Герцаг і дэ Мярон”. Пякінскі нацыянальны стадыѐн 

“Птушынае гняздо”. Сімвалізм. Кітай. 2003–2008. 

401. Валянцін Аляксандравіч Сяроў. “Дзяўчына з персікамі”. Імпрэсіянізм. 

Расія. 1887. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

402. Валянцін Аляксандравіч Сяроў. “Дзяўчына, асветленая сонцам”. 

Імпрэсіянізм. Расія. 1888. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 
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403. Валянцін Аляксандравіч Сяроў. “Пѐтр І”. Імпрэсіянізм. Расія. 1907. 

Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

404. Валянцін Аляксандравіч Сяроў. “Партрэт актрысы М.М. Ярмолавай”. 

Расія. 1905. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

405. Міхаіл Аляксандравіч Урубель. “Царэўна-лебедзь”. Сімвалізм. Расія. 

1900. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

406. Міхаіл Аляксандравіч Урубель. “Дэман, што сядзіць”. Сімвалізм. Расія. 

1890. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

407. Міхаіл Аляксандравіч Урубель. “Дэман павержаны”. Сімвалізм. Расія. 

1902. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

408. Міхаіл Аляксандравіч Урубель. “Бэз”. Сімвалізм. Расія. 1900. 

Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

409. Віктар Эльпідыфоравіч Барысаў-Мусатаў. “Вадаѐм”. Сімвалізм. Расія. 

1902. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

410. Кузьма Сяргеевіч Пятроў-Водкін. “Купанне чырвонага каня”. 

Авангардны кірунак пачатку ХХ ст. Расія. 1912. Дзяржаўная Траццякоўская 

галерэя. Масква. 

411. Кузьма Сяргеевіч Пятроў-Водкін. “1918 год у Петраградзе”. Авангардны 

кірунак пачатку ХХ ст. Расія. 1920. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. 

Масква. 

412. Канстанцін Андрэевіч Сомаў. “Дама ў блакітным”. Аб’яднанне “Мир 

искусства”. 1897–1900. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

413. Мікалай Канстанцінавіч Рэрых. “Бойка нябѐсаў”. Аб’яднанне “Мир 

искусства”. 1912. Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

414. Барыс Міхайлавіч Кустодзіеў. “Купчыха за чаем”. Аб’яднанне “Мир 

искусства”. 1918. Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

415. Барыс Міхайлавіч Кустодзіеў. “Купчыха”. Аб’яднанне “Мир искусства”. 

1915. Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

416. Леў Самуілавіч Бакст. Вокладка часопіса “Мир искусства”. 1902. 

417. Павел Варфаламеевіч Кузняцоў. “Жанчына, якая спіць у кашары”. 

Авангардны кірунак у мастацтва пачатку ХХ ст. Аб’яднанне “Блакітная 

ружа”. Расія. 1911. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

418. Павел Варфаламеевіч Кузняцоў. “Стрыжка барашкаў”. Авангардны 

кірунак у мастацтва пачатку ХХ ст. Аб’яднанне “Блакітная ружа”. Расія. 

1912. Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

419. Павел Варфаламеевіч Кузняцоў. “Міраж у стэпе”. Авангардны кірунак у 

мастацтва пачатку ХХ ст. Аб’яднанне “Блакітная ружа”. Расія. 1912. 

Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

420. Марцірос Сяргеевіч Сар’ян. “Раніца. Зялѐныя горы”. Авангардны 

кірунак у мастацтва пачатку ХХ ст. Аб’яднанне “Блакітная ружа”. Расія. 

1912. Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

421. Марцірос Сяргеевіч Сар’ян. “Вуліца. Поўдзень. Канстанцінопаль”. 

Авангардны кірунак у мастацтва пачатку ХХ ст. Аб’яднанне “Блакітная 

ружа”. Расія. 1910. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 
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422. Арыстарх Васільевіч Лянтулаў. “Іван Вялікі. Звон”. Авангардны кірунак 

у мастацтва пачатку ХХ ст. Аб’яднанне “Бубновы валет”. 1913. Дзяржаўная 

Траццякоўская галерэя. Масква. 

423. Пѐтр Пятровіч Канчалоўскі. “Партрэт Г.Б. Якулава”. Авангардны 

кірунак у мастацтва пачатку ХХ ст. Аб’яднанне “Бубновы валет”. 1910. 

Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

424. Іван Іванавіч Машкоў. “Снедзь Маскоўская. Хлябы”. Авангардны 

кірунак у мастацтва пачатку ХХ ст. Аб’яднанне “Бубновы валет”. 1924. 

Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

425. Міхаіл Фѐдаравіч Ларыѐнаў. “Венера”. Авангардны кірунак у мастацтва 

пачатку ХХ ст. Аб’яднанні “Бубновы валет”, “Асліны хвост”. 1912. 

Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

426. Міхаіл Фѐдаравіч Ларыѐнаў. “Рыбы пры заходзе”. Авангардны кірунак у 

мастацтва пачатку ХХ ст. Аб’яднанні “Бубновы валет”, “Асліны хвост”. 

1904. Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

427. Міхаіл Фѐдаравіч Ларыѐнаў. “Прамяністы пейзаж”. Авангардны кірунак 

у мастацтва пачатку ХХ ст. Аб’яднанні “Бубновы валет”, “Асліны хвост”. 

1912. Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

428. Наталля Сяргееўна Ганчарова. “Сяляне, што збіраюць яблыкі”. 

Авангардны кірунак у мастацтва пачатку ХХ ст. Аб’яднанні “Бубновы 

валет”, “Асліны хвост”. 1911. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

429. Дзмітрый Стахіевіч Моор. “Ты запісаўся дабавольцам?”. Соцрэалізм. 

Расія. 1920. Плакат. 

430. Віктар Мікалаевіч Дэні. “Антанта”. Соцрэалізм. Расія. 1920. Плакат. 

431. Кукрыніксы. “Беспашчадна разграмім і вынішчым ворага”. Соцрэалізм. 

Расія. 1941. Плакат. 

432. Аркадзь Аляксандравіч Пластаў. “Фашыст праляцеў”. Соцрэалізм. Расія. 

1942. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

433. Аляксандр Іванавіч Лакціѐнаў. “Пісьмо з фронту”. Соцрэалізм. Расія. 

1947. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

434. Аляксандр Цярэнцьевіч Мацвееў. “Чырвоны кастрычнік”. Соцрэалізм. 

Расія. 1927. Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

435. Іван Дзмітрыевіч Шадр. “Булыжнік – зброя пралетарыяту”. Соцрэалізм. 

Расія. 1927. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

436. Вера Ігнатаўна Мухіна. “Хлеб”. Соцрэалізм. Расія. 1939. Дзяржаўная 

Траццякоўская галерэя. Масква. 

437. Вера Ігнатаўна Мухіна. “Рабочы і калгасніца”. Соцрэалізм. Расія. 1936. 

Масква. 

438. Аляксандр Аляксандравіч Дэйнэка. “Абарона Севастопаля”. 

Авангардны кірунак у мастацтве сярэдзіны ХХ ст. Расія. 1942. Дзяржаўны 

Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

439. Аляксандр Аляксандравіч Дэйнэка. “Абарона Петраграда”. Авангардны 

кірунак у мастацтве сярэдзіны ХХ ст. Расія. 1928. Цэнтральны музей 

узброеных сіл Расіі. Масква. 
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440. Віктар Яфімавіч Папкоў. “А.С. Пушкін у Міхайлаўскім”. Мастацтва 

шасцідзясятнікаў. Расія. 1974. Дзяржаўная Траццякоўская галерэя. Масква. 

441. Павел Мікалаевіч Філонаў. “Перамога над вечнасцю”. Аналітычнае 

мастацтва. Расія. 1920–1921. Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

442. Павел Мікалаевіч Філонаў. “Налѐтчык”. Аналітычнае мастацтва. Расія. 

1926–1928. Дзяржаўны Рускі музей. Санкт-Пецярбург. 

443. Васіль Ігаравіч Несцярэнка. “Масленіца”. Мастацтва канца ХХ – 

пачатку ХХІ ст. Расія. 2003. 

444. Зураб Канстанцінавіч Цэрэтэлі. Статуя “Пѐтр Вялікі” на Якіманскай 

набярэжнай у г. Маскве. Мастацтва канца ХХ – пачатку ХХІ ст. Расія. 1997. 

445. Арх. Канстанцін Сцяпанавіч Мельнікаў. Дом архітэктара ў г. Маскве. 

Канструктывізм. Расія. 1929. 

446. Арх. Іван Аляксандравіч Голасаў. Клуб імя Зуевай у г. Маскве. 

Канструктывізм. Расія. 1928. 

447. Арх. Уладзімір Еўграфавіч Татлін. Вежа ІІІ Інтэрнацыянала. 

Канструктывізм. Расія. Праект 1920. 

448. Арх. Аляксей Віктаравіч Шчусеў. Маўзалей імя У.І. Леніна ў г. Маскве. 

1924–1930. 

449. Арх. Іван Уладзіміравіч Жалтоўскі. Дом на вул. Махавой у г. Маскве. 

Неарэнесансная школа. Расія. 1933–1934. 

450. Арх. Норман Фостэр. Праект шматфункцыянальнага комплекса 

“Апельсін” у г. Маскве. Сімвалізм. Расія. 2008. 
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