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Бачкова С. У. (Магілёў)  

Структурная класіфікацыя інтэртэкстэм  

у мове беларускай мастацкай літаратуры 

Інтэртэкстэма (сукупнасць інтэртэкстэм) з’яўляецца моўнай 

формай перадачы інтэртэкставасці як працэсу і інтэртэксту як тэкставага 

ўключэння. Тэрмін «інтэртэкстэма», прапанаваны К. П. Сідарэнка, 

абазначае шырокае кола з’яў і прадстаўляе сукупнасць прыѐмаў 

актуалізацыі міжтэкставай сувязі. Інтэртэкстэма – «адзінка інтэртэксту, 

функцыянальна арыентаваная міжтэкстава, прадстаўнік пратэксту, 

міжузроўневы рэляцыйны (суадносны) сегмент змястоўнай структуры 

тэксту – граматычнай (марфемна-словаўтваральнай, марфалагічнай, 

сінтаксічнай), лексічнай, прасадычнай (рытміка-інтанацыйнай), 

страфічнай, кампазіцыйнай, – уцягнуты ў міжтэкставыя сувязі» [16, 

с. 11]. Інтэртэкставасць увогуле засноўваецца на цытатнасці ў шырокім 

разуменні (ад дакладнага цытавання да ўтоенага) [16, с. 15], а цытата 

з’яўляецца «эмблематычнай формай інтэртэкстуальнасці», «мінімальнай 

формай інтэртэксту» [15, с. 86–87]. Інтэртэкстэма пашпартызавана 

пэўнай тэкстуальнай крыніцай, валодае ўласцівасцямі прэцэдэнтнасці, 

стэрэатыпізаванасці і ўзнаўляльнасці [13, с. 15]. Інтэртэкстэма як 

пасрэднік міжтэкставых сувязяў можа быць прадстаўлена ў тэксце 
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рознымі ўзроўневымі адзінкамі (сегментамі), можа перавышаць 

сегменты (суперсегменты), можа быць прадстаўлена прасадычнай 

(рытміка-інтанацыйнай), страфічнай структурай тэксту, можа 

разглядацца на максімальна абстрактным узроўні (жанр, стыль і г.д.) [16, 

с. 11–12]. У дадзенай рабоце разглядаюцца інтэртэкстэмы як 

мінімальныя змястоўныя і арганізацыйныя адзінкі зыходнага тэксту, якія 

прадстаўлены адзінкамі розных моўных узроўняў. 

Узровень тэксту 

Інтэртэкстэма прадстаўлена складаным сінтаксічным цэлым. ССЦ 

як форма выражэння інтэртэксту ў творы мастацкай літаратуры 

з’яўляецца своеасаблівым «тэкстам у тэксце». «Мяркуецца, што чытач 

разгорне гэтыя зерні іншых структурных канструкцый у тэксце. 

Падобныя ўключэнні могуць чытацца і як аднародныя з акружаючым іх 

тэкстам, і як разнародныя з ім» [10 с. 160]. Напрыклад: Настаўніку 

прыгадаліся заключныя радкі пушкінскай элегіі «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных»: / И пусть у гробового входа / Младая будет жизнь играть / 

И равнодушная природа / Красою вечною сиять. (Якуб Колас «На 

ростанях») [9, с. 39–40] або зваротак да вядомага філасофскага парадокса 

абсалютнай адсутнасці свабоды волі, аўтарам якога лічыцца французскі 

філосаф Жан Бурыдан (Лабановіч усміхнуўся сам сабе: яму прыпомнілася 

казка пра асла. Галодны асѐл папаў між двух стагоў. Ён спыніўся 

і  пачаў разважаць, да якога стога яму накіравацца. Разважаў да таго 

часу, пакуль не выпрастаў ногі. У канцы Лабановіч вывеў такое 

заключэнне, што гэтыя дзве дзяўчыны ахаваюць яго ад таго, каб 

закахацца ў адну з іх, і яму стала весела) (Якуб Колас «На ростанях») [8, 

с. 66]. 

Інтэртэкстэма можа быць прадстаўлена ССЦ, у якім «адсылка да 

чужога слова ажыццяўляецца як намѐк, які разлічаны на кампетэнцыю 

рэцыпіента» [1, с. 34]. Напрыклад, маналог Ядвісі ў рамане Якуба 

Коласа «На ростанях» (І чаму салгала яму? Ну, чаму? ... Нашто яна 

салгала яму? Ёй хочацца пабачыць яго. Эх, каб ѐй крылле! От бы 

ўзнялася цяпер і паляцела да яго, проста каб пабачыць яшчэ раз, вось 

так, як пазірала на яго тут, калі ѐн і не ведаў аб тым... Не, гэта апошні 

яе вечар тут!) [8, с. 180] – рэмінісцэнцыя да вобраза Кацярыны з п’есы 

А. М. Астроўскага «Навальніца» (параўн.: Катерина. Я говорю, отчего 

люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что 

я  птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы 

разбежалась, подняла руки и полетела [14, с. 18]). 

Інтэртэкстэмы, якія прадстаўлены адзінкамі сінтаксічнага, 

фразеалагічнага і лексічнага ўзроўню могуць з’яўляцца сімваламі 

і  функцыянаваць у тэксце ў выглядзе згорнутых намінацый, 
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успрыманне якіх актуалізуе культурны код, або інтэртэкстэмы могуць 

служыць сродкам выразу эмоцый, ацэнкі, дадатковай аргументацыі. 

Сінтаксічны ўзровень 

Інтэртэкстэма прадстаўлена простым ці складаным сказам або 

некалькімі сказамі. Напрыклад, Кручу: «Над домам флюгер ѐсць 

у  любай». / І Шуберт падзяляе ціхі сум. / О «Зімні шлях»! Забытыя 

будынкі, / Забыты водар ад каханых губ. (У. Караткевіч «Зімняя элегія» 

[5, с. 49]). Аўтар нагадвае чытачу вядомы вакальны цыкл «Зімні шлях» 

аўстрыйскага кампазітара Ф. Шуберта, у якім ѐсць такія радкі: «Вецер 

гуляе з флюгерам на доме маѐй каханай». Золкі лѐгкі туман ахутвае луг, 

/ І Ахіл у абдоймах сціскае Патрокла: / Не ад ран, а ад палак канае 

друг. (У. Караткевіч «Архангельскае» [3, с.87]) – зварот да гісторыі 

сяброўства герояў міфаў Старажытнай Грэцыі Ахіла і Патрокла. 

Фразеалагічны ўзровень 

Інтэртэкстэма прадстаўлена фразеалагізмам, які зафіксаваны 

ў фразеаграфічных крыніцах як устойлівая адзінка, але яго сувязь 

з пратэкстам адчуваецца рэцыпіентам. Напрыклад: У калгас пайшлі не 

думаючы. Пайшлі таму, што ўсе ішлі. Або думалі, што калгас – гэта 

рай, дзе даюць манну нябесную...(В. Каваленка «Падвышанае неба » [2, 

с. 256]) – інтэртэкстэма-фразеалагізм «манна нябесная» ўжываецца са 

значэннямі «што-небудзь вельмі патрэбнае, доўгачаканае» і «багацце 

падазронага паходжання». Выток фразеалагізма – біблейскі аповед «пра 

сыноў Ізраіля», якія на працягу 40 гадоў елі манну, пакуль не прыйшлі 

ў зямлю запаветную. У творах беларускай мастацкай літаратуры 

інтэртэкстэмы могуць быць прадстаўлены таксама і іншымі ўстойлівымі 

адзінкамі. Напрыклад: Курбатаў (смеючыся). Ну, трапіла б яна ў рукі 

нашаму брату!.. Наташа. А яна такі трапіла. У маі месяцы. Курбатаў. 

Пад суд? Наташа. За суддзю… замуж выйшла. Курбатаў. Ага, не плюй 

у  калодзеж, прыйдзецца напіцца. (А. Макаѐнак «Выбачайце, калі 

ласка» [11, с. 125]). У п’есе А. Макаѐнка «Выбачайце, калі ласка» 

вядомая прыказка ўжываецца героем камедыі ў значэнні ‘будзь 

прадбачлівым у адносінах да людзей, каб у будучыні атрымаць іх 

падтрымку’. Калі б на тваім месцы сядзеў хто іншы – не паверыў бы. 

Пляваць у калодзеж, выносіць смецце з уласнай хаты… І не сорамна. 

А яшчэ кіраўнік партгуртка. (Г. Марчук «Вочы і сон» [12, с. 56]) – 

інтэртэкстэма ўяўляе сабою кантамінацыю дзвюх вядомых прыказак. 

Інтэртэкстэмамі з’яўляюцца крылатыя выразы і афарызмы: Кідаюць 

паны маѐнткі, як пацукі падпалены млын, уцякаюць у гарады, галосячы 

аб ратунку і расказваючы аб жудасцях, якія чыніць мужык-звер (Якуб 

Колас «На ростанях» [8, с. 384]) – бегчы, як пацукі з <тонучага> 

карабля – выраз з п’есы «Бура» (1611) англійскага паэта і драматурга 
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Уільяма Шэкспіра; Усе шляхі прыводзяць не да Рыма, / А да родных 

вербаў і бяроз (У. Караткевіч «У дняпроўскіх хвалях, бы ў калысцы…» 

[7, с. 40]) – лексічная трансфармацыя вядомага выразу «усе дарогі 

вядуць у Рым». 

Лексічны ўзровень 

Інтэртэкстэмы-лексемы ў творах беларускай мастацкай літаратуры 

з’яўляюцца прэцэдэнтнымі і выконваюць ролю сімвалаў. Напрыклад: 

Я  ганарылася табою ў марах, / Адважны мой, каханы мой Ікар… 

(У. Караткевіч «Вячэрнія ветразі» [4, с.67]); Ікар загіне – і ніхто не кіне / 

Нат позірку на ўспененыя хвалі, / Дзе жаласна, пакутліва і горда / 

Мільгнула паламанае крыл. [6, с. 94]; Шпурляй у твар ім горкія палотны, 

/ Дражні, як бугая чырвонай хусткай, / Паказвай ім, сляпым, канец 

Ікара,– / Яны ж усѐ адно не зразумеюць. (У. Караткевіч «Трызненне 

мужыцкага Брэйгеля» [6, с. 94]) – алюзія да вобразу Ікара з міфаў 

Старажытнай Грэцыі, сімвалу ўзнѐслых чалавечых імкненняў. 

Адметнай асаблівасцю мовы беларускай мастацкай літаратуры 

з’яўляецца актыўнае выкарыстанне інтэртэкстуальных сувязяў. 

Інтэртэкстэма з’яўляецца моўнай формай перадачы інтэртэксту 

і прадстаўлена ў мове беларускай мастацкай літаратуры адзінкамі мовы 

і маўлення. Інтэртэкстэмы з’яўляюцца сімваламі культурных фактаў 

сусветнай і нацыянальнай гісторыі грамадства. 
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Бобрикович А. А. (Минск)  

Английские фразеологизмы с семантикой ‘обман’  

в аспекте идиоматичности 

Свойство идиоматичности фразеологизмов заключается 

в  невыводимости значения всего словосочетания из значений слов-

компонентов. Идиоматичность может быть полной, когда 

переосмыслению подвергается все словосочетание в целом, или 

частичной, при которой переосмысляются отдельные компоненты. 

Общее понимание свойства идиоматичности схоже у современных 

лингвистов, однако разными учеными выделяются разные критерии, на 

основании которых весь объем идиоматики делится на полные 

и  частичные идиомы. Например, В. Н. Телия считает, что 

отличительным свойством идиом является целостность номинативной 

функции. Кроме того, полные идиомы всегда возникают в результате 

идиомообразования – «вовлечения сочетания слов в метафору или 

другой троп» [3, с. 60]. Частичные идиомы при данном подходе 

отличаются наличием семантически ключевого компонента, 

выступающего в своем свободном значении, а также компонентов, 

которые приобретают определенные толкования при комбинации 

с ключевым словом. 

И. А. Мельчук, опираясь на свои лексикографические изыскания, 

к полным идиомам относит несвободные сочетания с полностью 

переосмысленным значением, когда «на месте ожидаемой регулярной 


