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ТРАДЫЦЫЙНАЯ КУЛЬТУРА I 
АВАНГАРДЫЗМ: МЕТАДАЛАПЧНЫЯ 

ПРАБЛЕМЫ ВЫВУЧЭННЯ

1. Праблема ўзаемаадносін традыцый і 
авангарда ў гісторыі культуры, і асабліва куль- 
туры мастацкгй, паўстала перад навукгй у 
самым пачатку XX ст., хоць адпавадаючыя сй 
факты ўзнікаюць ухо напрыканцы XIX ст. 
Асабліва востра гзтая праблема стаіць тіерад 
бе.чарускай культуралогіяй, дзс яна мае не 
толькі тэарэтычнае, але і практычнае значэнне 
ў сувязі з задачай адраджэння беларускай нацы- 
янальнай культуры і нсабходнасці вкбару шля- 
хоў далейшаіа яс развіцця. Названая праблгма 
цесна звязана ў сваю чаргу з праблемамі развіцця 
і прагрэсу ў культуры і каштоўнасна-ацэначва- 
га да яе падыходу.

2. Да гэтага часу не існуе агульнапрыіія- 
тага погаяду на праблему развіцця і прагрэсу ў 
культуры як цэласную сісгэму. Гісторыя кожпа- 
пі са складаючых яс асноўных пластоў вывуча- 
лася паасобку: гісторыя духоўнай культуры 
(рэлігіі, філасофіі, навукі), гістор>.ія матэрыяль- 
най культ)т>ы (рамсстваў, прамыслозасці, ссль- 
скай гаспадаркі), гісторы* культуры мастацкай 
(літаратуры, хывапісу, архітэктуры і г.д.). 
Асабліва характэрна гэта было дня савсцкай 
кулыуралогіі. 3 язпачаных трох пластоў куль- 
туры найболглі развітай аказалася ў навуковым 
плане гісторыя мастацтва з-за адносна мсншай 
яго ідзалагізаванасці.

3. У гісторыі мастацтва існаваў і існуе 
таксама дастаткова шырокі спектр канцэпцый, 
пачынаючы са сцвярджашія, што ў мастацтве 
ўьогуле не бывас прагрэсу, і канчаючы 
прыпісваннем *му, такога х  бясконца 
нрагрэсіўнага развіцця, як і ў навуцы. Адсюль 
і два крайнія падыходы да ацэнкі традыцьгі і 
авангарда. Згодна з псршым традыцыя - гзта 
праява всчных, класічных каштоўнасцей, а 
авангард,, у якой бы ён форме ні выявіўся, - 
нешта часовае, фалыпывае, памылковас. Зшд- 
на з другім, наадварот, традыцыя ёсць толькі 
мсртвас мінулае, нгго тармозіць з’яўленнс нова- 
га, а авангард - гзта новае, і менавіта таму толікі 
авашард і ўяўляе для грамадства каштоўнасць.

4. Існус, аднак, і канцэнцыя развіцця 
мастацгва і культуры ўвогуле, якая імкнецца 
аб’яднаць у сабе азначаныя дыялскгычна 
процілсглыя крайнасці. Яна ўзыходзіць да 
гегелсўскай філагофіі,і у прыватнасш эстахыкі, 
хоць пэўныя выхады на яе можна бачыць ужо 
ў Д*..Віка і Вінкельмаіга. Згодна з Гегелсм 
мастацтва псражывае ў сваім развіцці фаэы 
пад’ёму, росквіту, заняпаду і гібслі ў гісторыі

пзўнага народа. Развіццё адбываецца ў выніку 
спсцыфічнага ўзасмадзеяння (бараідьбы) ідэі і 
начуццсвай формы, у пранэсе якой на першай 
фазс мас месца перавага ідэі як зместу над 
формай, на фазе росквіту - гарманічнае іх 
спалучэпне, на фазе заняпаду, наадварот, псра- 
ваькае ўжо форма над ідзяй, і, нарэшце, на фазе 
раснаду, гібелі масгацтваданайэпохі назіргецца 
ноўпае іх процістаятше. Адпаведнг гэтаму па 
лініі каштоўпаснай аіПіНкі азііачаныя фазы су- 
адносяцца з такімі асноўш>імі эстэгычнымі 
катэгорыямі, як трагічнае з узнёслым, прьно- 
жас, камічнае з нізкім і пачв^рным'. Праўда, у 
самога Геггля азішчаныя адпавсдііасці яшчз 
толькі іпмячаліся, але намячаліся вельмі выраз- 
на. Яіш былі ўдакладнены і развіты далей у 
работах мастацтвазнаўцаў Вёльфліка, Дворжа- 
ка, Кон-Вінэра і гісторыкаў культуры Дапі- 
леўскаіа, Лявошіьева, Шпэнглера, Тойнбі і Са- 
рокіна, яхія псрапеслі гэтыя заканамернасці і 
на культуру ў цэлым. У сазсцкі час канцэпцыя 
фазавага развішдя мастэцкай культуры ў кан- 
тэксцс эстэтычнае праблематыкі распрацоў- 
валася толькі на Беларусі ў БДУ і то афіцыйна 
нс нрызпавалася і ўсяляк замоўчвалася.

5. Зіодна з гэтай канцэпцыяй мастацкая 
культура, ях і культура ўвогуле, на працягу ўсёй 
свасй гісторыі перажывал^ вышэйазначаныя 
пад’ём, росквіт і падзенне, якія праяўляліся як 
заканамсрныя змсны ў часе мастацкіх стыляў. 
Гэтыя заканамсрнасці назіраюцца ў гпабальным 
маштабс і з асаблівгй вцразнасцю ў мастацгвс 
сўрапсйекім, дзе яны выстунаюць ужо з чгсоў 
Старажытнага Егіпта і антычнага свету. Назі- 
раюцца япы і ў новы час у мастацкім раззіцці 
буржуазнай фармацыі. Фазс яе пад’сму адпазя- 
даюць Рэфармацыя і рашгі Рэнесанс. Росквіт 
прьіходзіцца на Высокае Адраджэннс, а ўся да- 
лейшая гісторыя можа разглядацца як паступо- 
вая і павольная, іншы раз з псрарывамі. як у 
часы Вялікай французскай рэвалюцыі альОо 
рэвалюцыі 1917 года ў Расіі. Лінія ж упадку 
прыняла амаль што катастрафічны характар з 
начатку XX стагоддзя. У каштоўнасяа-ацэнач- 
ным плане сучасная мастацкая культура арыен- 
туецца ўжо на эстэтычную катэгорыю пачварна- 
га, утой час як у мас гацтве Высокага Адраджэн- 
ня яна арыьнгавалася на катэгорыю прыгажосш.

6. У святле азначанай каннэпцыі беларус- 
кая мастацкая культур л, якая з утварэннем суве- 
рэннай і незалсжнгй Рэснублікі Беларусь усту- 
пас ў эпоху свайго адраджэння, пры ўсёй 
складанасці і навізне гэтага лрацэсу павшна ў 
прьшцыпс арыснтавацца не на дэкаданс і катэ- 
горыю пачварнага, а на ўзнёслую прыгажосць 
н  сімвал яе росквіту ў непазбежна наступаю- 
чай будучыні.
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