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Вследствие многокомпонентной проектно-

художественной кураторской деятельности 
выставка «Простые чувства», аккумулируя 
вокруг себя исследовательские, творческие, 
просветительские, дискуссионные и иные 
мероприятия и события, стала действующей 
творческой лабораторией по генерации но-
вых смыслов в предлагаемой зрителю альтер-
нативной художественной реальности. 
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Калажнасць як універсальны феномен 
паэтыкі мастацтва ХХ стагоддзя

Цыбульскі М. Л.
Установа адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава», Віцебск

Прааналізавана роля калажу і калажнага мыслення ў мастацтве ХХ стагоддзя. Калажнасць разглядаецца як універсальны і 
поліаспектны феномен паэтыкі мастацтва мінулага стагоддзя, як канцэпцыя і знак эпохі, як тэхналогія і як сродак камунікацыі.  
У артыкуле вылучаюцца этапы генезісу і асноўныя тэарэтыка-метадалагічныя аспекты вывучэння калажу, аналіз таго, як 
трансфармуецца калажнае мысленне ў мастацтве пры пераходзе ад мадэрнізму да постмадэрнізму. Разглядаюцца формы 
існавання калажнасці ў розных відах мастацтва, разнастайныя аспекты ўплываў тэхнікі калажу на развіццё жывапісу як віду ма-
стацтва. Аўтар вызначае асноўныя прынцыпы калажнасці, якія асабліва моцна ўздзейнічалі на тыя ці іншыя формы мастацтва.

Ключавыя словы: калаж, калажнасць, калажнае мысленне, паэтыка, ХХ стагоддзе, мантаж, мадэрнізм, постмадэрнізм, 
жывапіс.
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Collage as a Universal Phenomenon 
of the 20th Century Art Poetics

Tsybulski М. L.
Educational Establishment “Vitebsk State P. M. Masherov University”, Vitebsk

The role of collage and collage thinking in the 20th century art is analyzed. Collage is considered to be a universal and multiaspect 
phenomenon of the 20th century art poetics, as a concept and symbol of the epoch, as a thechnology and as a means of communication.  Stages 
of the genesis as well as basic theoretical and methodological aspects of studying collage, analysis of how collage thinking is transformed in 
art during the transition from Modern to Postmodern are considered in the article. Forms of collage existence in different forms of the 20th 
century art are considered, as well as different aspects of the influence of collage technique on the development of painting as a kind of art. 
The author reveals basic principles of collage which powerfully influenced various forms of art. 
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Калаж у жывапісе і ў выяўленчым мастацт-

ве ў цэлым на працягу амаль усяго ХХ ста-
годдзя разглядаўся пераважна як тэхніка вы-
канання, як пластычны прыём. Разам з тым, 
відавочна, што ў мінулым стагоддзі з разбу-
рэннем цэласнай карціны свету, калажнасць 
паўстае ўніверсальнай катэгорыяй паэтыкі 
мастацтва мадэрнізму і постмадэрнізму, вы-
значае самыя розныя яе аспекты – сэнсавыя, 
кампазіцыйныя, структурныя і г. д. У розных 
відах мастацтва (жывапісе, літаратуры, му-
зыцы, кінематографе) яна становіцца споса-
бам успрыняцця і адлюстравання сучаснага 
свету, стылем мыслення, прынцыпам і прыё-
мам адначасова, аказваецца складанай гуль-
нёй ірацыянальнага і рацыянальнага, здоль-
най несці як пачуццёва-эмацыянальную, так  
і інтэлектуальную інфармацыю.

Калажнасць выразна і паўнавартасна 
адлюстроўвае дух і дынаміку ХХ стагоддзя. 
Само жыццё ў гэты перыяд усё больш на-
гадвае калаж, у якім злучалася, здавала-
ся б незлучаемае. Роля і функцыі калажу 
аказаліся асабліва запатрабаванымі, калі тра-
дыцыйны мастацкі вобраз, як структура, як 
“лагічная паслядоўнасць” перастаюць быць 
актуальнымі, а сюжэтная аснова, у той ці 
іншай ступені, ужо не задавальняе мастакоў 
у сэнсе магчымасцяў адлюстравання свайго 
часу. Зручны для адлюстравання ўсяго неар-
дынарнага і непрадказальнага, часам нават 
абсурднага, калаж прадставіў шырокае поле 
для сцвярджэння прынцыпаў нелінейнага 
мыслення. Звяртаючыся да яго, мастакі не 
проста “разбуралі” традыцыйныя сувязі паміж 
рэчамі, вольна аперыравалі рознымі стылямі, 
але пры гэтым стваралі новую рэальнасць.

На наш погляд, калажнае мысленне 
з’яўляецца аб’ядноўваючым звяном у паэты-
цы паміж мадэрнізмам і постмадэрнізмам. 
Аналіз эвалюцыі праяў дадзенага мыслення ў 
кантэксце мадэрнісцкага і постмадэрнісцкага 
мастацтва дазваляе выявіць логіку развіцця 
сучаснага выяўленчага мастацтва і мастацкай 
культуры [1, с. 169].

Метад і логіка калажу ў першую чаргу 
скіраваны на супастаўленне, “сутыкненне” 
некалькіх сэнсавых і выяўленчых пластоў. 
Пры гэтым ён не з’яўляецца проста звычай-
най іх сумай, а становіцца самастойным тво-
рам, напаўняе вобраз новымі асацыяцыямі. 
Усё вышэй адзначанае спрыяла папулярнасці 
ў ХХ стагоддзі розных форм і тэхнік калажу ў 
выяўленчым мастацтве, садзейнічала “размы-
ванню межаў паміж відамі, жанрамі мастацт-
ва і паміж мастацтвам і жыццём” [2].

Мэта дадзенага артыкула – прааналізаваць 
калажнасць як своеасаблівы феномен  

XX стагоддзя, універсальную і ключавую рысу 
паэтыкі мастацтва гэтага перыяду, вызначыць 
ролю калажу і калажнага мыслення ў мастацт-
ве мадэрнізму і постмадэрнізму.

Ад калажу да калажнасці: гісторыя з’явы і 
сутнасць тэрміна. Тэрміны “калажнасць” і “ка-
лаж” у кантэксце мастацтва ХХ стагоддзя патра-
буюць удакладнення і асэнсавання іх тэарэтыч-
най значнасці. Аб непазбежнай неабходнасці 
пашырэння межаў тэрміна “калаж”, прадык-
таванай рэальнай мастацкай практыкай і яе 
тэарэтычным асэнсаваннем, неаднойчы пісалі 
культуролагі і мастацтвазнаўцы. Тым больш, 
што практыка гэта даўно ўжо выйшла за межы 
выяўленчага мастацтва і актыўна развіваецца 
ў іншых відах мастацкай творчасці” [3].

Тэрмін “калажнасць” паходзіць ад слова 
“калаж”, які ў большасці слоўнікаў і энцы-
клапедый вызначаецца па-рознаму. Часцей 
за ўсё размова ідзе пра тэхнічны прыём 
у выяўленчым мастацтве, заснаваным на 
сумяшчэнні розных матэрыялаў, пры якім на 
палатно ці іншую аснову наляпляюцца (пры-
клейваюцца, замацоўваюцца і інш.) розныя 
па колеры і фактуры матэрыялы, ці пра твор, 
які выкананы ў такой манеры. Аднак у не-
каторых выданнях апошніх гадоў усё час-
цей размова ідзе і пра калаж як пра пэўны 
прынцып арганізацыі мастацкага матэрыялу 
(графічных ці вербальна-тэкставых элементаў) 
у літаратуры, музыцы і г. д. У розных відах ма-
стацтва трактоўка калажу ў ХХ стагоддзі мае 
свае, досыць спецыфічныя рысы. Але паколькі 
нас у першую чаргу хвалюе жывапіс і мастацтва 
выяўленчае, то менавіта ў кантэксце развіцця 
гэтай галіны мы будзем больш уважліва раз-
глядаць і калажнасць. Менавіта ў выяўленчым 
мастацтве  ХХ стагоддзя яна становіцца вельмі 
папулярным спосабам арганізацыі прасторы 
мастацтва, асабліва часта выкарыстоўваецца 
для ўзмацнення эмацыянальнай выразнасці 
твора.

Разважаючы пра калажнасць у мастацтве, 
мы будзем аналізаваць не толькі тэхніку выка-
нання твора, а адмысловы спосаб арганізацыі 
матэрыялу, спосаб выказвання, які шырока 
ўжываўся ў ХХ стагоддзі як ў жывапісе, так і 
ў іншых відах мастацтва. Варта адзначыць, 
што калаж у мінулым стагоддзі не адразу стаў 
сэнсавым, першапачаткова ў яго былі толькі 
мастацкія функцыі. Але выкарыстоўваючы 
гэты прыём, мастакі адмаўляліся ад звыклых, 
стэрэатыпных значэнняў, ад лагічных сувязяў 
як прыкмет адыходзячага вобраза мыс-
лення, як элементаў традыцыйнага стылю.  
У сваю чаргу калажнасць дапамагала буда-
ваць вобразнасць у творы на аснове аддале-
ных асацыяцый. 
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Агульнавядома, што на працягу шэ-

рагу эпох разнастайныя формы калажу 
выкарыстоўваліся ў жывапісе, графіцы, 
літаратуры з мэтай перадачы той ці іншай 
аўтарскай задумы. У літаратуры іх мож-
на ўбачыць у найстаражытнейшых тэкстах 
часоў антычнасці (цэнтоны), у дэкаратыўна-
прыкладным мастацтве – у вырабах качавых 
народаў Цэнтральнай Азіі IV–VII стагоддзяў. 
Падобныя калажныя прыёмы, што нярэд-
ка выкарыстоўваліся ў мастацтве, некато-
рыя даследчыкі называюць “протакалажом”. 
Увогуле, у розныя эпохі протакалаж перыя-
дычна ўзнікае ў жывапісе, графіцы, дазваляю-
чы ў адной выяве злучыць фантазіі мастака і 
рэальнасць. 

Але ў ХХ стагоддзі змяніліся функцыі кала-
жу: ад перыферыйнага прыёму ў мадэрнізме 
да ўніверсальнага прынцыпу пабудовы любо-
га мастацкага тэксту ў постмадэрнізме. Гэтаму 
спрыяла непамернае павелічэнне ў мінулым 
стагоддзі аб’ёму інфармацыі, усведамленне 
калажнага прынцыпу пабудовы псіхікі чала-
века і адчуванне таго, што ў мастацтве ўсё 
сказана, і сучаснаму мастаку застаецца толькі 
ствараць калажныя творы, навізна якіх заклю-
чаецца ў асаблівасцях кампаноўкі матэрыялу. 

З цягам часу ў ХХ стагоддзі калажнасць 
“пранізала” практычна ўсе віды і жанры ма-
статва, яго стылістычныя кірункі, ператвары-
лася ва “ўніверсальны прынцып арганізацыі 
тэкставай і, у цэлым, культурнай прасторы” 
[4]. У другой палове мінулага стагоддзя прын-
цыпы калажу сталі яшчэ больш разнастайнымі 
і асабліва папулярнымі таму, што адпавядалі 
паліфанічнасці мастацтва постмадэрнізму. 
Калажнасць ператвараецца з усім вядомага 
тэхнічнага прыёму ва ўніверсальны прынцып 
паэтыкі, у спосаб пабудовы любых мастацкіх 
твораў, знакаў, тэкстаў і да т. п. Паступова ка-
лажыраванню падвяргаюцца як элементы рэ-
альнага, так і бессвядомага (эмоцыі, пачуцці, 
уражанні, сны і г. д.). Нярэдка мастак апеліруе 
да “патоку свядомасці”, да інстынктыўнага, 
арыентуецца на выпадковасць. А напры-
канцы ХХ стагоддзя тэрмін “калаж” пачаў 
выкарыстоўвацца і для абазначэння прыё-
му стварэння цэластнай выявы з фрагментаў 
іншых выяў з дапамогай камп’ютарных 
праграм.

Калаж у перыяд мадэрнізму. Знаходзячыся 
пад уплывам тэорыі рэлятыўнасці, фрэйдызму 
і сфармуляванай амерыканскім філосафам-
ідэалістам і псіхолагам У. Джэймсам тэорыі 
патоку свядомасці, мастацтва мадэрнізму 
ўспрымае калаж як прынцып найбольш 
адэкватнага адлюстравання новых ідэй. 
Першапачаткова ён выкарыстоўваўся як 

усвядомлены тэхнічны прыём, як фармальны 
эксперымент, да якога звярталіся прадстаўнікі 
практычна ўсіх авангардных кірункаў 
(кубізм, футурызм, дадаізм, канструктывізм, 
сюррэалізм). “Пачынаючы з 10-х гадоў, 
ніводнае з мастацтваў, –  лічыць доктар 
філасофіі, прафесар Жан-Марк Лашо, не паз-
бягае спакусы калажнасці” [5]. 

Больш таго, у пачатку XX стагоддзя калаж 
дапамагаў мастакам “канструяваць” новую 
мадэль свету і выяўляць новае светаадчуван-
не, выглядаў як “сэнсаутвараючая асаблівасць 
авангарднай паэтыкі жывапісу і графікі” [6]. 

Як вядома, мадэрнісцкае мастацтва 
фарміруецца ў прасторы новых магчымасцяў 
кіна- і фотатэхнікі, развіцця прамыслова-
га дызайну. І таму невыпадкова напачатку 
мінулага стагоддзя ў кінематографе ўзнікае і 
распрацоўваецца блізкае да калажу паняцце 
“мантаж”. Прыкметна, што дадзенае паняц-
це, народжанае ў канструктывісцкай паэты-
цы (перш за ўсё ў кіно), таксама ўсё часцей 
выкарыстоўваецца ў якасці ўніверсальнай 
катэгорыі [7]. Мантажны прынцып успры-
маецца творцамі як усеагульны прынцып 
сэнсаўтварэння, метад арганізацыі матэры-
ялу, як сродак упарадкавання агульнага сэн-
савага кантэксту, і спосаб арганізацыі зместу.  
А ў шырокім сэнсе як спецыфічны спосаб асэн-
савання свету, як “маленькая драматургія” [8]. 
Да мантажу ў сваіх фільмах 1920-х гг. звярнуўся 
выдатны савецкі рэжысёр тэатра і кіно, мастак 
і тэарэтык мастацтва Сяргей Эйзенштэйн, які 
вынікі ўласных пошукаў абагульніў у артыку-
лах. Менавіта С. Эйзенштэйн зверне ўвагу на 
тое, што “мантаж” не толькі і не столькі зборка 
фільма з асобных фрагментаў, колькі “зборка” 
думак аўтара і рэжысёра, распрацоўка сцэна-
рыя і г. д. 

Многія даследчыкі лічаць, што лёс тэрмінаў 
“калаж” і “мантаж” у ХХ стагоддзі аднолькавы 
і розніца толькі ў тым, што першы з іх пачаў 
ужывацца ў адносінах да выяўленчага ма-
стацтва, а другі – да кінематографа. На нашу 
думку, тэрмін “мантаж” не зусім адпавядае 
сутнасці тэрміна “калаж”, паколькі мантаж за-
дае элементам пэўную паслядоўнасць, а ка-
лаж далёка не заўсёды злучае іх у паслядоўна 
арганізаваную цэласнасць. Акрамя таго, 
у калажы адсутнічаюць уласцівыя манта-
жу мантажныя пераходы. Тым не менш 
далейшае развіццё мастацтва і культуры 
паспрыяла таму, што паміж тэрмінамі “ка-
лаж” і “мантаж” мяжа практычна знікла 
і яны пачалі выкарыстоўвацца ў блізкім 
значэнні ў мастацтве, літаратуры, музыцы, 
кінематографе, тэатры і інш. З’явілася нават 
своеасаблівая дэфініцыя – калаж/мантаж. 
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Разбураючы яшчэ папулярны ў пачатку ХХ 
стагоддзя прынцып мімесіса калаж/мантаж 
сімвалізаваў адмаўленне ад традыцыйнага 
рэалізму, правілаў класічнага мастацтва, ра-
дыкальна змяняў мастацкую і літаратурную 
рэальнасць мінулага стагоддзя [9]. У гэты ж 
час у фатаграфіі сфарміраваўся самастойны 
жанр – фотакалаж (фотамантаж), асноўныя 
асаблівасці якога прааналізаваў у сваім ар-
тыкуле заснавальнік мадэрнісцкай плыні 
“Dada” Р. Хаусман.

Росту папулярнасці калажу ў пачатку ХХ ста-
годдзя спрыяла яго імправізацыйная прырода, 
якая была блізкай творчасці многіх мастакоў, 
музыкантаў, літаратараў. У творчасці мастакоў 
авангарда ён з’яўляўся не толькі асноўным ме-
тадам разбурэння матэрыяльнага свету і яго 
прасторавых межаў, сцірання традыцыйных 
форм ўспрымання, але і спосабам арганізацыі 
новай прасторы, выражэннем хаатычнасці 
ўнутранага свету асобы.

Лічыцца, што Ж. Брак першы ў мінулым 
стагоддзі звярнуўся да калажнай тэхнікі, 
стварыўшы ў 1910 годзе кампазіцыю з 
фрагментамі газет і часопісаў, замацаванымі 
на палатне і пакрытымі зверху фарбай. 
Прыкладна ў той жа час Пікаса канструюе 
жывапісныя кампазіцыі як хаатычнае напла-
ставанне ліній, плоскасцяў і аб’ёмаў, спра-
буючы выклікаць у гледачоў рознага роду 
асацыяцыі. Прыкметна, што кубісты імкнуліся 
не толькі ўзмацніць выразнасць і пачуццё 
рэальнасці формаў, але і выкарыстаць калаж 
на ўзроўні сэнсаў. Нягледзячы на тое, што 
калажнасць у першае дзесяцігоддзе ХХ ста-
годдзя, яшчэ не з’яўляецца дамінантнай, у 
асяроддзі мастакоў лічыцца, што той “хто не 
наклейвае на сваю карціну газетных лістоў, 
матэрыі, папіросаў, хто не ўключае ў яе 
кавалкаў дрэва і металу, хто не ўтыкае у яе 
сапраўдных ножыкаў і відэльцаў – інакш, хто 
не дае сапраўднай фактуры, той не сучасны ” 
[10, с. 9].

У творчасці  дадаістаў, якія крытыкавалі 
кубістаў за празмерную эстэтызацыю тэхнікі 
калажу, апошні быў адлюстраваннем анархіі 
і хаосу, ірацыянальнасці і правакатыўнасці. 
Творы дадаістаў разбуралі традыцыйнае 
ўяўленне аб вобразнасці і часам мелі пратэс-
ную накіраванасць. Цікава, што ў дадаісцкім 
этапе творчасці Макса Эрнста адбываец-
ца пераасэнсаванне паняцця калажу, які 
ўспрымаецца не толькі як новая тэхніка ў 
выяўленчым мастацтве, але і як прынцып 
арганізацыі твора.

Футурысты ўключылі ў жывапісныя 
кампазіцыі словы, матэматычныя знакі і фраг-
менты сказаў для стварэння эфекту руху. У іх 

творчасці калажы вылучаліся рацыянальнас-
цю і былі па-свойму рэалістычнымі. 

Тэхніку калажу развівалі таксама рускія 
канструктывісты. З разнастайнай паліграфічнай 
прадукцыі станковыя графічныя кампазіцыі 
ў дадзенай тэхніцы ў 1910-я гады ствараў 
Аляксандр Родчанка [11]. У рускім мастацтве 
першымі калажамі лічацца некаторыя тво-
ры А. Лентулова, творы мастакоў аб'яднання 
“Бубновы валет” (1911–1917) і інш.

Паколькі паэтыка калажу дазваляла 
ствараць новую рэальнасць, яго актыўна 
выкарыстоўвалі сюррэалісты, У іх творах мы 
бачым не проста фактурныя эфекты, але і 
наяўнасць пэўных сэнсавых кантэкстаў, якія 
ўзнікаюць пры скрыжаванні рэальнасцяў са-
мага рознага парадку. Сюррэалізм больш 
за любы іншы кірунак у жывапісе пашырыў 
сферу ўжывання і магчымасці калажнай 
тэхнікі. У сваіх кампазіцыях мастакі актыўна 
выкарыстоўвалі выпадковыя эфекты, дэкалаж, 
сумяшчалі калаж з фратажом, уключалі прад-
меты, знойдзеныя на сметніках. Творцаў пры-
цягвала адсутнасць сувязяў паміж асобнымі 
элементамі кампазіцыі, што складала выдат-
ную паралель паэтыцы сну, вольным праявам 
падсвядомага. 

Сярод тых, хто працаваў выключна ў гэтай 
тэхніцы, быў нямецкі мастак Курт Швітэрс, 
блізкі па сваёй творчасці да дадаізму, 
канструктывізму, сюрэалізму і экспрэсіянізму. 
Ён распрацоўваў прыёмы калажу з канца 
1910-х гадоў, пашыраючы сферу матэрыялаў, 
уводзіўшы ў свае кампазіцыі натуральныя 
аб'екты. У творах К. Швітэрса рэальныя эле-
менты выкарыстоўваюцца на адным узроўні з 
абстрактным жывапісам. У 1920–1940-я гады 
прыярытэт у калажных творах мастака адда-
ецца не колеру, а рытму, кампазіцыі становяц-
ца больш геаметрызаванымі і лаканічнымі. 

Папулярнасці калажу ў пачатку мінулага 
стагоддзя садзейнічаў і той факт, што ў гэты 
час змянялася эстэтыка ўспрымання твораў 
гледачом, які пачынаў займаць больш 
актыўную пазіцыю, станавіўся, гэтак кажучы, 
саўдзельнікам творчага працэсу. 

Калаж, які на пачатковых этапах сваёй мэ-
тай ставіць правакатыўнасць і эпатаж, пасту-
пова становіцца  эксперыментальнай мовай, 
праяўляе сябе і як гульня аўтара з матэрыялам, 
і як гульня аўтара з гледачом. Ужо на ранніх 
сваіх стадыях калажнасць выступіла як спосаб 
кадзіравання/дэкадзіравання інфармацыі, 
сэнсаў, як прастора, што правакуе дыялог.

Калажная свядомасць у мастацтве 
постмадэрнізму. У 1930-я гады цікавасць 
да калажу ў сусветным выяўленчым ма-
стацтве на нейкі час значна знізілася. Але 
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калажна-мантажныя прыёмы ў гэтыя гады 
былі распаўсюджаны ў кінематографе і 
літаратуры. Падчас Другой сусветнай вайны 
калажнасць выразна праявілася ў палітычным 
фотаплакаце. 

У 1950-я гады эксперыментальныя 
тэндэнцыі ў галіне калажу з новай сілай 
заявілі пра сябе ў мастацкай практыцы дру-
гога авангарда, у творчасці мастакоў поп-арту 
(перш за ўсё у творах Р. Раушэнберга). Пэўныя 
паралелі з поп-артам, у той ці іншай ступені, 
былі ўласцівы і некаторым прадстаўнікам са-
вецкага авангарда другой хвалі (А. Звераў,  
І. Кабакоў, А. Касалапаў, О. Рабін і інш.), калаж-
ныя кампазіцыі якіх адлюстроўваюць андэгра-
ундны дух таго часу.

Відавочнай інтэрпрэтацыяй калажнасці 
стала з'яўленне ў сярэдзіне ХХ стагод-
дзя ў музыцы алеаторыкі, якая дазваля-
ла вольную камбінаторыку элементаў у 
творчасці кампазітара і выканаўцы (творы  
К. Штокгаузэна, В. Вулеза, Дж. Кейджа, С. Бусоці, 
К. Вольфа і інш.). Ды і ў мастацтве кіно ў 1950– 
1960-я гады шэраг таленавітых рэжысёраў 
у розных краінах (А. Таркоўскі, Ж.-Л. Гадар, 
П. П. Пазаліні, Ф. Феліні і інш.) звяртаецца да 
тэорыі і практыкі мантажу новага тыпу, у яго 
некласічнай інтэпрэтацыі.

Ва ўмовах авангарднага буму 1960–1970-х  
гадоў калажнасць у мастацтве нарастае і 
звернута ў першую чаргу да зместу і сэнсу 
вобразаў. Калажныя прынцыпы сталі асабліва 
папулярнымі ў мастацтве постмадэрнізму 
яшчэ і таму, што яны адпавядалі новай 
гіперрэальнасці, паліфанічнаму мазаічнаму 
характару свядомасці і нелінейнаму, фрагмен-
таванаму светаўспрыманню сучаснага чалаве-
ка. У творах мастакоў калейдаскоп уражанняў 
арганічна трансфармуецца ў калаж, у якім у 
залежнасці ад віду мастацтва дамінуюць тыя 
ці іншыя яго формы. У постмадэрнізме ён 
з’яўляецца галоўным сродкам фарміравання 
гіпертэкстуальнай прасторы. Яго аб'ектам 
становіцца ўжо не жывая рэальнасць, а тэкст, 
уся культура ў цэлым. Нямала твораў перыя-
ду постмадэрнізму нагадваюць сабой шмат-
слойную калажную канструкцыю з вобразаў, 
знакаў, семіятычных кодаў. З’яўляецца і та-
кое паняцце як інтэртэкст, які вызначаецца 
як асноўны від і спосаб пабудовы мастацкага 
тэксту ў мастацтве постмадэрнізму. Тэкст, які 
будуецца з цытат і рэмінісцэнцый да іншых 
тэкстаў (інтэртэкст), В. Руднеў называе кала-
жом цытат, утоеных і відавочных [12]. 

У апошняй трэці ХХ стагоддзя калаж, 
здаецца, канчаткова зацвердзіў сябе фор-
май і сімвалам творчай свабоды, шко-
лай развіцця метафарычнага мыслення, 

пошуку парадаксальных рашэнняў, нечаканых 
візуальных і сэнсавых асацыяцый. Ды і сама 
постіндустрыяльная культура выглядае як ка-
лаж. Не выпадкова  ўзрастае папулярнасць 
калажнага мыслення, як вольнай стратэгіі 
адаптацыі да зменлівага свету, якая найбольш 
адпавядае “разарванай свядомасці” сучасна-
га чалавека.

Калажнае мысленне і прынцып калажнасці 
знаходзяць сваё выражэнне практыч-
на ва ўсіх з'явах постмадэрнісцкай куль-
туры. У посмадэрнісцкім мастацтве яны  
“выпрацоўваюць метамову візуальнага”, у 
сувязі з чым і значэнне знака ніколі не бывае 
абсалютным і заўжды залежыць ад кантэксту 
[13, с. 158]. Калаж нібыта ператвараецца ў 
своеасаблівую візуальную матрыцу, істотнай 
характарыстыкай якой з'яўляецца магчымасць 
яе вербальнага дэкадзіравання. “Прэзумпцыя 
калажнасці выяўляецца практычна ва ўсіх фе-
номенах культуры постмадэрну: калажнасць 
«вольнага моўнага стылю», які праграмна да-
пускае спалучэнне вытанчанай літаратурнасці 
і арго, стылявы эклектызм архітэктурных прак-
тык, прынцып камбінаторнасці ў модзе, куль-
тывуемы спосаб сацыялізацыі і інш.” [4].

На распаўсюджанасць калажнасці ў роз-
ных відах мастацтва істотны ўплыў аказваюць 
інфармацыйныя тэхналогіі, дыгітальная куль-
тура, лічбавая тэхніка, тэлебачанне і відэа-арт, 
тэорыя хаосу і тэорыя дэканструкцыі, папуляр-
насць моўных гульняў, развіццё дызайну.

У прасторы постмадэрнізму візуальныя 
вобразы абнаўляюцца імкліва, з неверагод-
най хуткасцю, а паведамленні сродкаў ма-
савай інфармацыі ўяўляюць сумесь разна-
стайных, незалежных адзін ад аднаго фактаў, 
светаадчуванне сучаснага ўрбанізаванага 
чалавека становіцца ўсё больш фрагментар-
ным. Звыклай для гледача ў другой палове 
ХХ стагоддзя становіцца стратэгія пошуку 
інфармацыі, фарміруецца “інфармацыйна-
камунікацыйны зрок”. “Свядомасць не па-
спявае ўхапіць усё і стварае шматслойную і 
шматузроўневую калейдаскапічную прастору 
з напластаваннямі, варыяцыямі, нечаканымі 
зрушэннямі і спалучэннямі, падобна калажу” 
[1, c. 170]  

У мастацтве апошняй трэці ХХ стагоддзя 
калажнасць праяўляецца практычна ва ўсіх 
вядомых формах і таму “ў сучаснай версіі 
постмадэрнізму калаж інтэрпрэтуецца не як 
спекулятыўнае злучэнне ў розных па сваім ста-
туце і значэнню элементаў, а як знак сучаснай 
эпохі” [2, с. 68], “як парадыгма, як культурны 
феномен, як сродак арганізацыі міжкультурнага 
дыялогу” [14]. У 1980–90-я гады калажнасць 
выкарыстоўваецца ў лічбавых формах, а ў 
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камп’ютарнай графіцы і дызайне становіца 
лёсавызначальнай.

Постмадэрнісцкі калаж пераняў ад аван-
гарднага мастацтва такія рысы, як адыход ад 
класічных нормаў і канонаў, адмову ад сю-
жэту, цікавасць да асацыятыўнага мыслен-
ня. Але ж калі прастора мадэрнісцкага кала-
жу замкнёнае ў ім самім, то яго прастора ў 
постмадэрнізме рухомая і ўвесь час рэгенеру-
ецца. “Значэнні і сэнсы ў такім творы ўвесь час 
вар’іруюцца, дзякуючы адкрытасці аўтарскай 
ідэі” [15, с. 185]. 

Калі мэтай мадэрнісцкага калажу было 
разбурэнне на асобныя фрагменты цэлас-
най карціны ўспрыняцця гледачом мастац-
кага твора, то ў постмадэрнісцкі перыяд ён 
быў накіраваны на збіранне фрагментаў 
у адзінае цэлае, на ўстанаўленне пэўных 
узаемадачыненняў паміж імі, на вызначэнне 
свабоднай прасторы сэнсаў і іх інтэрпрэтацыі. 

Інтэртэкстуальнасць вызначае характар 
твораў постмадэрнісцкага мастацтва, дапама-
гае ствараць новы тып вобразнасці, складзе-
ны часам з цытат і гіперссылак. Для калажоў 
постмадэрністаў уласціва як правакатыўнасць, 
так і эмацыянальная нейтральнасць, як 
вострыя сутыкненні сэнсаў, так і тонкая 
збліжаная іх трансфармацыя. Часам шматлікія 
постмадэрнісцкія творы вылучаюцца свядо-
май арыентацыяй на іранічнае супастаўленне 
розных стыляў і плыняў, жанравых форм у ме-
жах аднаго твору.

Калажнасць у культуры і мастацтве паспры-
яла таму, што філосафамі-постмадэрністамі ў 
розных значэннях пачало выкарыстоўвацца 
паняцце “брыкалаж”. Гэты тэрмін ужываўся ў 
выяўленчым мастацтве, літаратуры, музыцы 
і г. д. і азначаў стварэнне прадмета ці аб'екта 
з падручных матэрыялаў або гэты прадмет ці 
аб'ект. Брыкалаж дапускае любое спалучэнне 
фрагментаў. Калі Дэлез і Гватары называюць 
брыкалажом спосаб працы шызафрэнічнага 
вытворцы, то Лэві-Строс выкарыстоўвае брыка-
лаж для апісання любога спантаннага дзеяння, 
а Дэрыда ўвогуле пашырае тэрмін, апісваючы 
ім любы дыскурс. Вядомы расійскі даслед-
чык мастацтва ХХ стагоддзя С. П. Батракова 
вызначае метад брыкалажу як “пабудову во-
бразнай логікі вакольнымі шляхамі, калі сэнс 
спасцігаецца як бы незнарок” [16, с. 158].  

У постмадэрнізме калаж адлюстроўвае 
прынцыпова плюралістычную, разарваную, 
рызоматычную, хаатычную мадэль сусвету. 
Калажнасць дапамагае мастаку адлюстра-
ваць уласцівыя постмадэрнізму дыскрэт-
насць і эклектычнасць. У дыскрэтнасці і 
эклектычнасці праяўляецца карэннае адроз-
ненне ва ўжыванні тэхнікі калажу ў мадэрнізме 

і постмадэрнізме. Постмадэрнісцкі калаж 
адрозніваецца ад мадэрнісцкага калажу яшчэ 
і тым, што перастае быць толькі тэхнікай вы-
канання, прыватным элементам паэтыкі, а 
становіцца нават стылем мыслення.

Заключэнне. У ХХ стагоддзі калаж – 
сапраўдны сінонім свайго часу, паколькі 
з’яўляецца запатрабаваным практычна 
для ўсіх форм мастацтва, ператвараецца 
ва ўніверсальны сродак візуалізацыі ідэй. 
Калажнасць у паэтыцы мастацтва мінулага 
стагоддзя “сімвалізуе эклектычнасць мыслен-
ня і светапогляду, уласцівую сучаснай культу-
ры” [17]. 

Пазначыўшы ролю калажнасці як куль-
турна-эстэтычнага феномена, як прынцыпу 
сэнсаўтварэння і формы выражэння мастацкай 
задумы ў мастацтве ХХ стагоддзя, можна ад-
значыць, што ў гэты час калаж эвалюцыяніруе 
ад перыферыйнага прыёму ў мадэрнізме, да 
ўніверсальнага прынцыпу пабудовы мастацкіх 
твораў у постмадэрнізме. Разам з тым ужо ў 
авангардзе калаж з'яўляецца не проста нава-
тарскай тэхналогіяй, але і спосабам разбурэн-
ня звыклых норм мыслення ў мастацтве, фор-
май выражэння суб’ектыўнага бачання ма-
стака. Адначасова калаж у мінулым стагоддзі 
змяняе характар успрыняцця твора мастацтва 
гледачом. У постмадэрнізме калаж становіцца 
адлюстраваннем гібрыдна-цытатнага мыс-
лення, універсальным прынцыпам паэтыкі, 
адным з асноўных сродкаў фарміравання 
гіпертэкстуальнай культурнай прасторы. 

Асаблівая папулярнасць калажу і калажнасці 
ў мастацтве ХХ стагоддзя абумоўлена калаж-
най свядомасцю чалавечай псіхікі, мазаічным 
характарам асацыятыўнага мыслення чала-
века. Калі калажнасць у мадэрнізме – гэта 
спосаб арганізацыі ўнутранай прасторы тво-
ра, то ў постмадэрнізме калаж – яшчэ і ме-
тад арганізацыі прасторы дыялогу з гледа-
чом. Постмадэрнісцкія калажы вылучаюцца 
падкрэсленай асацыятыўнасцю, шматпла-
навасцю вобразаў, нягледзячы на лаканізм 
і маніфестацыйны характар выявы, не 
пазбаўлены іроніі і сарказму.
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В статье рассматривается участие финского художника Алексантери Ахола-Вало в подготовке и строительстве Первой 
Всебелорусской промышленной и сельскохозяйственной выставки 1930 года в Минске. Данная экспозиция была значимым собы-
тием в жизни Советской Беларуси, главной ее целью было показать экономические, научные и культурные достижения БССР 
за 10 лет. Во время подготовки выставки был реализован ряд оригинальных архитектурно-художественных проектов. Сре-
ди таковых был павильон МОПР – Международной организации помощи революционерам, который был построен по проекту 
Ахола-Вало. Помимо этого Алексантери Ахоло-Вало оформлял интерьер павильона, желая реализовать концепцию «истории 
страданий человечества». Несмотря на серьезные трудности (сжатые сроки, дефицит финансовых средств, рабочей силы и 
стройматериалов, конфликт с руководством МОПР и коллегами по цеху), Ахола-Вало удалось успешно реализовать свой про-
ект на практике. Вместе с тем идеологические ограничения и негативная атмосфера, сложившаяся в БССР, вынудили финского 
художника покинуть страну. В статье используется широкий круг архивных данных. Невзирая на то, что художник называл свой 
павильон «музей истории страданий человечества», его официальное название на выставке было «Павильон МОПР». 

Ключевые слова: Алексантери Ахола-Вало, БССР, Первая Всебелорусская  сельскохозяйственная  и промышленная выставка, 
1930, Минск, архитектура, МОПР, скульптура, павильон МОПР, история человеческий страданий, живопись.
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