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ЛогАс У хАосЕ: З гІсТоРЫІ АДнАго ТЭРМІнА
Постпостмадэрнізм – гэта адна з найноўшых плыняў некласічнай 

эстэтыкі канца ХХ ст. Як адзначаюць даследчыкі, гэта па сутнасці ёсць 
пераход ад «гераічнага» перыяду постмадэрнізму да «мірнага жыцця» 
[1, с. 354].

Мадэрнізм і постмадэрнізм прапаноўвалі толькі агульныя пады-
ходы да эстэтычнага. Постпостмадэрнізм акрэслівае новыя эстэтыч-
ныя і мастацкія каноны. Калі правесці паралелі, то сённяшні этап 
развіцця культуры нечым нагадвае канец ХІХ – пачатак ХХ ст. Тады 
на змену эклектызму, які характарызаваўся змяшэннем розных стыляў, 
прыйшоў больш гарманічны паводле сваёй структуры мадэрн, калі ў 
творах выяўленчага мастацтва, напрыклад, элементы розных стыляў 
маглі яднацца адзіным арнаментальным матывам. Цяпер на змену 
постмадэрнізму прыходзіць постпостмадэрнізм (вобразы розных эпох і 
часоў гарманізуюцца паводле адзінага стылістычнага камертона).

Адной са спецыфічных рысаў эстэтыкі постпостмадэрнізму 
з’яўляецца стварэнне «прынцыпова новага мастацкага асяроддзя 
“тэхнавобразаў” (А. Каклен), чыё сутнаснае адрозненне ад традыцый-
ных “тэкставобразаў” заключаецца ў замене інтэрпрэтацыі “робленас-
цю”, інтэрактыўнасцю, што вымагае …“інструкцыі”» [1, с. 354]. 

Адна з плыняў постпостмадэрнізму – мастацкая віртуалістыка, 
дзе назіраецца пераход ад інтэртэкстуальнасці, якая характэрная для 
постмадэрнізму, да сцірання мяжы паміж тэкстам і рэальнасцю (пры -
клад – раман амерыканскага пісьменніка П. Остэра «Шкляны горад»). 

Яшчэ адзін накірунак развіцця постпостмадэрнізму – транс- 
сентыменталізм, які прымае самыя розныя формы. Гэта сентыменталь-
ная «егіптаманія» ў Францыі, «новы сентыменталізм» у Расіі. 
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Расійскія даследчыкі вылучаюць у творчасці прадстаўнікоў гэтага 
накірунку такія асаблівасці, як новая шчырасць, аўтэнтычнасць, новы 
гуманізм, новы ўтапізм, спалучэнне цікавасці да мінулага з адкрытас-
цю да будучыні, «мяккія» эстэтычныя каштоўнасці. «Ідэі “пульсую-
чай” эстэтыкі (Д. Пірагоў), эстэтычнага хаосмасу як парадку, логаса, 
які жыве ўсярэдзіне хаосу (М. Ліпавіцкі), звязаныя з сінтэзам лірызму 
і цытатнасці (“другасная першаснасць”), што адбываюцца ў самім ма-
стацтве, дэканструкцыі і канструявання» [1, с. 354]. 

У беларускай культуры найбольш выразна постпостма дэрнізм 
выявіўся ў такой форме, як посттрадыцыя. 

Постпостмадэрнізм, які на сёння з’яўляецца адным з вызначаль-
ных стылістычных накірункаў у літаратуры і мастацтве, на Беларусі 
найбольш выразна выяўляецца ў форме, блізкай да распаўсюджанага ў 
Расіі транссентыменталізму (калі адзін з мастацкіх накірункаў робіцца 
адметным камертонам да стылістыкі ўсяго твора). На пачатку 2000-х 
гадоў у Палацы мастацтваў (Мінск) праходзіла Рэспубліканская мастац-
кая выстаўка «Посттрадыцыя», назву якой мастацтвазнаўцы, а потым і 
літаратуразнаўцы скарысталі ў якасці тэрміна, што дакладна характары-
зуе творчыя пошукі многіх сучасных беларускіх творцаў. На выстаўцы 
экспанаваліся творы жывапісцаў, графікаў, скульптараў, кожны з якіх 
наследуе пэўную стылёвую традыцыю, ствараючы пры гэтым новыя, 
гарманічныя, вельмі сучасныя па гучанні творы. 

Нагадаем: расійскія мастацтвазнаўцы сцвярджаюць, што 
канцэптуалізм на сёння пераўтвараецца ў постканцэптуалізм, сац-арт 
у постсац-арт [1, с. 354]. На выстаўцы «Посттрадыцыя» экспанаваліся 
творы Г. Скрыпнічэнкі, якія паводле вышэйзгаданай сістэмы можна 
аднесці да постсюррэалізму, творы В. Герасімава, у якіх знайшоў адлю-
страванне постсезанізм, творы У. Клімушкі – прыклад посткубізму і г. д. 
Але ж і сюррэалізм, і сезанізм, і кубізм з пункту гледжання сённяшняга 
часу ёсць пэўная традыцыя. Таму ёсць сэнс выкарыстоўваць у якасці 
мастацтвазнаўчага тэрміну адзіны – «посттрадыцыя». Яшчэ больш глы-
бокае значэнне тэрмін «посттрадыцыя» набывае ў адносінах да твораў, у 
якіх галоўным камертонам з’яўляецца традыцыйнае народнае мастацтва 
(выдатны прыклад – творы В. Ягоўдзік, што экспанаваліся на выстаўцы 
«Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам»). У рэчышчы посттрадыцыі ство-
раны многія творы сучаснага манументальна-дэкаратыўнага мастацтва. 
Напрыклад, мазаікі ў прамысловай зоне аб’яднання «Керамін». Тэрмін 
«посттрадыцыя» выдатна падыходзіць і да іншых відаў сучаснага ма-
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стацтва. У беларускай літаратуры прадстаўнікамі гэтага стылістычнага 
накірунку можна назваць Б. Пятровіча, А. Казлова, А. Федарэнку і 
інш., у тэатральным мастацтве – рэжысёра А. Гарцуева (спектакль 
«Людзі на балоце» ў Купалаўскім тэатры і інш.), у музыцы – творчасць 
«Песняроў» і «Тройцы», а таксама пастаноўкі Л. Сімаковіч. Ёсць рысы 
посттрадыцыі ў кінамастацтве («Масакра» А. Кудзіненкі, «У тумане» 
С. Лазніцы), у архітэктуры (комплексныя забудовы маленькіх гарадоў, 
напрыклад Лагойска). Сёння ў рэчышчы посттрадыцыі рэалізуюцца цэ-
лыя мастацкія праекты. Напрыклад, праект «Час магнатаў» (аўтар ідэі 
І. Арцімовіч), калі мастацкія творы ствараліся паводле традыцый ма-
стацтва XVII–XVIII стcт.

Такім чынам, ёсць сэнс ужываць тэрмін «посттрадыцыя» як назву 
стылістычнага накірунку ў сучаснай беларускай культуры, які характа-
рызуецца новай шчырасцю, аўтэнтычнасцю, спалучэннем цікавасці да 
мінулага з адкрытасцю да будучыні. У кожным выпадку ў якасці адметнага 
стылістычнага камертона аўтар выбірае пэўную мастацкую традыцыю.
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РоссийсКАЯ МЕДийнАЯ КРиТиКА в УсЛовиЯх 
ДАЛьнЕйшЕго РАЗвиТиЯ иКТ: 
пРофЕссионАЛьнЫЕ УгРоЗЫ

Ежедневно в сети появляется много разных групп, форумов, позволя-
ющих каждому человеку оперативно выразить свое мнение о чем-то или 
что-то предложить. Данные сервисы могут быть использованы в качестве 
коммуникативных площадок сетевой медиакритики – относительно но-
вой области российской журналистики, предусматривающей обсуждение 
качества передач еще во время их трансляции по ТВ или только что опу-
бликованных в прессе статей. Как отмечено в диссертации А. Садовни-
кова, «новые авторитеты общественного мнения – блогеры – все чаще 
выступают в роли критиков в среде Веб 2.0. Насыщенные фото- и видео-
материалом, популярные сетевые дневники оказываются в техническом и 
коммуникационном авангарде актуальной критики» [4, с. 183].


