
Медыякультура і літаратурна-мастацкая крытыка                                                                515

Наталля Кузьміч
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (г. Мінск, Беларусь)

ІНТЭРМЕДЫЯЛЬНАЯ ПАЭТЫКА ПРОЗЫ  
ГАЛІНЫ БАГДАНАВАЙ

Феномен	 інтермедыяльнасці	 ўзнікае	 як	 вынік	 ускладнення	 прын-
цыпаў	арганізацыі	літаратурнага	твора,	які	асімілюе	пэўныя	асаблівасці	
твораў	 іншых	 відаў	 мастацтва.	 Інтэрмедыяльнасць	 вызначаецца	 як	
спосаб	 арганізацыі	 мастацкага	 тэксту	 і	 як	 спецыфічная	 метадалогія	
аналізу	мастацкага	твора.	Вылучаюць	некалькі	форм	інтэрмедыяльнасці	
(А.	 Г.	Сідарава):	мадэляванне	матэрыяльнай	фактуры	 іншага	 віду	ма
стацтва	 ў	 літаратуры,	 праекцыя	 формастваральных	 прынцыпаў	 тво
ра	 мастацтва	 ў	 літаратурным	 творы,	 інтэрмедыяльныя	 інкарпарацыі	
(пранікненне	 элементаў	 твораў	 аднаго	 медыяльнага	 рангу	 ў	 творы	
іншага	 медыяльнага	 рангу).	 Такія	 трансфігурацыі	 (уключэнне	 ў	 пра-
заічны	тэкст	вобразаў	і	матываў	іншых	відаў	мастацтва)	характэрны	для	
прозы	беларускай	пісьменніцы	Галіны	Багданавай.

У	 Г.	 Багданавай	 ёсць	 шэраг	 арыгінальных	 твораў,	 дзе	 галоўнымі	
героямі	 з’яўляюцца	 вядомыя	 прадстаўнікі	 розных	 відаў	 мастацтва	
(раздзел	«Вандроўкі	па-за	часам»	кнігі	«Сакрамэнта»,	2010	г.),	што	ад
значана	ўжо	ў	загалоўках,	дзе	названы	імёны	творчых	людзей	або	творы	
мастацтва	 (напр.,	 «След	Сапфо»,	 «Загадка	Леанарда»,	 «Радэнава	Вак
ханка»,	«Белая	ружа	Гаўдзі»	і	інш.).	Адпаведна	кожны	твор	прысвечаны	
самому	творцу	або	герою	пэўнага	твора	мастацтва,	а	значыць,	і	пэўнаму	
віду	 мастацтва	 (напр.,	 літаратура,	 жывапіс,	 скульптура,	 архітэктура).	
Прычым	аўтар-апавядальнік	згадвае	не	толькі	пэўныя	шэдэўры,	творы	
мастацтва,	а	спрабуе	даследаваць	псіхалогію	творчасці	самога	мастака.

У	 апавяданнях	 расповед	 вядзецца	 пра	 людзей	 мастацтва	 мінулага	
часу,	 а	 значыць,	 пісьменніца	 павінна	 была	 знайсці	 спосаб	 сувязі	 з	 су
часнасцю,	каб	паказаць	іх	як	рэальных	асоб,	для	гэтага	яна	карыстаецца	
ўдалым	ходам	–	абірае	для	сябе	ролю	апавядальніка,	што	дае	магчымасць	
стварыць	аптымальную	мадэль	мастацкага	часу.	Напрыклад,	у	апавяданні	
«Радэнава	Вакханка»	пастаянна	сумяшчаецца	разнапланавы	аб’ектыўны	
час,	 які,	 застаючыся	такім,	насычаны	падзеямі	 з	жыцця	 героя,	 стварае	
эфект	непасрэднай	прысутнасці.	Аповед	вядзецца	з	Парыжа,	дзе	аўтар-
апавядальнік	на	экскурсіі,	блукае	ў	пошуках	старой	брукаванкі,	натыка
ецца	на	гліняны	аскепак,	як	пасля	аказалася,	гэта	быў	аскепак	разбітай	
скульптуры,	 створанай	 Радэнам.	 Варта	 адзначыць,	 што	 ў	 творах	 для	
сувязі	тэмпаральных	пластоў	выкарыстоўваецца	пэўная	дэталь	творчага	
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свету	мастака	(напр.,	аскепак	скульптуры	Радэна,	адбітак	далоні	Сапфо,	
бюст	Неферціці	 і	 інш.).	 Гэтая	 дэталь	 служыць	штуршком	 для	 злучэн
ня	часавых	патокаў,	якія	выбудаваны	такім	чынам,	каб	перадаць	самыя	
яркія	і	драматычныя	старонкі	жыцця	творцы	або	героя	твора	мастацтва.

Па-іншаму	выбудавана	 апавядане	«Загадка	Леанарда»	пра	вялікага	
Леанарда	да	Вінчы	і	яго	бессмяротны	твор	«Джаконда».	Тут	рух	падзей	
перадаецца	ў	форме	дыялогу,	і	дыялог	адбіваецца	ва	ўмоўным	люстэр
ку.	Такім	чынам	рэалізуецца	мэта	даць	у	мастацкай	форме	аб’ектыўнае	
ўяўленне	пра	сутнасць	творчасці	вялікага	майстра.	Напрыклад,	у	творы	
«Белая	ружа	Гаўдзі»	аўтар	разбівае	тэкст	на	часткі,	якія	ўяўляюць	сабой	
перыяды	жыцця	 творцы,	 у	 кожным	 з	 іх	 адлюстроўваецца	 канкрэтная	
падзея,	 якая	 аказала	 ўплыў	 на	жыццё	 і	 творчасць	 вялікага	 іспанскага	
архітэктара	Антоніа	Гаўдзі.	Характэрна,	што	ў	кожным	перыядзе	ёсць	
свой	 сімвал	 (напр.,	 храм,	 які	 марыць	 узвесці	Антоніа,	 дом	 без	 кутоў,	
пабудаваны	ім,	і	белая	ружа,	якая	служыць	крыніцай	любові);	сімвалы	
ў	тэксце	ўвасабляюць	сабой	своеасаблівыя	вехі	не	толькі	ў	лёсе	твор
цы,	 яны	 ўспрымаюцца	 як	 вяршынныя	 з’явы	 архітэктуры	 канкрэтнага	
часу,	 заключанага	 ў	 творы,	 паказваюць	 адносіны	 людзей	 да	 дзеячаў	
мастацтва,	а	значыць	–	да	каштоўнасцяў,	якія	маюць	гістарычнае	зна
чэнне.	Напрыклад,	у	апавяданні	«Прыгожая	прыйшла»	даецца	не	про
ста	апісанне	бюста	старажатнаегіпецкай	царыцы	Неферціці,	а	робіцца	
спроба,	 праз	 адухаўленне	 Неферціці,	 паказаць	 яе	 пачуцці	 як	 жанчы
ны,	 прычым	 закранаюцца	 факты	 з	 жыцця,	 выкарыстоўваюцца	 згадкі	
пра	 старажытнаегіпецкае	 мастацтва	 і	 міфалогію,	 гісторыю	 знаходкі	
выяў	Неферціці.	У	вобразах	дзвюх	жанчын	 (Неферціці	 і	жонкі	архео
лага)	 своеасабліва	 сутыкаюцца	 розныя	 эпохі;	 сённяшні	 дзень	 пераця
кае	ў	мінулае,	а	яно,	у	свой	час,	пластычна	пераходзіць	у	заўтра,	што	
дае	 магчымасць	 выявіць	 галоўнае	 ў	 лёсе	 Неферціці,	 пранікнуць	 у	 яе	
ўнутраны	 свет,	 перадаць	 своеасаблівасць	 гістарычнай	 эпохі.	 Суровая	
зямная	 рэальнасць,	 у	 якой	 невыносная	 спёка	 змяняецца	 зімовай	 сцю
жай,	і	новая	рэальнасць,	што	адкрылася	ў	чароўным	палацы,	які	сышоў	
з	карціны	мастака,	арганічна	сумясціліся	ў	творы	«Космас	Драздовіча».	
Пісьменніца	ўводзіць	у	складаны	ўнутраны	свет	мастака;	ён	з	дапамогай	
рэтраспекцыі	знаходзіцца	ў	мінулым,	дзе	засталіся	яго	творчыя	работы,	
і	ў	сённяшнім	дні	з	развагамі	пра	мастацтва,	жывапіс,	пра	месца	белару
скай	мовы	на	радзіме	і	ўвогуле	пра	лёс	Беларусі.	Такое	раздваенне	ў	часе	
абумоўлена	мастацкай	арганізацыяй	твора,	яно	не	парушае	цэласнасці	
вобраза	мастака,	наадварот,	ёсць	магчымасць	лепш	асэнсаваць	яго	твор
часць	у	мінулым,	ацаніць	яе	значэнне	для	заўтрашняга	дня.
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Такім	 чынам,	 інтрамедыяльныя	 трансфігурацыі	 (згадкі	 імёнаў	
творчых	людзей,	назвы	твораў,	апісанне	твораў	або	дэталі	твора,	зварот	
да	асаблівасцяў	жыцця	творцы,	інш.)	у	апавяданнях	Галіны	Багданавай	
выкарыстоўваюцца	ў	адпаведнасці	з	канкрэтнымі	мастацкімі	задачамі,	
што	натуральна	складваецца	на	аснове	мастацка-эстэтычнай	канцэпцыі,	
якая	вызначае	выбар	выяўленчых	сродкаў.

Екатерина Локтевич
Белорусский государственный университет (г. Минск, Беларусь)

ФЕНОМЕН ИДЕЙНО-СУБЪЕКТНОЙ ПОГРАНИЧНОСТИ 
В ЛИРИКЕ ЯНКИ КУПАЛЫ  

(на материале сборника «Жалейка»)
Конец	XX	–	начало	XXI	в.	–	период	повышенного	внимания	к	теоре

тическому	осмыслению	феномена	переходности.	Актуальность	иссле
дования	пограничности	в	поэзии	определяется	стремлением	в	процес
се	анализа	выйти	«за	пределы»	содержательно-формальной	структуры	
текста.	Такой	подход	позволяет	обратиться	к	интенциональной	приро
де	лирики	и	благодаря	этому	обнаружить	встроенную	в	произведение	
идейно-субъектную	матрицу	авторских	ценностных	ориентаций.	

Как	 нам	 представляется,	 основные	 источники	 пограничности	 –	
субъект	 сознания	 и	 идея,	 формирующая	 мировоззрение,	 ценностные	
ориентации.	При	 этом	 оба	 источ	ника	 чаще	 всего	 выступают	 в	форме	
множественности,	 имеющей	 определенную	организацию	и	 «правила»	
коммуникативного	взаимодействия.	Б.	О.	Корман	отмечает,	что	настрое
ние	в	ли	рике	–	«это	всегда	определенная	идейная	позиция»	[2,	с.	42].	Та
ким	образом,	множество	лирических	переживаний	ука	зывает	на	идей
ную	множественность.	

Своеобразие	идейного	неосинкретизма	начала	XX	в.,	воплощенного	
авторским	 сознанием	 в	 художественном	 бытии,	 предопределяло	 место	
лирического	героя	среди	других	субъектов	сознания,	составляло	ценност
ное	отношение	к	объектам.	Создавалась	коммуникативная	стратегия,	оп
тимальная	для	выражения	нового	видения	субъектно-объектных	связей.	

Специфика	духовной	ситуации,	которая	сложилась	в	начале	XX	в.	в	
белорусской	культуре,	индивидуализировала	субъектную	организацию	
поэзии.	 Поэтому,	 на	ряду	 с	 явлениями	 субъектной	 множественности,	
многосубъектности,	 поэтического	 многоголосья	 (Б.	 О.	 Корман),	 меж
субъектной	 целостности	 и	 субъектного	 неосинкретизма	 (С.	Н.	 Бройт
ман),	 необходимо,	 на	 наш	 взгляд,	 гово	рить	 о	 феномене	 идейно-субъ




