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АРХІТЭКТУРНА-МАСТАЦКІ ВОБРАЗ У КУЛЬТУРФІЛАСОФСКІМ 
КАНТЭКСЦЕ 
Праблема мастацкага вобраза заўсёды знаходзілася ў цэнтры ўвагі культурсЬіласоф. 

скіх вучэнняў, вылучалася як адна з асноўных у мастацтвазнаўстве. У розныя гістарычныя 
перыяды ў разнастайных сферах гуманістыкі існавала ўласнае тлумачэнне катэгорыі мас-
тацкага вобраза. 

Сваю спецыфіку набыла канцэпцыя мастацкага вобраза ў філасофска-эстэтычнаіі 
думцы. Найбольш раннія філасофска-эстэтычныя вучэнні выводзілі сваё тлумачэнне зыхо-
дзячы з пазіцый узаемасувязі прыроды і мастацтва. У перыяд антычнасці асноўным мер-
каваннем з'явілася думка аб тым, што мастацтва выступае формай пераймання рэчаіснаі 
сці [1—2]. Яно адлюстроўвае бачнае і ўзыходзіць да асноў прыроды, таму паміж прыродай 
і мастацтвам істотнай розніцы не існуе [3]. Мастацкі вобраз у канцэнтраванай форме збі-
рае і ўвасабляе ў сваіх творах усё тое, што ў прыродзе па-рознаму выглядае. Прыгажосіц 
мастацтва ўяўляе гармонію і суразмернасць [4]. 

Больш познія трактоўкі праблемы мастацкага вобраза сцвярджаюць думку аб тым, што 
сутнасць мастацтва вядзе да вытокаў рэчаіснасці і ўзнаўляе пачуццёвую карціну свету [5]. 
У выніку мастацкі вобраз адлюстроўвае форму грамадскага быцця і грамадскай свядо-
масці. Мастацтва з'яўляецца мысленнем у вобразах, сузіраннем ісціны, яно закпючанау 
развіцці. Мастацкі вобраз адлюстроўвае аб'ектыўны свет, аб'ектывізм выяўляецца ў тыпа-
ме [6—8; 9, с. 96]. 

Мастацкі вобраз з'яўляецца індывідуальнай рэчаіснасцю, якая ўвасабляе праз сябе 
ідэю. Мастацкая ідэя як рэчаіснасць выступае ідэалам, які мае тры формы — сімвалічнуш 
класічную і рамантычную. Кожная форма ўвасабляецца ў вобразнай выразнасці пэўнага Вг 
ду мастацтва. Для дойлідства характэрна сімвалічная форма мастацтва [10, с. 115—116]._ 

Мастацтва — гэта спецыфічны спосаб пазнання. Мастацкія вобразы выяўляюць най-
больш істотныя адносіны да свету [11]. Праявы мастацкага вобраза адзначаюцца задоўга 
да таго, пакуль яно набывае прыгажосць [12]. 

Мастацтва выступае сімвалам душы культуры і выяўляе ў вобразах светаадчуванне чв-
лавека. Кожная культура фарміруе пры гэтым уласную мастацкую накіраванасць [13]. I 

Пачаткам мастацтва з'яўляецца архітэктура [14]. Яна заўсёды прысвечана аднон 
тэме — імкненню духоўнай энергіі пераадолець коснасць. Дойлідства — найбольш матэ-
рыяльнае і найбольш абстрактнае з усіх мастацтваў. Творы архітэктуры адпюстроўваю* 
дух таго грамадства, якому служаць дойліды [15]. Мастацкі вобраз архітэктуры адлюстр^ 
вае сваю эпоху, быт людзей, іх эстэтычныя густы і ўзровень тэхнічнага развіцця [16, с. 21 
Мастацкі вобраз дойлідства вызначае сінтэз навуковага і тэхнічнага развіцця і мастацй 
творчасці [17]. Фарміраванне мастацкага вобраза ў архітэктуры здзяйсняецца шляхам сін» 
зу канструкцыйнай і эмацыянальна-выразнай форм. Асноўнымі сродкамі ўтварэння 
тацкага вобраза ў дойлідстве выступаюць арганізацыя прасторы, маштаб і прапорць'ч 
луэт і кампазіцыя, рытм і тэктоніка, колер і фактура матэрыялаў, суадносіны з прыроД4" 
асяроддзем [18]. \ 

Існуюць вызначальныя пачаткі ў архітэктуры, якія фарміруюць мастацкі вобЯ 
сіметрыя і рытм [19]; успрыманне прасторы зверху ўніз — маштаб, прапорцыі, рытм 1 
Асновай фарміравання мастацкага вобраза з'яўляецца перайманне, а д п а в е д н э 
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пыцыям I 2 1 — 2 2 1 Нацыянальную спецыфіку мастацкага вобраза стварае дэкор. Ад-
характарыстык мастацкага вобраза з'яўляецца яго цэласнасць і індывідуальнасць 

•9°с.33-34]. . . . . . к 

Кожны твор мастацтва з яўляецца дзіцем сванго часу. Мастацкі вобраз адлюстроўвае 
аьіяпьныя адносіны грамадства сваёй эпохі [16, с. 20]. Адным з фактараў станаўлення 

м а с т а ц к а г а вобраза выступае інфармацыйны патэнцыял [23]. Сярод галоўных фактараў 
фарм'Равання н о в а г а мастацкага вобраза вылучаецца апора на традыцыі — прафесійныя 
, народныя [24—25]. 

Кожная эпоха вылучае свае мастацкія каштоўнасці і замацоўвае іх у якасці найвы-
шэйшых. Пры гэтым мастацкія каштоўнасці новай эпохі заўсёды ствараюцца ў палеміцы з 
„аг1ярЭднімі [26]. Свой творчы выраз мастацкі вобраз замацоўвае ў стылях і накірунках. Кожны 
стыль сцвярджаецца на падставе ўласных законаў эпохі [10, с. 341]. 

Станаўленне мастацкага вобраза і стылістыкі сучаснага дойлідства зведала ўплыў 
навукова-тэхнічных дасягненняў, які прывёў да крызісу гуманістычнага пачатку ў мастацт-
ве [27, с. 351; 28, с. 508—517; 29, с. 227—228]. Дэгуманізацыя мастацтва сучаснай эпохі 
прывяла да разбурэння культурных каштоўнасцей. Выхадам са склаўшайся сітуацыі з'яў-
ляецца апора на нацыянальныя традыцыі. 
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