5. Карасик, В. И. Ценностный аспект языковой личности / В. И. Карасик.
Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – М. : Гнозис, 2004. – 390 с.
6. Пермяков, Г. Л. К вопросу о структуре паремиологического фонда /
Г. Л. Пермяков // Типологическое исследование по фольклору : сб. статей. –
М., 1975. – С. 247–273.
7. Рождественский, Ю. В. Законы диалога / Ю. В. Рождественский //
Принципы современной риторики. – М., 2005. – 176 с.
8. Хабермас, Ю. Философский дискурс о модерне / Ю. Хабермас. – М. :
Изд-во «Весь мир», 2008. – 416 с.
9. Habermas, J. Reason and the Rationalization of Society / J. Habermas //
The Theory of Communicative Action. – Boston: Beacon Press, 1987. – 870 p.
10. Van Valin, R. D. Jr. A Synopsis of Role and Reference Grammar / Van
Valin // Advances in Role and Reference Grammar. – Amsterdam: Benjamins,
1993. – Р. 1–166.

Дзмітрый Аўчароў
Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Тэкст. Канон. Падзея. Карэляцыя мастацкага
і рэлігійнага дыскурсаў у літаратурным творы
Тэорыя інтэртэкстуальнасці, распрацаваная ў апошняй трэці мінулага стагоддзя Ю. Крысцевай, дае падставы разглядаць тэкст як
мазаіку цытацый. «...Любы тэкст, – піша даследчыца, – ёсць прадукт
убірання і трансфармацыі якога-небудзь іншага тэксту» [3, с. 429].
Інтэртэкст, такім чынам, з’яўляецца механізмам перадачы сацыяльнага, культурнага, экзістэнцыяльнага досведу і, адпаведна, базавай
адзінкай для стварэння камунікатыўнай прасторы, дзе спалучаюцца дыскурсы.
Дыверсіфікацыя культурнай прасторы натуральна прыводзіць
да ўзнікнення шматлікіх мадэлей інтэрдыскурсіўнага ўзаемадзеяння. Адной са старэйшых і ў той жа час перспектыўных мадэлей
з’яўляецца спалучэнне мастацкага і рэлігійнага дыскурсаў у межах
літаратурнага твора.
Пісьменнікі XX ст. часта звярталіся да біблейскіх вобразаў і сю
жэтаў, асабліва да жыцця Ісуса Хрыста. Амерыканская даслед
чыца Эліс Бірні налічыла ў літаратуры мінулага стагоддзя больш
за 370 тэкстаў, якія ўяўляюць сабой мастацкую біяграфію засна
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вальніка хрысціянства. Па меркаванні Аляксея Татарынава, расій
скага спецыяліста па літаратурных апокрыфах, актуальнасць біб
лейскай тэматыкі тлумачыцца відавочнай супярэчнасцю паміж
тым «рэлігійна-сацыяльным ратаваннем», якое, паводле Новага
Запавету, здзейсніў Хрыстос, і адсутнасцю «яўнага ператварэння
свету», у цэнтры якога каля дзвюх тысяч гадоў знаходзіцца фігура
Збавіцеля [5, с. 25–27].
Сучасныя беларускія пісьменнікі (Васіль Быкаў, Янка Брыль,
Барыс Пятровіч, Уладзімір Арлоў, Леанід Дранько-Майсюк, Сяргей
Рублеўскі, Анатоль Кудравец, Віктар Казько, Сяргей Астравец, Тац
цяна Лаўрык і інш.) у сваёй творчасці таксама звартаюцца да Бібліі:
пераасэнсоўваюць з пазіцый сучаснасці прадстаўленыя ў Святым
Пісанні архетыпічныя калізіі, праз што адбываецца ўключэнне Бібліі ў семантычную прастору айчыннай літаратуры.
Праблема інтэрдыскурсіўнасці ў дачыненні да спецыфікі ўзаема
дзеяння мастацтва і рэлігіі характарызуецца тым, што біблейскі тэкст
як аб’ект дыскурснага аналізу не можа адасабляцца ад хрысціянска
га веравучэння, дэсакралізавацца, прафанавацца. Падобнае скажэнне мела нарматыўны статус у савецкім літаратуразнаўстве. Тага
часныя даследчыкі (напрыклад, Ю. Бабічава, Л. Іезуітава) у сваёй
працы абапіраліся на прынцыпы навуковага атэізму. Вынікам ідэа
лагічнага ўплыву на літаратуразнаўства сталася тое, што не толькі
тагачасныя, але і сучасныя даследчыкі пазбягаюць непажаданых
складанасцей і нярэдка разглядаюць Святое Пісанне выключна як
літаратурны помнік*.
Мы лічым такі падыход рэдукцыйным.
Тэксты, з якіх складаецца Біблія, маюць відавочныя прыкметы
літаратурнай формы: сюжэт, кампазіцыю, вобразную сістэму і г. д.,
у іх можна вылучыць наратыўны, сюжэтна-канфліктны і прасто
рава-часавы ўзроўні. Іншымі словамі, Біблія ёсць сукупнасць тэк
стаў, мастацкія якасці і структурныя асаблівасці якіх могуць стаць
прадметам філалагічнага даследавання. Аднак у межах інтэрдыс* Гл. Ефимова, Д. А. Библейские мотивы и образы в романах У. Голдинга «Повелитель мух» и «Шпиль» : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Д. А. Ефимова. –
СПб., 2009. – 228 л.; Ремпель, Е. А. Библейские речения, сюжеты и мотивы в
творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина: «История одного города», «Господа Головлевы», «Пошехонская старина» : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Е. А. Ремпель. – Саратов, 2004. – 143 л.
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курсіўнага аналізу разуменне Бібліі як літаратурнага помніка спараджае шэраг супярэчнасцей.
Калі ў якасці прэтэксту выступае мастацкі, нерэлігійны твор, інтэртэкстуальная карэляцыя ўзнікае паміж самадастатковымі адзінкамі. Маецца на ўвазе, што полісемантычная прырода мастацкага
маўлення дапускае варыятыўнасць трактовак літаратурнага твора.
Кожная з іх пры ўмове лагічнай паслядоўнасці мае права на існаванне. У літаратурным творы з адсылкамі да Бібліі сітуацыя кардынальна адрозніваецца. Актуалізуецца не самадастатковы мастац
кі тэкст, напісаны пэўным аўтарам, нават не сакральны тэкст, створаны ў рэчышчы пэўнай рэлігійнай традыцыі, а частка хрысціянскага канона і – апасродкавана – хрысціянская традыцыя. Гаворка ідзе
аб прынцыпова розных аб’ектах, у дачыненні да Бібліі – аб’ектах з
розным генетычным і анталагічным статусам.
Хрысціянскі канон – устаноўленыя царквой кнігі Святога Пісан
ня – быў прыняты толькі ў 393 г. на Гіпонскім саборы. Гэта азначае,
што больш за тры стагоддзі пасля Галгофы нараўне з тэкстамі,
якія сёння называюць кананічнымі, ствараліся і актыўна чыталіся
падобныя да іх тэксты (сучаснай біблеістыцы вядома каля 50 ранніх
(II–III стст.) апакрыфічных Евангелляў), якія сёння называюць
класічнымі апокрыфамі.
Істотна тое, што апошнія не з’яўляліся імітацыяй канона, друга
раднымі тэкстамі. Як сцвярджае Н. Мячкоўская, гэтыя творы былі
аўтарытэтныя «прыкладна ў той жа ступені, што і творы, прызнаныя
пазней кананічнымі». «Аўтары апокрыфаў пісалі не варыяцыі на
евангельскія тэмы, яны пісалі Евангелле, кожны сваё, з вялікай літары» [4, с. 242]. Менавіта таму ў кожным з Евангелляў апавядаль
нік усведамляе сябе як сведку рэальных падзей, якія адбыліся ў
нядаўнім мінулым, і ў той жа час прыніжае сябе як носьбіта інды
відуальных меркаванняў настолькі, што нібыта адмаўляецца ад
напісанага. Гэта можна прасачыць па тым, як адбываецца «атры
буцыя» кананічных і большасці апакрыфічных Евангелляў. У назве
кожнага з іх падкрэсліваецца не пэўнае аўтарства, а непрадузятасць,
аб’ектыўнасць, указанне на тое, што так і было насамрэч. Напрыклад,
не Евангелле Марка, а Евангелле ад Марка, даслоўна «паводле
Марка».
Чатырох’евангелле вылучаецца з ліку рэлігійных тэкстаў, у якіх
апісваецца зямное жыццё Хрыста, не мастацкімі якасцямі, не факта
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лагічнай бездакорнасцю, а трактоўкай вобразаў і падзей, апісанню
якіх прысвечаны Новы Запавет, і статусам кананічнасці гэтай
трактоўкі, якую яна набыла напрыканцы IV ст.
Дыялог літаратуры і хрысціянства ў значнай ступені дэтэрмі
нуецца асаблівасцямі мастацкага мыслення. Адна з такіх асаблі
васцей праяўляецца ў еднасці ўсіх відаў духоўнай работы і харак
тарызуецца сваёй універсальнасцю, іманентнасцю мастацкага споса
бу пазнання. Мы называем яе апакрыфічным пачаткам у мастацтве
і ў дачыненні да Святога Пісання разумеем як індывідуальнае ці
калектыўнае пераасэнсаванне біблейскіх вобразаў і падзей.
Развіццё апакрыфічнага пачатку ў мастацтве праходзіла пара
лельна генезісу хрысціянскай традыцыі. Рэпрадуктаваная кожным
пакаленнем, яна была сфарміравана і існавала як складаны, да
пэўнай ступені статычны комплекс уяўленняў, які, між тым, кожны чалавек, прапускаючы праз сябе, асіміляваў, перапрацоўваў, каб
стварыць новы элемент культурнай і сакральнай прасторы – перса
нальную традыцыю. Няспынная змена носьбітаў персанальнай тра
дыцыі забяспечвала дынамізм хрысціянскай традыцыі ў цэлым.
Зразумела, што сутнасць апакрыфічных адносін да ўбачанай праз
прызму хрысціянства рэчаіснасці пачала фарміравацца не тады,
калі ствараліся першыя апокрыфы, а ў той момант, калі хрысціянская свядомасць упершыню сутыкнулася з міфалагічнай і, што самае
галоўнае, з індывідуальнай свядомасцю.
Мастацкае пераасэнсаванне – гэта заўжды палеміка з прэтэк
стам, а калі гаворка ідзе пра мастацкае пераасэнсаванне Бібліі
ў літаратурным творы – то палеміка з канонам, бо ўся мастацкая
літаратура «прырэчана» да апакрыфічнасці з той прычыны, што яна
a priori не ўваходзіць у спіс кніг Святога Пісання.
Праілюструем сказанае на прыкладзе двух твораў: апавядання
«Елеазар» Леаніда Андрэева і прыпавесці «Мурашкі» Васіля Быкава.
У апавяданні «Елеазар» Л. Андрэеў узнаўляе эпізод уваскрашэн
ня Лазара (Евангелля ад Іаана), які займае ў Чатырох’евангеллі вы
ключнае становішча: па-першае, гэта падзея не апісана ў сіноптыкаў;
па-другое, нягледзячы на тое, што Хрыстос уваскрасіў не толькі Ла
зара, – сіноптыкі паведамляюць пра ўваскрашэнне дачкі Іаіра (Мк.
5, 22–43; Мт. 9, 18–26; Лк. 8, 41–56) і сына Наінскай удавы (Лк. 7, 11–
17) – менавіта ўваскрашэнне Лазара з сярэдзіны XIX ст. становіцца
аб’ектам герменеўтычнай і літаратурна-мастацкай цікавасці.
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Вера ва ўваскрашэнне плоці з’яўляецца краевугольным каменем
хрысціянства, паколькі Хрыстос становіцца Збавіцелем толькі
пасля таго, як прымае смерць на крыжы і ўваскрасае, перамагаючы
смерць. У «Елеазары» галоўны герой з дапамогай Ісуса пераадольвае
біялагічную смерць. Такім чынам Л. Андрэеў стварае ілюзію
кананічнага разумення цуда ўваскрашэння, аднак ілюзія гэта з
цягам часу знікае.
Канчатковасць, цялеснасць не дазваляюць Елеазару вытрымаць
цяжар тагасветных ведаў, раздвойваюць яго прыроду. Галоўны герой належыць адразу двум сусветам, двум тэмпаральнасцям. Вяр
нуўшыся да жыцця, Елеазар – нявольнік «зямнога недасканалага
свету», але яго трансцэндэнтны досвед нясе на сабе адбітак вечнасці, і
таму ён ужо пры жыцці знаходзіцца ў іншым свеце. У Евангеллі ўвас
крашэнне – радаснае абяцанне, цуд як аб’ект свабоднага акта веры, у
Андрэева – гэта дар, які ніводны чалавек не здольны прыняць.
У прыпавесці «Мурашкі» В. Быкава «ачалавечаны» Бог-Айцец
перажывае стварэнне чалавека як сваю найвялікшую няўдачу. Парафраз старазапаветных падзей, алюзіі на крывавыя эпізоды з гісто
рыі Заходняй Еўропы, Беларусі і Расіі разгортваюць перад чытачом
летапіс чалавечай трагедыі – непазбежнай ад першага дня ў Эдэме.
«Што і казаць: Сусвет, створаны Богам, яўна выпадаў з-пад ягонае
ўлады» [2, с. 4].
Палемічны пафас Л. Андрэева і В. Быкава заключаецца ў тым, што
дасканаласць боскай і бязгрэшнасць чалавечай прыроды Бога-Айца
і Бога-Сына выключаюць магчымасць няўдачы, памылкі. Аўтараў
цікавіць не магчымасць уваскрашэння сама па сабе, не каверны ў
прыродзе чалавека самі па сабе, а сумніўнасць бязгрэшнасці Бога,
г. зн. сумніўнасць усяго існага з хрысціянскага гледжання.
Нягледзячы на розніцу ў жанры, аўтарскай манеры, спосабах
актуалізацыі прэтэксту і г. д., творы маюць агульную рысу: іх адэкватнае прачытанне залежыць ад таго, як мы разумеем характар
інтэрдыскурсіўных адносін паміж мастацкім і рэлігійным дыскур
самі, ці адрозніваем актуалізацыю падзей, якім прысвечана Біблія, і
актуалізацыю кананічнай трактоўкі гэтых падзей.
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Вольга Бардзіян
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Дыялог і маналог у тэкстах Янкі Сіпакова
Мастацкі стыль займае ў літаратуры асобае месца. Разам з іншымі, не менш важнымі, ён выконвае спецыфічную, толькі яму ўласцівую
эстэтычную функцыю. Усе моўныя сродкі асобнага твора спалучаюцца ў адзінае цэлае і зачастую адлюстроўваюць стыль аўтарскай твор
часці ўвогуле. У тэкстах Янкі Сіпакова дыялагічныя і маналагічныя
канструкцыі выступаюць ключавым элементам моўнай тканіны,
эстэтычна апрацаванымі моўнымі формамі ў адпаведнасці з выражэннем аўтарскай задумы ў галіне раскрыцця светапогляду, унутранага псіхалагічнага стану людзей, прыгажосці свету, прыроды…
«Найбольш агульнае азначэнне гэтых тэрмінаў такое: дыялог –
форма маўлення, калі адбываецца непасрэдны абмен выказваннямі
паміж дзвюма або некалькімі асобамі; маналог – форма маўлення,
звернутая да тых, хто гаворыць, да самога сябе і не разлічаная на
слоўную рэакцыю іншай асобы» [1, с. 193].
Дыялог у тэкстах Янкі Сіпакова адыгрывае сюжэтную ролю, што
дае магчымасць не проста паказаць канкрэтныя падзеі, а і ў пэўнай
ступені паўздзейнічаць на думкі і пачуцці чытача: «Як толькі ён
адышоўся, Шчыпі падсеў да старшыні:
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