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П031РК СА СЦЯНЫ
(да пытання сштэзу архпэктуры 
i манументальнага мастацтва)

Чалавечыя твары -  скульптурныя, маляушчыя, маза1чныя -  глядзяць на нас са сцен 
будынкау... Што яны азначаюць? Чаму мастацю твор, выява чалавека з'яуляецца 
на каменнай паверхш? Гэтай асабл1вай арх1тэктурна-мастацкай традыцьм ужо больш 
за 30 стагоддзяу. Гледзячы на выявы людзей, ix позы, вопратку, пачынаеш лепей 
разумець тую эпоху, кал1 яны 6t>mi створаны. Арх1тэктура у гэтым выпадку выступае 
як асабл1вая TABULA RASA -  белы аркуш, на яюм сам Час рукой мастака niuia свае 
сповы.

Армэн Сардарау

Яшчэ старажытныя храмы i палацы ErinTa 
i М1жрэчча уключал1 у свае арх1тэктурныя кам- 
пазщьм чалавечыя скульптурныя выявы. Без- 
умоуна, перш за усё гэта бь\л\ вобразы цароу, 
фараонау, ваяроу, часам язычнщюх багоу з ча- 
лавечым1 тварам1 (мал. 1, 2). На разнастайных бу- 
дынках прысутычае розны кампаз1цыйны маш- 
таб пам1ж скульптурай i формай. Гэта могуць 
быць пганцк1я выявы багоу i фараонау (часта ад- 
ны i тыя ж  вобразы), як у старажытным Erinqe, 
Ui рэльеф ы з выявам1 ваяроу i ix палонных, 
як у flepcenanice.

Мал. 1.
Старажытная
Перая.
Персепалю.
Рэльеф палаца
Ксеркса.
Выява ваяра.
V ст. да н.э.

Паверхня муроу як бы «ачалавечваецца», па- 
чынаецца нямы дыялог пам1ж гледачом i скульп
турным вобразам. У гэтым дыялогу глядач звяр- 
таецца да скульптуры з мал1твай, паклонам, 
бо ён адчувае нейкую звышсту, што щзе ад ка- 
меннага твару.

Безумоуна, каб дасягнуць такога моцнага 
ncixanari4Hara эфекту, трэба было стварыць са- 
праудны с1нтэз пам1ж арх1тэктурным збудаван- 
нем i скульптурай. Асабл1ва па-майстэрску гэта 
дасягалася у антычным мастацтве, дзе скульпту
ра (круглая або у выглядзе рэльефау) укпючала- 
ся у кампаз!цьй храмау -  часцей за усё на фран- 
тонах qi фрызах (мал. 3). Архтоктурны аб'ём быц- 
цам прымау у сябе скульптуру, аднак не дамЫа- 
вау над ёю. Стваралася асабл1вае абрамленне, 
якое тольк1 падкрэсл1вала пластычныя вобразы 
з ix разнастайным1 pyxaMi.

Мал. 2. 
Старажытны 
ErineT . Храм 
Абу-С|мбэл. 
Скульптура 
Рамзэса II. 
XIII ст. да н.э.

Мал. 3.
Старажытная
Грэцыя. Дэталь
усходняга
фрыза
Парфенона.
Артэмща.
V ст. да н.э.
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Трэба дадаць, што арх1тэктурна- 
кампазщыйная экспрэая таюх творау 
у старажытнай Грэцьм становщца яшчэ 
больш выразнай, бо у мастацюя сродю 
уваходзщь таксама колер -  скульпту
ра, як i паверхня сцен i канструкцый 
будынка, фарбуецца.

Але што увасабляюць гэтыя абл1ччы, 
у чым прафесмная задача скульпта- 
ра, мастака? Нямыя каменныя тва- 
ры не маюць моцных эмацыянальных 
выразау qi асабютай ждывщуал1за- 
цьи. Яны нясуць пячатку знешняга ата
кою, часам з намёкам на усмешку. Тэ
ты прыём наюраваны на стварэнне па- 
чуцця агульнай rapMOHii усяго храма, 
якая щзе «зверху», з нябёсау, -  насу- 
перак дысгармонП тутэйшага жыцця. 
Важным эстэтычным сродкам служыць 
кантраст пам1ж бяздушнай архтактур- 
най масай i ачалавечанай пластыкай.

У беларускай арх1тэктуры баро- 
ка «твары на сценах» храмау -  тэ
та выявы Хрыста, БогамацК апоста- 
лау. Яны уключаюцца у арх1тэктурны 
аб'ём i падкрэсл1ваюць асабл1вае сак- 
ральнае значэнне таго ц1 шшага са- 
бора (мал. 4, 5). У барочнай скульпту
ры, нягледзячы на знешнюю экспрэсю  
формау (паставы, складю на вопрат- 
цы), твары застаюцца вельм1 спакой- 
ным1, як бы недасягальным1, далёк1м1 
ад MipcKix спрау.

Мудрагелютая мастацкая дэталь 
увасабляе у сабе тое, што выходзщь 
за межы функцыянальнага прызна- 
чэння будынка. Бо выява чалаве- 
чага твару -  гэта не столью нешта 
ф1з1чна канкрэтнае, але i пэуная ме- 
таф1з1чная з'ява. У тварах праглядва- 
ецца сапраудная юнасць людзей, маг- 
чыма, ix лёс. Як nicay Асвальд Шпэнг- 
лер, «толью мастак у партрэце чалаве- 
ка перадае щэю яго лесу» (А. Шпэнг- 
лер. Захад Еуропы). Гэтае абл1чча, «пя- 
чатка чалавека» найлепшым чынам вы- 
казвае ягоную непазнавальную розу- 
мам метаф1з1чную сутнасць.

Асабл1вы сэнс дадзены пастулат 
знаходзщь у тыя гютарычныя перыяды, 
кап\ мастацтва настойл1ва займаец- 
ца пошукам1 унутранай сутнасц1 люд
зей. У еурапейсюм мастацтве на мяжы 
XIX-XX стст. гэта перыяды с1мвал1зму, 
мадэрну, сэцэси. Арх1тэктурныя па- 
будовы актыуна пакрываюцца разна- 
стайным! мастацк1м1 творам1 i дэталямк

Мал. 4. Беларусь, в. Воучын. 
Скульптура на Траецюм касцёле. 
XVIII ст.

Мал. 5. Беларусь, в. ЗембЫ. 
Скульптура на касцёле Дзевы 

Mapbii. XVIII -  пач. XIX стст.

Мал. 6. Латв1я, 
г. Рыга. 
Скульптурны 
рэльеф
на даходным доме. 
Пач. XX ст.

Асобную частку ix складаюць менавгга 
выявы людзей, ix твары (мал. 6, 7). Щзе 
актыуны дыялог пам1ж гледачом i ма- 
стацмм творам, як! заклкае  звярнуц- 
ца да самых таямнщ чалавечай душы. 
Дыялог заусёды вядзецца з эстэтыч- 
ных пазщый, бо адказ на глыб1нныя пы- 
танн1 знаходзщца у самой прыгажосц1 
таго ui iHLuara вобраза.

Мал. 7. Чэх1я, г. Прага. 
Скульптурны барэльеф 
на будынку. Пач. XX ст.
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Пазней рэвалюцьи (крывавыя q i не) 
адкщваюць гэты «дэкадэнцю» напра- 
мак. Архтоктура звяртаецца да чыстых 
форм канструктыв1зму i рацыянал1зму. 
Але у нашай мастацкай псторьп перыяд 
«M iH iM ani3M y» цягнецца вельм1 коратка.

Скульптурныя, пластычныя вобразы 
вяртаюцца зноу у якасц1 неаклаачных 
творау. У сярэдзЫе XX ст. на сценах бу- 
дынкау з'яуляюцца абл1ччы «простых 
людзей», яюя CTani гаспадарам! нова- 
га жыцця. Гэта ужо не «бог! мЫулага», 
а людз1 -  6ori сацыял1зму, упэуненыя у 
сабе i CBaiM заутрашн1м днг Важна, ад- 
нак, што пластыка ф1гур i твары, як i ра
ней, наполнены унутранай стай , якая 
зноу наюравана на гледача (мал. 8, 9).

У 60-70-я гады XX ст. «твары на сця- 
не» становяцца ужо iHLUbiMi. Мастаю 
адыходзяць ад клаачнасц1, убачыушы 
у ёй нейкую «несапрауднасць», i ства- 
раюць пластычныя вобразы больш 
брутальныя, але i больш эмацыяналь- 
ныя. Аднак трэба прызнаць, што i часы 
гэтыя был1 досыць брутальным! у да- 
чыненн1 да Ыдывщуальнага чалавеча- 
га жыцця. Тут ужо няма гармони пам1ж 
«нябесным i зямным» ui «грамадск1м 
i людск1м». Гэтыя выявы -  «знак ба- 
рацьбы», як1 закл1кае у бой за прауду 
(мал. 10а, 106).

Мшулы час пак1нуу нам у нашай 
пстарычнай архпэктуры шмат скульп
турных вобразау. Рэал1стычныя яны 
ц1 стыл1заваныя -  кожная выява ад- 
павядае таму ui !ншаму мастацкаму 
стылю. Сцяна -  той самы п'едэстал, 
як1 надае значнасць, манументаль- 
насць (monumentum (лац.) -  напам1нак) 
скульптурнаму твору. Кожны з гэтых 
вобразау, «тварау са сцяны» перадае 
ZEITGEIST (ням.) -  дух часу (Гегель. 
Фтасоф 1я гюторьм). Адсюль -  вар- 
тасць гэтых мастацк1х творау, неабход- 
насць ix захоуваць як сведчанне мту- 
лых эпох.

Чалавечыя выявы быццам пера- 
носяць нас з прасторавага у часо- 
вае вымярэнне жыцця Гэта -  чала- 
век (ЕССЕ HOMO), а значыць, адбгак 
агульнага чалавечага лёсу, н1ць, якая 
звязвае i аб'ядноувае чалавецтва па- 
верх ycix межау. Таму трэба зберагчы 
гэтыя сляды псторьп i дакументы свай- 
го часу -  твары на сценах.

Мал. 8. Беларусь, г. MiHCK. 
Скульптура на Палацы 
прафсаюзау.
50-я гг. XX ст. Скульпт.:
У. Папоу, А. Сомава,
М .i Л.Раберманы

Мал. 9. Беларусь, г. МЫск. 
Скульптура на Нацыянальным 
мастацк1м музек 50-я г. XX ст. 
Скульпт.: П. Белавусау,
С. Адашкев1ч

-fOV^y

Мал. 10 а, б.
Беларусь, г. МЫск. 
Скульптура на Доме 
мадэляу. 70-я гг. XX ст. 
Скульпт. А. Арц1мов!ч
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