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У В О Л З І Н Ы 

Сучасная архітэктура Беларусі разнастайная па 
сваіх функцыянальна-тэхнічных і мастацка-эстэтыч-
ных прыкметах, сфарміраваных ва ўмовах інтэграцыі 
набыткаў тэхнагеннай цывілізацыі сусветнага машта-
бу. Варыятыўнасць мастацкіх вобразаў сучаснай архі-
тэктуры рэспублікі, што вызначае яе адмегнасць, з'яві-
лася вынікам сімбіёзу традыцыйных і інавацыйных 
падыходаў да архітэктурна-праекціровачнай, будаўні-
чай і дызайнерскай дзейнасці, якія адпавядаюць па-
трабаванням постіндустрыяльнага грамадства. Такая 
сацыякультурная сітуацыя стварыла ўмовы для ўста-
лявання і грансфармацыі мастацка-вобразнай сістэ-
мы архітэктуры, заснаванай на суіснаванні бінарных 
полюсных пачаткаў, увасобленых у мастацкіх ідэях, 
мастацкіх задумах, мастацкіх вобразах: нацыяналь-
нага і інтэрнацыянальнага, традыцыйнага і авангард-
нага, рацыянальнага і ірацыянальнага, статычнага 
і дынамічнага, што здолелі адлюстраваць дыялог гіста-
рычна сфарміраванай і сучаснай культур. 

У тэорыі архітэктуры і мастацтвазнаўстве прабле-
ма фарміравання і развіцця мастацкіх вобразаў заўсё-
ды вылучалася як асноўная і знаходзілася ў цэнтры 
ўвагі вядучых тэарэтыкаў. Актуальнасць і глыбіня 
праблемы асэнсавання мастацкіх вобразаў прывяла 
да вылучэння яе і ў іншых гуманітарных навуках. Ма-
стацкі вобраз дае пачуццё і разуменне адзінства ўся-
го існага праз вызначэнне канкрэтных якасцей, прад-
метаў, праз сваю цэласнасць і адносную самастой-



насць - самабытнасць - і вылучаецца як асобная катэгорыя мас-
тацтва. 

Фарміраванне мастацкіх вобразаў дойлідства ўяўляе склада-
ны эвалюцыйны працэс, у якім удзельнічаюць эстэтычныя, гра-
мадскія, сацыяльныя катэгорыі і прынцыпы. Таму для раскрыц-
ця праблемы эвалюцыі мастацкіх вобразаў сучаснай архітэктуры 
Беларусі неабходным з'яўляецца вызначэнне ключавых тэрмінаў 
і паняццяў, звязаных з мастацка-эстэтычнай выразнасцю, улік 
трактоўкі катэгорыі «мастацкі вобраз» у разнастайных сферах 
гуманітарнай навукі ў розныя гістарычныя перыяды, якія скла-
даюць тэарэтычную базу даследавання. Шырыню і цэласнасць 
пастаўленай праблемы вызначае аналіз навуковых прац тэарэ-
тыкаў і гісторыкаў архітэктуры і мастацтва, культуролагаў, прад-
стаўнікоў філасофска-эстэтычнай думкі, які дазваляе выявіць 
агульныя прынцыпы і заканамернасці фарміравання і пазіцыя-
ніравання мастацкіх вобразаў. 

Архітэктурна-мастацкая дзейнасць як любы працэс знаходзіц-
ца ў бесперапынным развіцці. Зразумець сутнасць і вынік гэтага 
працэсу становіцца магчымым толькі шляхам аналізу змен кан-
цэпцый, падыходаў, ідэй, увасобленых у архітэктурнай і горада-
будаўнічай дзейнасці на пэўным этапе ў параўнанні з папярэднім 
і наступным (пры магчымасці). Кожны этап развіцця архітэкту-
ры з'яўляецца сувязным звяном паміж гістарычна сфармірава-
ным асяроддзем і наватарскім будучым. 

Аналіз спецыфікі і эвалюцыі мастацкіх вобразаў архітэктуры 
Беларусі патрабаваў уліку сусветных тэндэнцый развіцця дой-
лідства, уплыву савецкіх традыцый на развіццё айчыннай архі-
тэктуры, самабытнасці яе нацыянальных рыс, што дало магчы-
масць прасачыць і выявіць аналогіі прынцыпаў мастацка-вобраз-
най выразнасці архітэктуры ў розныя гістарычныя эпохі і ў наш 
час. Сістэмнае вывучэнне працэсаў і механізмаў трансфармацыі 
мастацкіх ідэй, задум, вобразаў архітэктуры Беларусі апошняй 
чвэрці XX - пачатку XXI ст., прынцып гістарызму дазволілі ўпер-
шыню ў айчынным мастацтвазнаўстве распрацаваць тэарэтыч-
ную мадэль паэтапнай эвалюцыі мастацкіх вобразаў сучаснай 
архітэктуры Беларусі ў сусветным кантэксце з вылучэннем пазі-
тыўных і негатыўных бакоў, зразумець і акрэсліць асаблівасці 
дынамікі развіцця мастацка-вобразнай сістэмы айчыннай архі-
тэктуры, неабходныя для разумення гістарычнай пераемнасці 
развіцця мастацтва і ацэнкі набыткаў постіндустрыяльнай эпохі. 
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Актуальнасць тэмы даследавання вызначаецца недастатко-
вай вывучанасцю вобразнага пачатку ў творах сучаснай архітэк-
туры, яго ролі ў рэалізацыі эстэтычнай функцыі мастацтва, што 
стала вынікам панавання традыцыйнага падыходу да даследа-
вання эстэтыкі дойлідства, заснаванага на вывучэнні гісторыі 
развіцця мастацкіх школ, кірункаў, стыляў. Стылявая характа-
рыстыка асаблівасцей мастацтва пэўнага гісторыка-культурнага 
перыяду з'яўляецца асноўнай, але не дастатковай для раскрыцця 
зместу мастацка-вобразнай сістэмы сучаснасці. 

У айчынных мастацтвазнаўчых даследаваннях апошніх дзе-
сяці год, прысвечаных эвалюцыі сучаснай архітэктуры Беларусі, 
актуалізуецца праблема шматграннасці яе мастацка-вобразных 
характарыстык [69; 306; 501]. Як слушна сцвярджае А. Лакотка, 
«вобразы сучаснай архітэктуры - не адназначны тэкст, а бяскон-
цая колькасць тэкстаў, якія рэцыпіент чытае ў формах лінейных 
і нелінейных, рэальных і віртуальных, у блобах, што выражаюць 
розную знакава-сэнсавую самаацэнку, множнасць сэнсаў» [306, 
с. 186]. Аналіз экзістэнцыі стылявых кірункаў, увасобленых у воб-
разах сучаснай архітэктуры, не дазваляе аб'ектыўна дэшыфра-
ваць мастацка-эстэтычныя тэксты, у поўнай ступені раскрыць 
гісторыка-культурныя сэнсы постіндустрыяльнай эпохі, кадзі-
раваныя сродкамі мастацкай мовы і ўвасобленыя ў вобразах бу-
дынкаў, збудаванняў, урбаністычным асяроддзі. Яскравыя прык-
лады праяў мастацкіх стыляў у сучаснай архітэктуры Беларусі 
адзінкавыя; у большасці будынкаў, збудаванняў фіксуюцца то-
лькі асобныя іх аспекты - рысы, матывы, намёкі, што выключае 
адназначнасць меркаванняў адносна эвалюцыі архітэктуры на 
падставе вылучэння стылявых прыкмет. Недастатковасць тэарэ-
тычнай базы для аналізу сучаснай архітэктуры, сфарміраванай 
у межах стылявой канцэпцыі, кампенсуецца выкарыстаннем у 
даследаваннях адносна новых паняццяў, такіх як «блобітэктура» 
(«блабізм») [59], «нелінейная архітэктура» [167], «віртуальная 
архітэктура» [381; 498], «крэатыўная архітэктура» [306], «пара-
метрызм» [548], «віджэт-архітэктура» [120] і іншых, якія ў боль-
шай ступені характарызуюць не прынцыпы, падыходы, умовы 
або вынік мастацка-эстэтычнага асэнсавання асяроддзя сродка-
мі аб'ёмна-прасторавай кампазіцыі, канструкцыі (архітэктонікі), 
формы архітэктурнага аб'екта як сапраўднасць існасці, а сам нра-
цэс яго стварэння - мастацкую ідэю, мастацкую задуму, суадне-
сеныя з ідэаламі эпохі, як ілюзорную магчымасць існасці. 
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У большасці тэарэтычных нрац айчынных даследчыкаў акрэс-
ліваюцца толькі асобныя аспскты праблемы эвалюцыі сучаснай 
архітэктуры Беларусі: фарміраванне асноў і прынцыпаў кампа-
зіцый жылых раёнаў беларускіх гарадоў (В. Анікін [19; 20; 21; 
22; 23; 24]), спецыфіка забудовы магістралыіых вуліц, грамад-
скіх цэнтраў гарадоў рэспублікі (Я. Заслаўскі [186; 187; 188; 189]), 
архітэктура дарог Беларусі (А. Сардараў [433; 434]), асаблівас-
ці і нсрспектывы развіцця раённай планіроўкі гарадоў (I. Іода 
[218; 219; 220; 221]), роля ландшафтнай архітэктуры ў фармі-
раванні аблічча сучаснага беларускага горада (Г. Патаеў [400; 
401], А. Сычова [461; 462; 463]), шляхі развіцця горадабудаўніцт-
ва і архітэктуры Беларусі ў пасляваенны перыяд - да 1980-х гг. 
(А. ГІ. Воінаў і А. А. Воінаў [123; 124]), ахова помнікаў гісторыі 
і культуры, іх узаемасувязь з наватарскімі мастацкімі вырашэння-
мі пабудоў (Ю. Чантурыя [496], В. Аладаў [11], В. Чэрнік [500]), 
нацыянальныя і рэтраспектыўныя рысы беларускай архітэкту-
ры, новыя кірункі ў яе развіцці ў еўрапейскім і сусветным кан-
тэксце (А. Лакотка [283; 284; 305; 306; 307]), народныя традыцыі 
ў айчынным мастацтве (Я. Сахута [435], С. Сергачоў [438]), ад-
метнасць культавага дойлідства Беларусі розных гісторыка-куль-
турных псрыядаў і сучаснасці (Т. Габрусь [132; 133], А. Кулагін 
[273; 274]), асноўныя кірункі сучаснага жыллёвага будаўніцт-
ва (В. Аладаў [10; 12]), значэнне сродкаў мастацкай выразнасці 
ў фарміраванні архітэктурных кампазіцый (Я. Аграновіч-Панама-
рова [4; 5; 394]), этапы эвалюцыі архітэктурных стыляў Беларусі 
XX - пачатку XXI ст. (А. Шамрук [501; 502]). 

Прананаваны ў манаграфіі новы падыход грунтуецца на ком-
плексным аналізе горадабудаўнічых стратэгій, мастацкіх ідэй і за-
дум, увасобленых у праектах ці рэалізаваных ва ўрбаністычным 
асяроддзі, атрыбутыўных кампанентаў мастацкіх вобразаў архі-
тэктуры з выяўленнем іх марфалагічных, семіятычных, аксіяла-
гічных уласцівасцей з улікам дамінуючых мастацка-эстэтычных 
канцэпцый постіндустрыялыіай эпохі ў кантэксце асяроддзя, пра-
сторы і часу. Гэты падыход таксама дазваляе раскрыць адмет-
насць і прадставіць дынаміку развіцця мастацка-вобразнай сіс-
тэмы сучаснасці, ацаніць вынікі архітэктурна-праекціровачнай 
дзейнасці і вызначыць яе нраблемныя аспекты, вырашэнне якіх 
дазволіць павысіць мастацка-эстэтычныя якасці архітэктуры, акрэс-
ліць тэндэнцыі развіцця архітэктуры Беларусі на падставе выяў-
лення стратэгічных аспектаў, што вызначаюцца патрабаваннямі 
соцыума. 
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