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al relations. The problem o f a place and a role o f the national state in the conditions o f cre
ation o f supranational entities becomes an actual problem o f the present. The new content 
gets civilization approach. “Reformatting” post-Soviet space is happening very dramatic. 
Recognizing the destabilizing role o f external factors, it is necessary to pay more attention 
to the main destabilizing internal factors: weakness o f civil society, archaism o f political 
systems, corruption o f elite, inability o f the state institutes to keep dynamic social develop
ment.
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ДА ПРАБЛЕМЫ ШТЭРТЭКСТУАЛЬНАСЩ

Ытэртэкстуалънасцъ -  гэта працэс культурного, ггстарычнага, семгятычнага 
I м}жтэкставага узаемадзеяння, ят з'яуляецщ одной з катэгорый тэксту г служыцъ 
сродкам адлюстравання мгжтэкставых сувязяу. Вывучэнне гэтых сувязяу -  акту
альны натрунак доследования у  сучаснай лтгвгстыцы. Для белоруской лтаратуры 
XX стагоддзя ттэртэкстуальнасцъ з ’яужецца велъм1 характэрнай, што адлюст- 
роувае широкое развгццё сусветных культурных сувязяу. У белоруской мастацкай 
лтаратуры XX стагоддзя склалгся пэуныя приёмы выкарыстання ттэртэкстэм як 
сродку выражэння ттэртэкстуальных сувязяу, ятя неабходна ахарактарызавацъ 
для адэкватнага успрымання любого твора.

1нтэртэкстуальнасць -  складаная з’ява, на аснове якой адбываецца 
дыялапчнае узаемадзеянне творау, культур, эпох. 1нтэртэкстуальнасць 
разглядаецца у шыроюм сэнсе як ушверсальная уласщвасць тэксту, а у вузюм 
сэнсе як наяунасць канкрэтных 1 яуных адсылак да папярэдняга тэксту. 
1нтэртэкстуальнасць -  ушверсальная м1жтэкставая сувязь, з дапамогай якой 
адбываецца злучэнне новага тэксту з ужо кнуючьпш вядомьпш тэкстам1.

Тэрм1н ^^^^^^^^^^стуальнасць” упершыню прапанаваны у 1967 годзе 
вядомым французсюм постструктурал1стам Ю. Крысцевай (“Бахц1н, слова, 
дыялог 1 раман” 1967, “Зетею йке”, 1969), якая сфармулявала сваю канцэпцыю 
на аснове пераасэнсавання прац М.М. Бахцша [1; 2].

Ю. Крысцеву называюць адным з уплывовых тэарэтыкау 
постструктурал1зму, адзначаючы, што менав1та ёй было распрацавана паняцце 
¿нтэртэкстуальнасць, якое пазней трывала замацавалася у лггаратуразнаустве. 
“Даследчыца абагульнша папулярныя 1дэ1 аб сусветнай лтаратуры 1 культуры 
як ушверсальным 1нтэртэксце, усе састауныя частю якога знаходзяцца ва 
умовах бесперапыннага дыялогу” [3, с. 191]. Ю. Крысцева мадэршзуе погляды 
М. Бахцша, паводле яюх у дыялапчных аднос1нах знаходзяцца практычна усе 
л1таратурныя творы, яюя узаемадзейн1чаюць не толью з адлюстраванай у 1х 
рэальнай рэчаюнасцю, але 1 з аутарам, чытачом 1 л1таратурным працэсам 
м1нулага 1 сапрауднага.
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У сва1х работах Ю. Крысцева абашраецца на адкрыццё аб 
“дыялапчнасщ” i “амб1в^ентнасщ” мастацюх тэкстау, на якое упершыню у 
галше лггаратуразнауства звярнуу увагу М.М. Бахщн. Дыялог разглядаецца як 
«лют, у яюм прачытваецца голас шшага», а «^б1вэдентнасць» як «факт 
уключанасщ гюторьн (грамадства) у тэкст [ тэксту -  у гюторыю». Кожны лют 
з'яуляецца спосабам чытання сукупнасщ папярэдшх л1таратурных тэкстау, а 
дыялог  ̂ ^^^^^^ентнасць з ’яуляюцца сродкам1 узаемадзеяння лггаратурных 
тэкстау. Аутар знаходзщца у стане пастаяннага дыялогу з усёй папярэдняй i 
сучаснай культурай, “любы тэкст будуецца ж  мазаша цытацый, любы тэкст -  
гэта трансфармацыя якога-небудзь шшага тэксту” [4, с. 429 ]. Ю. Крысцева 
вызначае тэкст як “пер^тацы ю  шшых тэкстау”, у прасторы якога 
‘̂ ер^рыжоуваю цца i нейтрал1зуюцца некалью выказванняу, узятых з шшых 
тэкстау” [5, с. 136].

Прапанаванае Ю. Крысцевай паняцце 1нтэртэкстуальнасц1 з’яуляецца у 
л1таратуры у канцы шасц1дзесятых гадоу 1 станов1цца неабходным 
шструментам любога л1таратурнага анал1зу. Мнопя л1чаць, што
штэртэкстуальнасць -  гэта сучаснае паняцце, але на самой справе яно злучае 
усю чалавечую спадчыну: шводны тэкст не можа быць напюаны па-за 
залежнасцю ад таго, што было напюана перш яго, у кожнай крын1цы -  сляды 
традыцьп 1 памяц1; 1 любы тэкст заусёды будзе знаходз1цца у асяроддз1 мноства 
папярэдн1х яму творау.

Вывучэнне штэртэкстуальнасщ адбываецца у ходзе даследавання 
штэртэкстуальных сувязяу у мастацкай лггаратуры. Аднак распаусюджана 
штэртэкстуальнасць не толью у л1таратуры. 1нтэртэкстуальныя сувяз1 
усталёуваюцца пам1ж творам1 выяуленчага мастацтва, архггэктуры, музык1, 
тэатра, юнематографа. Можна гаварыць не толью пра тэкставую, але 1 
в1зуальную 1 гукавую штэртэкстуальнасць (музычныя, выяуленчыя, балетныя 
алюзп). Таюм чынам, 1нтэртэкстуальнасць станов1цца асновай сучаснай 
культуры 1 творау мастацтва.

Юл1я Крысцева, вызначаючы паняцце 1нтэртэкстуальнасц1, падкрэсл1вае, 
што гэта не перайманне 1 не узнауленне, а “транспазщыя адной або некальюх 
знакавых с1стэм у шшую знакавую с1стэму” [5, с. 199]. Крысцева сведчыць пра 
тое, што “у прасторы таго щ 1ншага тэксту некалью выказванняу, узятых з 
1ншых тэкстау, узаемна перасякаюцца 1 нейтрал1зуюць адз1н аднаго” [5, с. 199].

Натал1 П ’еге-Гро, анал1зуючы працы французскай даследчыцы, л1чыць, 
што для Ю. Крысцевай “Тэкст -  гэта камбшаторыка, месца пастаяннага 
узаемаабмену пам1ж мноствам фрагментау, яюя шсьмо зноу 1 зноу падвяргаюць 
пераразмеркаванню; новы тэкст ствараецца з папярэдшх тэкстау, яюя 
руйнуюцца, адмауляюцца, адраджаюцца. Тым самым цалкам адпадае пытанне 
пра апазнанне штэртэксту..Лнтэртэкст -  гэта не прыстасаванне, з дапамогай 
якога тэкст адраджае новы тэкст, але бясконцы працэс, тэкставая дынам1ка” [6, 
с. 52]. Крысцева вызначае тэкст як скрыжаванне 1 узаемадзеянне розных
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тэкстау, “паглынанне 1 трансфармацыю шшага тэксту”. “Тэкст, у адпаведнасщ з 
азначэннем Крысцевай, -  тэта штэртэкст” [4, с. 201]. Для Крысцевай, па 
меркаванн1 Пьеге-Гро, “штэртэкстуальнасць з’яуляецца першаасновай 
л1таратуры, тэта абсалютная с1ла, якая дзейн1чае у любым тэксце, але 
даследчыцу ц1кав1ць не сам штэртэкст як аб’ект, а сам працэс, яю ляжыць у 
аснове штэртэкстуальнасщ [6, с. 52].

Розныя аспекты 1нтэртэкстуальнасц1 распрацоувалюя Р. Бартам (1973), яю 
разглядае ‘̂ экст як ткашну, вытканую з цытат, што пабыл1 ва ужыванш”, “усяю 
тэкст ёсць м1ж-тэкст у адносшах да нейкага 1ншага тэксту” [7, с. 83], 
Ж. Жанэтам, яю упершыню прапанавау разглядаць штэртэкстуальнасць як 
прысутнасць у адным тэксце двух i больш тэкстау [8], Ж. Дарыдой, як1 
разглядае увесь свет як тэкст, а тэкст як сютэму, звязаную з усёй культурнай 
прасторай [9].

1нтэртэкстуальнасць як з ’ява узшкла задоуга да яе тэарытычнага 
асэнсавання, але многш даследчык1 -  лггаратуразназщы, культуролап -  паняцце 
“штэртэкстуальнасць” цесна звязваюць з эпохай постмадэрн1зму. Нягледзячы 
на тое, што тэрм1н “постмадэршзм” мае сёння шырокае значэнне, яго можна 
разглядаць як пэуную стадыю сусветнай культуры, у якой свет успрымаецца як 
тэкст, ‘̂ ож н м  кшга гаворыць толью аб 1ншых кн1гах i складаецца толью з 
шшых юлг” [10, с. 150-157]. Уся культура -  тэта штэртэкст i прадтэкст для 
новага тэксту, а усё мастацтва з ’яумецца “паутаральным” (тэрм1н У. Эка) [10]. 
Таюм чынам, 1нтэртэкстуальнасць -  тэта ушверсальная м1жтэкставая сувязь ва 
ушх сферах культуры, з дапамогай якой адбываецца злучэнне новага твору з 
ужо вядомым1. Аутары выкарыстоуваюць прадтэксты, падвяргаюць 1х 
перакадзираванню 1 ствараюць новыя мастацюя творы.

1нтэртэкстуальнасць як лшгвютычную з ’яву разглядал11.У. Арнольд [11], 
К.П. Сщарэнка [12], Н.А. Фадеева [13] i шш.

Манаграф1я К.П. С1дарэнк1 “1нтэртэкставыя сувяз1 пушюнскага слова” 
з’яуляецца фундаментальным даследаваннем штэртэкстуальнасщ як 
лшгвютычнай з ’явы [12]. К.П. Сщарэнка абап1раецца на вызначэнне 
штэртэкстуальнасщ як “уключэння у тэкст альбо цэлых 1ншых тэкстау з шшым 
суб’ектам маулення, альбо ix фрагментау у выглядзе марюраваных або 
немарюраваных, пераутвораных або нязменных цытат, алюзш, рэм1н1сцэнцый”. 
Пры гэтым ён прапануе выкарыстоуваць свой тэрм1н -  “штэртэкставасць”, 
звяртая увагу на тое, што паняцце “штэртэкстуальнасць” можна штэрпрэтаваць 
па-рознаму, а тэрм1н “штэртэкставасць” характарызуе канкрэтныя аднос1ны: 
пратэкст -  зыходны фрагмент -  штэкст [12].

3 пункту гледжання культуралогН, фшасофп i л1таратуразнауства 
штэртэкст мае размыты характар i не паддаецца дакладнаму вызначэнню, а 
толью адчуваецца на штупыуным, падсвядомым узроун1 чытачом у працэсе 
чытання. Разглядаючы 1нтэртэкстуальныя аднос1ны як лшгвютычную з ’яву, мы 
даследуем праблемы апазнання, выдзялення i рэал1зацы1 тэксту у тэксце.
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1нтэртэкстуальнасць з ’яуляецца адной з болып значных катэгорый тэксту i 
служыць сродкам машфестацьи м1жтэкставых сувязяу. 1нтэртэкстуальнасць 
вызначаецца як м1жтэкставае узаемадзеянне, якое выяуляецца як у прамым, так 
i ва утоеным цытаванш, алюзи, рэмшшцэнцыях, перайманш, парадз1раванш 
i г. д., пры гэтым заусёды такое узаемадзеянне рэпрэзентавана пэуным1 
рознаузроуневым1 моуным1 маркерам! штэртэкстуальнасщ.
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The distinctive feature o f the Belarussian Fiction o f the XXth century is the usage of 
the intertexual units where the values o f russian and world culture are represented. The in- 
tertexual unit expresses intertexual connection. It is a renewal unit, it is characterised by 
the degree o f its correlation with the source. The main criterion o f intertexual units differen
tiation is their popularity with all the representatives o f linguacultural community, as well 
as their topicality and constant renewal in the speech. The intertexual units are also differ
entiated by their origin and reflect the features o f national discourse. They are language 
forms and are represented by structural language units. The majority o f the intertexual units 
are introduced into texts with special functional matters.
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