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М.В. АЛЯШКЕВІЧ 

СПЕЦЫФІКА ФУНКЦЫЯНАВАННЯ ІНТЭРТЭКСТУ  
Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ КРЫТЫЦЫ (2000–2009) 

Посвящена осмыслению функций интертекста в современной белорусской литературной критике. Обозначив разные мето-
дологические подходы в объяснении текстовых связей, автор предлагает собственные дефиниции понятий «интертекстуаль-
ность», «интертекст». Анализируются функции интертекста в работах критиков, предлагается классификация способов
введения инородных текстовых элементов в критический текст для создания интертекста, формулируется вывод об эффек-
тивности интертекста как средства активизации читательского внимания. 

The article explores function of intertext in Belarusian literary critique of the first decade of the XXI century. Having indicated  
different methodological approaches to description of textual interrelations, the author defines concepts «intertextuality» and «intertext». 
Then the author analyses intertext functioning in critique and classifies the methods of inserting exterior elements into a critic text in  
order to create intertext. Intertext is considered to be an effective means of gaining readers’ attention. 

Паняцце «інтэртэкст» паходзіць ад паняцця
«інтэртэкстуальнасць», уведзенага ў навуковы
ўжытак Ю. Крысцевай (1967) падчас аналізу дыя-
лагічнай тэорыі М. Бахціна (1929–1963). Інтэр-
тэкстуальнасць з’яўляецца полісемічным тэрмі-
нам, шматзначнасць якога абумоўлена вялікай
колькасцю падыходаў да вывучэння азначанай ім
з’явы. У тэорыі крытыкі новы тэрмін справакаваў
узнікненне тэрміналагічных сінонімаў («аўта-
тэкст», Dällenbach 1976; «інтэрсеміётыка», Pop-
ovic 1980; «інтратэкставае перапісванне», Altman 
1981; «Interauktorialität», Schabert 1983; «інтэр-
дыскурс», Angenot 1983; «інтэркантэкстуаль-
насць», Zurbrugg 1984) і набыў розныя тлумачэн-
ні ў працах шэрагу даследчыкаў. Інтэртэкстуаль-
насць вызначаецца як «новы тэкст/слова, што
ўзнікае на скрыжаванні двух іншых тэкстаў/слоў»* 
(Крысцева 2000), «суплёт цытат з незлічоных
вякоў культуры» (Barthes 1977), «аперацыя чы-
тацкай свядомасці» (Riffaterre 1984); «паціна дум-
кі, азначальнікаў, сувязей, якая ляжыць на ўсім, 
што закранае розум» (Hassan 1987), «расчэпле-
ны, састаўны канцэпт, які хутчэй задае пытанні і
патрабуе займацца імі, чым прымушае даваць
дакладныя адказы» (Allen 2000). 

На падставе прыведзеных азначэнняў сфар-
мулюем азначэнне інтэртэкстуальнасці як такой
суаднесенасці тэксту з іншым тэкстам (тэкстамі), 

                                                 
* Тут і далей пераклад аўтара. – М. А. 

падчас якой аднаўляюцца ўключаныя ў тэксты
канцэпты і сродкі іх моўнай або іншай знакавай
рэпрэзентацыі.  

У сучасным літаратуразнаўстве размяжоўва-
юцца два падыходы да вывучэння тэкставых
сувязей: даследаванні ўплываў (source-influence 
studies) і даследаванні інтэртэкстуальнасці (inter-
textual studies) (гл. Miller 2000, 21). Так, напрык-
лад, А. Хаберэр адмяжоўвае даследаванне
інтэртэкстуальнага эфекту ад традыцыйнага для
крытыкі і літаратуразнаўства вывучэння крыніц
(гл. Haberer 2007). Высвятленне першапачатко-
вага аўтарства таго ці іншага тэкставага кавалка
карыснае, на думку навукоўцы, для гісторыі літа-
ратуры і павелічэння эрудыцыі даследчыка, у той
час як інтэртэкстуальнасць, пры ўзнікненні якой
першапачатковае аўтарства губляе значэнне, 
спрыяе ўзрастанню цікаўнасці да літаратуры – 
праз уцягванне чытача ў адмысловыя стасункі з
тэкстам, якія ўзнікаюць падчас прыгадвання
папярэдняга досведу чытання.  

Патэнцыял інтэртэкстуальнасці як сродку пра-
вакавання актыўнай чытацкай рэакцыі ўсведам-
ляецца беларускімі літаратарамі позне- і постса-
вецкага часу. Адной з першых наблізілася да
аналізу інтэртэкстуальных сувязей у беларускай
культурнай прасторы Г. Кісліцына ў даследаванні
«Новая літаратурная сітуацыя: змена культурнай
парадыгмы». Літаратуразнаўца сярод прыкмет
новай літаратурнай сітуацыі называе гіпер-
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тэкстуальнасць, калажнае пісьмо і інтэртэксту-
альнасць (гл. Кісліцына 2006, 142, 202). Аднак гэ-
тыя высновы базіруюцца пераважна на аналізе 
мастацкіх тэкстаў, пакуль выкарыстанне інтэр-
тэксту ў практыцы крытыка застаецца па-за ўва-
гай даследчыкаў. 

Тэрмін «інтэртэкст» становіцца абазначэннем 
тэксту, які ўтрымлівае прыкметы інтэртэкстуаль-
насці. Аналіз крытычных тэкстаў з улікам мэт 
крытыкаў дазваляе вылучыць функцыі інтэр-
тэксту ў крытычным тэксце, вывучыць спосабы 
ўвядзення іншародных элементаў для свядомага 
стварэння інтэртэксту ў крытычным тэксце, 
правесці класіфікацыю гэтых спосабаў. 

Экспрэсіўная функцыя інтэртэксту праяўляец-
ца тады, калі аўтар праз інтэртэкстуальныя спа-
сылкі паведамляе пра сябе, свае культурна-
семантычныя арыенціры, а ў шэрагу выпадкаў і 
пра свае прагматычныя ўстаноўкі: аўтары і 
тэксты, на якія спасылаюцца, могуць быць 
прэстыжнымі, моднымі, адыёзнымі і г. д. Падбор 
цытат, характар алюзій – усё гэта ў значнай 
ступені з’яўляецца (часам ненаўмысна) значным 
элементам самавыяўлення аўтара. Апелятыў-
ная функцыя інтэртэксту праяўляецца ў тым, што 
адсылкі да пэўных тэкстаў у складзе прапанава-
нага чытачу тэксту могуць быць арыентаваны на 
канкрэтнага адрасата – таго, хто ў стане пазнаць 
інтэртэкстуальную спасылку, ацаніць выбар 
дадзенай спасылкі і адэкватна зразумець намер, 
схаваны за ёй. У асобных выпадках інтэр-
тэкстуальныя спасылкі фактычна выступаюць у 
ролі зваротаў, якія мусяць прыцягнуць увагу 
пэўнай часткі чытацкай аўдыторыі. У той жа мо-
мант крытыкі выяўляюць хваляванне адносна 
здольнасці чытачоў пазнаваць спасылкі, што 
праяўляецца ў пашыранай эксплікацыі інтэр-
тэксту з дапамогай адмысловых спосабаў яго 
падачы. Даволі часта ў выпадках міжтэкставых 
узаемадзеянняў апелятыўную функцыю бывае 
цяжка адрозніць ад фатычнай (функцыі ўста-
лявання кантакту): адбываецца зліццё ў адзіную 
апазнавальную функцыю ўсталявання стасункаў 
паміж аўтарам і адрасатам, абмен інтэртэкстамі 
падчас зносін і высвятленне здольнасцей камуні-
кантаў адэкватна распазнаваць гэтыя інтэртэксты 
дазваляе, прынамсі, усталяваць кантакт. Аналіз 
корпуса тэкстаў беларускай літаратурнай крытыкі 
апошняга дзесяцігоддзя выяўляе пашыранасць 
выкарыстання рэферэнтатыўнай функцыі інтэр-
тэксту – перадачу з дапамогай спасылкі інфарма-
цыі пра свет. Ажыццяўленне гэтай функцыі адбы-
ваецца тады, калі спасылка да іншага тэксту 
актывізуе інфармацыю, якая ўтрымліваецца ў гэ-
тым «знешнім» тэксце. Пашыраецца і забаўляль-
ная функцыя інтэртэксту: пазнаванне інтэртэксту-
альных спасылак успрымаецца чытачом як за-
хапляльная гульня, кшталту разгадвання крыжа-
ванкі (вобраз разгаданай крыжаванкі выкарыста-
ны Д. Жукоўскім для крытыкі твораў Б. Пятровіча 

(гл. Жукоўскі 2005), складанасць якой розніцца ад 
беспамылковага апазнання цытаты з культавай 
кінастужкі да прафесійных вышукаў, скіраваных 
на выяўленне інтэртэкстуальных стасункаў. 
Нарэшце, інтэртэкст выконвае метатэкставую 
функцыю. Чытач, які зразумеў пэўны фрагмент 
тэксту як спасылку на іншы тэкст, заўжды мае 
альтэрнатыву: або працягнуць чытанне, палічыў-
шы, што гэты фрагмент нічым не адрозніваецца 
да іншых кавалкаў дадзенага тэксту, або звяр-
нуцца да тэксту-крыніцы, з-за якога вылучаны 
фрагмент у сістэме прачытанага тэксту 
ўспрымаецца як іншародны, дзеля глыбейшага 
разумення дадзенага тэксту (праз напружванне 
памяці, зварот да кніжнай паліцы і г. д.). 
Вызначыць сэнс апазнанага фрагмента можна, 
такім чынам, пры дапамозе зыходнага тэксту, 
што выступае ў дачыненні да гэтага фрагмента 
як метатэкст. Метатэкставая і рэферэнтатыўная 
функцыі пры іх адначасовым ажыццяўленні 
блізкія да гіпертэкставай функцыі, якая спалу-
чае перадачу знешняй для дадзенага тэксту 
інфармацыі з прапанаваннем выбару шляхоў 
прачытання тэксту з чужароднымі фрагментамі.  

Спосабы, якімі карыстаюцца крытыкі для 
ўвядзення ў свой тэкст іншародных элементаў, 
розняцца ў залежнасці ад мэты і стылю аўтара. 
Найбольш поўны пералік гэтых спосабаў можна 
скласці з дапамогай аналізу крытычных тэкстаў 
І. Шаўляковай, С. Балахонава, А. Хадановіча –
 аўтараў, у творчасці якіх інтэртэкстуальнасць 
займае важнае месца і спрыяе ўтварэнню яркага 
запамінальнага стылю.  

Творчы метад І. Шаўляковай прадугледжвае 
прадастаўленне чытачу пэўнай волі выбару 
шляхоў чытання. Такая ўстаноўка бачная ў кнізе 
крытыкі гэтага аўтара (гл. Шаўлякова 2005), 
прапанаванай чытачу як «літаратурна-крытычны 
канструктар», дзе прыведзенае самавызначэнне 
дапаўняецца наскрозь цытатнай пабудовай кры-
тычных тэкстаў. Крытычныя тэксты, якія з’яўля-
юцца на старонках перыядычнага друку за подпі-
сам гэтага аўтара, таксама складаюцца з цытат і 
адсылак да розных тэкстаў, з якімі разглядаемы 
тэкст уступае ў стасункі: новая кніга А. Кава-
леўскага параўноўваецца з папярэдняй кнігай 
аўтара, выклікае ў чытацкай памяці творы М. Па-
віча, прымушае перагледзець крытыку Г. Кісліцы-
най і зазірнуць у тлумачальны слоўнік (гл. Шаўля-
кова 2008, 12). Усвядомленая інтэртэкстуальная 
ўстаноўка абумоўлівае разнастайнасць спосабаў 
увядзення чужога тэксту, якія можна класіфіка-
ваць у залежнасці ад іх вонкавай выяўленасці ў 
крытычным тэксце. 

Найбольш яўна перайманне прадстае ў якасці 
простай цытаты, што выступае каментарыем, які 
крытык дадае да ўласнага каментарыя. Графічна 
цытата афармляецца з дапамогай двукосся, 
часам як асобны абзац, дадатковая інфармацыя 
ў дужках (паколькі класіфікацыя выкарыстаных 
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крытыкам спосабаў увядзення іншародных эле-
ментаў праводзіцца на матэрыяле кнігі крытыкі 
«Рэстаўрацыя шчырасці», тут і далей у круглых 
дужках пасля цытаты пазначаюцца старонкі 
гэтага выдання): «Віктар Слінко ў “Крыніцы” 
(“паэма” [па праўдзе ж – лірычная проза] “13–16 
лістапада 1998 года” – 2001, № 2) напрошваецца 
на аказіянальна-тэарэтычны “медаль” – які-небудзь 
“крытыкалагізм” у духу “новага маньерызму”: 
“...літаратурны фолк-мадэрн, угрунтаваны ў 
эклектыцы імпрэсіяністычнай метафорыкі і 
экспрэсіянісцкай сімволікі...” <”Нас всех учили по 
немногу…”> А Віктар Слінко ў “Маладосці” (нізка 
вершаў – 2001, № 2 (!)) банальна ўсведамляецца 
адметным паэтам – незалежна ад наваколля  
ці, бадай, насуперак яму» (c. 34). 

Наступным спосабам увядзення іншароднага 
матэрыялу з’яўляецца вылучэнне асобных слоў у 
радку двукоссем або напісаннем (курсіў, разбіўка, 
заглаўныя літары і інш.). Адмысловасць выка-
рыстання гэтага спосабу ў тым, што эксплікава-
насць запазычаных элементаў на самай справе 
з’яўляецца прыхаванай у вялікай колькасці іншых 
графічных вылучэнняў – такім самым спосабам, 
якім пазначае чыесьці выказванні, крытык робіць 
сэнсавыя акцэнты, перадае значэнні, якія звы-
чайна нясе двукоссе – пераноснасць значэння, 
сумненні ў правільнасці, мэтазгоднасці выка-
рыстання вылучаных слоў, да таго ж, у крытыч-
ным тэксце не абысціся без назваў выданняў і 
выдавецтваў: «Прыводжу тэкст цалкам – з гра-
фічнаю “адбіўкаю” і датаю, – каб унікнуць “паза-
кантэкстнасці”, фрагментарнасці цытаты, насам-
рэч тыповай (нават “архетыповай”) і для самога 
Зм. Вішнёва, і для “маладосцеўскай” “кунсткаме-
ры”» (c. 38); «Апавяданні Раісы Баравіковай, саб-
раныя ў кнізе “Вячэра манекенаў»” і выдадзеныя 
“Мастацкай літаратурай” напрыканцы 2002 г., 
ідэнтыфікуюцца ў анатацыі з жанрам «псіхала-
гічнай фантастыкі» – “у выніку атрымліваюцца 
займальныя і вельмі праўдзівыя (вылучэнні тут і 
далей у цытатах – мае. – І. Ш.) сюжэты на тэмы 
жыцця і смерці, кахання і расчараванняў”. Не 
варта заўчасна ўпікаць выдаўцоў (яны мусяць 
“спакушаць” чытача ўсімі даступнымі ім сродка-
мі – ад цьмяных дэфініцый да рэкламных слога-
наў) у супярэчлівасці абяцанняў. Бо сёння чым 
больш а д э к в а т н а беларускі пісьменнік імк-
нецца адлюстраваць навакольнае быццё…» (c. 76). 

Выкарыстанне іншамоўных элементаў, у 
прыватнасці лацінскіх выразаў, дадаецца да 
агульнай шматгалоснасці тэкстаў І. Шаўляковай – 
тым больш што часта выкарыстоўваецца інша-
моўнае напісанне як з перакладам: «Беларуская 
літаратура асуджаная на рэалізм – бо nemo 
potest dura naturae solver jura (ніхто не можа 
змяніць суровыя законы прыроды)» (с. 80), так і з 
адвольным інтэртэкстуальным перакладам: 
«Прапаную варыянт адказу: quod licet Jovi, non li-
cet bovi, што ў перакладзе з класічнай лаціны на 

постмадэрна-філалагічную “знакавую сістэму” 
гучыць прыкладна як “у кожнага ў жыцці свой 
прыкол”» (с. 108), або без перакладу: «…апошнім 
часам даводзіцца ўсё часцей – volens-nolens – 
згадваць пра рыфы і нягоды прафесіі (крытыка)» 
(c. 25). 

Адметным спосабам вонкавага выяўлення 
інтэртэксту з’яўляецца пазначэнне цытаванай 
крыніцы. У тэкстах І. Шаўляковай сустракаюцца 
наступныя варыяцыі: 1) прывядзенне аўтарства 
непасрэдна перад цытатай ці адразу пасля 
цытаты ў дужках: «Джон Фаўлз, чые творы сёння 
выдаюцца пад грыфам “сучасная класіка”, абраў 
эпіграфам да рамана “Дэніэл Марцін” цытату з 
“Турэмных сшыткаў” Антоніо Грамшы (італьян-
скага тэарэтыка-марксіста, філолага): “Крызіс па-
лягае менавіта ў тым, што старое ўжо памірае, а 
новае яшчэ не можа нарадзіцца; у гэтым міжца-
раванні ўзнікае мноства разнастайных паталогій”. 
У аналагічным “чыгунку” млее сварка і нашых 
антаганістаў літаратуры» (c. 25) – заўважым тут 
адзначанае вышэй багацце двукоссяў; 2) канца-
вая спасылка – бібліяграфічнае апісанне выка-
рыстанай крыніцы, якое прыводзіцца, часам ра-
зам з каментарыем, напрыканцы крытычнага 
тэксту; 3) звычайная спасылка – бібліяграфічнае 
апісанне, каментарый ці тлумачэнне, што пры-
водзіцца ўнізе старонкі. 

Не называнне крыніцы цытавання побач з 
пазначанымі двукоссем словамі прымушае 
працаваць чытацкую думку, каб вызначыць, ці 
гэта цытата, аўтарства якой не прыводзіцца з-за 
яго шырокай вядомасці, а чытач у сілу нейкіх 
абставін гэтай цытаты не ведае, ці гэта фарму-
лёўка самога крытыка, узятая ў двукоссе дзеля 
графічнай акцэнтуацыі: «У рэальнай жыццёвай 
прасторы, дзе існаванне рэгулюецца “кодэксам 
кампрамісаў”, абсалютная шчырасць мяжуе з 
ідыятызмам» (c. 95).  

Прэцэдэнтныя тэксты (уведзены Ю. Караула-
вым тэрмін «прэцэдэнтны тэкст» падкрэслівае 
звышасабовы характар агульнавядомых цытат, 
імёнаў, назваў твораў, тэкстаў песень, рэкламы, 
а таксама шматразовае іх узнаўленне «ў дыскур-
се пэўнай моўнай асобы» (Караулов 1987)) 
уводзяцца без графічнага вылучэння: «Рынкавым 
адносінам – квітнець у вяках!» (с. 20); «…празаікі 
мацуюць бастыёны высока-самотнай літаратуры 
замест таго, каб імчацца да заваблівых вежаў 
“шчасліва-ружовага” пісьменства – бо аднымі 
цукеркамі не наясіся, а лепшая рыба – гэта каў-
баса» (с. 92); «Хто скажа, што крытык не ёсць чы-
тач, хай першым кіне ў сябе камень» (с. 95). 

Разнастайнасць спосабаў увядзення запазы-
чаных элементаў з іншых тэкстаў у крытычны, 
вялікая колькасць гэтых перайманняў і спасылак 
спрыяюць разбурэнню тэкстаў як аднойчы 
зададзенай цэласнасці, прадстаўленню іх як 
набораў фрагментаў, якія чытач вольны збіраць у 
любой паслядоўнасці. Крытыку, аднак, варта 
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памятаць, што існуе і небяспека «негатыўнай 
інтэртэкстуальнасці», апісаная даследчыкам 
арганізацыі публіцыстычнага тэксту В.І. Іўчанка-
вым: «Маючы адпаведныя фонавыя, канвен-
цыяльныя веды і інтэрпрэтуючы іх, журналіст (і ў 
больш шырокім плане – пэўны журналісцкі калек-
тыў) не застрахаваны ад асістэмнага ўключэння 
прэцэдэнтных тэкстаў у структуру выдання, што 
можа выклікаць “негатыўную інтэртэкстуаль-
насць” і ўскладніць дыялог з чытачом (слухачом). 
Так губляецца сувязь паміж транслятарам інфар-
мацыі і яе спажыўцом. Можа стварыцца парадак-
сальная сітуацыя, калі вынік журналісцкай дзей-
насці – тэкст – не суадносіцца з пэўнымі густамі, 
нават разумовымі здольнасцямі рэцыпіента. Вы-
карыстоўваючы інтэртэкстуальны феномен, аўтар 
публіцыстычнага твора павінен быць упэўнены, 
што яго зразумеюць» (Іўчанкаў 2003, 95). Чытач 
можа адчуваць недаўменне і нават раздражнен-
не – падобны «мінус-эфект камунікацыі» ўзнікае 
тады, калі чытач не здольны ідэнтыфікаваць 
прэцэдэнты. Усведамляючы гэта, крытыкі імкнуц-
ца падкрэсліць ужыванне цытаты менавіта як 
гетэрагеннага, іншага, тэксту праз называнне 
крыніцы і тлумачэнне мэт пераймання (асабліва 
характэрна для крытычных тэкстаў А. Хаданові-
ча), апеляваць да найбольш вядомых прэцэдэн-
таў (напрыклад, не твораў мастацкай літаратуры, 
а набыткаў масавай культуры). 

Калі метад І. Шаўляковай скіраваны на запа-
воленне чытання, падштурхоўванне чытача да 
актыўнага абдумвання падчас раскрыцця двукос-
ся і разнастайных дужак, то метад С. Балахонава 
прадугледжвае выкарыстанне інтэртэксту, наад-
варот, для паскарэння чытання за кошт пазна-
вання пэўных элементаў. У той жа момант пашы-
раны ў тэкстах С. Балахонава спосаб увядзення 
інтэртэксту праз графічнае вылучэнне без пазна-
чэння аўтарства, як і ў І. Шаўляковай, запрашае 
чытача да гульні ў прыгадванне (гл. Балахонаў 
2007). Эпіграфічны спосаб увядзення пазычаных 
элементаў, не надта шырока выкарыстаны 
І. Шаўляковай у «Рэстаўрацыі шчырасці» (адзін з 
10 артыкулаў кнігі мае адзін эпіграф), ужываецца 
С. Балахонавым рэгулярна. Так, Д. Жукоўскі пад-
бірае да свайго артыкула, што распачаў дыскусію 
пра беларускі постмадэрнізм на старонках часопі-
са «АRCHE-пачатак», два эпіграфы. І два эпігра-
фы суправаджаюць адказ С. Балахонава: першы 
папракае ініцыятара дыскусіі ў залішняй дагма-
тычнасці, другі – у адсутнасці логікі (гл. Балахо-
наў 2002). Форма выказвання заўваг – цытата з 
аўтарытэтнай крыніцы – дазваляе пазбегнуць 
прамога зневажання свайго апанента. Адказ 
Д. Жукоўскага зноў суправаджае два эпіграфы, 
адзін з іх – з твора, прыгаданага ў тэксце апанен-
та. Столькі ж эпіграфаў ужыта на пачатку 
цытаванага тут тэксту С. Балахонава, прытым 
інтэртэкст узнікае не толькі паміж эпіграфамі і 
асноўным тэкстам, але і паміж самімі эпіграфамі. 

Прызнанне эфектыўнасці інтэртэксту як 
сродку захаплення чытацкай увагі абумоўлівае 
высокую частотнасць увядзення іншародных 
элементаў, алюзій і прыхаваных цытат у тэкст 
загалоўка. Прывядзём прыклады шырокага 
ўжывання інтэртэксту (у тым ліку і прэцэдэнтных 
тэкстаў) у загалоўках часопіса «ARCHE-пачатак»: 
«Беларускі дзэн» (№ 5, 2000); «Пісьменнік і 
Пустэча» (№ 4, 2005); «Пінская шляхта-2» (№ 5, 
2006); «Папялушка выдавецтва “Беларусь”» (№ 5, 
2006); «Краіна мёртвых паэтаў» (№ 1–2, 2007); 
“Бум-Бам-Літ” як сэканд-хэнд» (№ 6, 2007); 
«Зроблена рукамі Наталкі Бабінай» (№ 10, 2007); 
«Казкі сьмерці і жыцьця» (№ 12, 2007); «Памінкі 
па мастацкім слове» (№ 1–2, 2008); «Следство 
кончано, цяпер будзе суд» (люты 2009).  

Найбольш удала выкарыстаны патэнцыял 
інтэртэксту ў загалоўках крытычных артыкулаў 
А. Хадановіча: «Вісячыя Вертаграды. Вянок на 
магілу Семяжона Полацкага» (№ 2, 2000); «Паля-
ваньне на клясыкаў. Нататкі на палёх перакладаў 
Бадлера, Малярмэ, Ейтса» (№ 6, 2000); «Уладзі-
мер Караткевіч і філязофскі камень» (№ 1–2, 
2006); «Гедройць думае пра Беларусь, альбо За-
піскі кантрабандыста» (№ 12, 2006). Інтэртэкст у 
крытыцы гэтага аўтара арганічна ўваходзіць у 
асноўны тэкст, што спрыяе ўзнікненню асалоды 
ад чытання крытычных тэкстаў – і цікаўнасці да 
рэцэнзаваных такім прываблівым чынам твораў.  

Такім чынам, у тэкстах сучасных беларускіх 
крытыкаў актуалізуюцца разнастайныя функцыі 
інтэртэксту і спосабы ўвядзення іншародных да-
дзенаму крытычнаму тэксту элементаў. Най-
больш ужывальныя спосабы ўвядзення іншарод-
ных элементаў для стварэння інтэртэксту: зага-
ловачны, эпіграфічны, графічны, спасылкавы, 
алфавітны, тэкставы. Гэтыя спосабы можна кла-
сіфікаваць паводле прыкметы вонкавай выяўле-
насці/нявыяўленасці пазычаных элементаў у 
крытычным тэксце. Вонкава выяўлены – гэта 
інтэртэкст, месцамі ўзнікнення якога з’яўляюцца: 
эпіграф, простыя цытаты з пазначэннем крыніцы 
(прывядзенне аўтарства непасрэдна перад 
цытатай ці адразу пасля цытаты ў дужках, 
канцавыя і звычайныя спасылкі), іншы алфавіт і 
іншамоўныя элементы ў кірылічным напісанні, 
вылучэнне асобных слоў у радку двукоссем або 
напісаннем (курсіў, разбіўка, заглаўныя літары і 
інш.), у тым ліку без пазначэння аўтарства. У 
сувязі з небяспекай «негатыўнай інтэртэкстуаль-
насці», няздольнасцю чытача ідэнтыфікаваць прэ-
цэдэнты і распазнаваць перайманні крытыкі 
імкнуцца падкрэсліць ужыванне цытаты менавіта 
як гетэрагеннага, іншароднага для крытычнага, 
тэксту праз называнне крыніцы і тлумачэнне мэт 
пераймання. Вонкава не выяўлены інтэртэкст 
можа ўзнікаць у любым месцы крытычнага тэксту. 
Найчасцей вонкавага выяўлення пазбаўлены 
прэцэдэнтныя тэксты. Прамежкавай формай 
выяўлення можна лічыць загаловачны комплекс: 
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пры адсутнасці графічных сродкаў пазначэння
пераймання акцэнт увагі на загалоўку робіць
прэцэдэнты заўважанымі.  
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