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Прынцып цытавання у  ж ы вапке  
апош няй чвэрц! X X  стагоддзя

ЦыбуЛЬСК! м. л.
Установа адукацьп "В'щебск! дзяржауны ушвератэт 1мя П. М. Машэрава" В'щебск

у  XX  стагоддз! цытата перастае быць прыёмам, ц/ прынцыпам аднаго мастака -  цытаванне сустракаецца у т ворах  
шматл1к1х аутарау, яно станов 'щца з ’явай, якая мае агульнае значэнне для разв 'щця мастацтва. У  апошняй чвэрц! м 'шулага ст а
годдзя цытаванне увогуле выкарыстоуваецца практычна ва ус1х в1дах постмадэрнюцкага маст ацт ва  / станов/цца адным з най- 
важ ных кампанент ау творчасц/.

Арт ыкул прысвечаны анал1зу цытавання як прыёма у выяуленчым мастацтве, ж ывапке. Разглядаючы сутнасць паняцця 
“цытата", аутар выяуляе асабл1васц1 цытавання у мастацтве, дае характарыстыку в1дам / прынцыпам цытавання, тыпалогИ 
цытат, вызначае значнасць цытат у т ворах маст акоу X X  стагоддзя; разглядае некаторыя асабл1васц1 цытавання у беларуск 'т 
жыватсе.

У  маст ацт ве постмадэрн13му цытаты закл/каны не стольк! нагадваць пра м 'тулае, кольк! прыводз 'щь да узнаулення у памяц! 
ж аданых формау, выяу, каштоунасцей, сэнсау. Цытата прысутн1чае як знак, як ключ да разумения выявы. У  сваёй творчасц! 
маст ак выкарыстоувае стыл/стыку цытуемага твора як прастору, уяко й  ён можна ствараць уласны мастацк! тэкст. Так1м чы- 
нам, уласц1вае X X  стагоддзю у цэлым / асабл1ва апошняй яго трэц1, “цытатнае мысленне" найбольш ярка выявшася у калажным  
злучэнн! аутарскага / цытаванага матэрыялу, выразна адлюстроуваючы практ ыку /нтэртэкстуальнасц/.

Ключавыя словы: X X  стагоддзе, цытата, цытаванне, пост мадэрн 'вм, выяуленчае мастацтва, жыватс.

(Искусство и культура. -  2017. -  №  3 (27). -  С. 11-15)

Адрас для карэспандэнцьп: е-таН: т 15уЬи15ку@гатЫег.ги -  М. Л. Цыбульск!
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Кеу тог^1 : ХХ(Н сеп(игу, ^ио(а(^оп, ^ио(^пд, Ро5(-тоЬегп, }1пе аг(5, ра!п(!пд.

Без перабольшвання, л^таральна уся г^сторыя 
мастацтва можа служыць выдатным сведчан- 
нем папулярнасц^ цытавання у розныя эпох .̂ Але 
ХХ стагоддзе у гэтым сэнсе, безумоуна, асабл^вае. 
Менав^та у гэты час цытата перастае быць пры- 
ёмам, ц̂  прынцыпам аднаго мастака -  цытаван- 
не сустракаецца у творах шматл^к^х аутарау, яно 
станов^цца з'явай, якая мае агульнае значэнне для 
разв^цця мастацтва. У апошняй чвэрц^ м^нулага 
стагоддзя цытаванне увогуле выкарыстоуваецца 
практычна ва ус^х в^дах постмадэрн^сцкага мастацт
ва  ̂ станов^цца адным з найважных кампанентау 
творчасц^.

Вельм  ̂распаусюджанае у навуцы паняцце "цы
тата" часцей за усё разлядаецца даследчыкам^ 
у кантэксце славеснасц^, дзе з'ява цытавання 
давол^ добра вывучана. У апошн^я часы ц^кавыя 
даследаванн^ гэтай праблемы прадстаулены  ̂
музыказнаУцам^ [1]. Тым не менш цытаванне як 
прыём у жывап^се застаецца у л^ку малавывуча- 
ных. Спецыяльных даследаванняу, прысвечаных 
вывучэнню прынцыпу цытавання у выяуленчым 
мастацтве, увогуле не ^снуе.

Цытаванне як адмысловы сродак мастац- 
кай выразнасц^ у сувяз  ̂ з недастатковай вывуча- 
насцю дадзенага пытання патрабуе сур'ёзнага 
мастацтвазнаучага даследавання, якое праду- 
гледжвае м^ждысцыпл^нарны падыход. Спробау 
ф^ласофскага асэнсавання феномену цытавання, 
як^я с^нтэзуюць культуралаг^чны  ̂ мастацтвазнаучы 
метады, сучасным^ гуман^тарным^ ведам  ̂ фактыч- 
на не прадпрымалася [2].

Мэта дадзенага артыкула -  праанал^заваць 
асабл^васц  ̂ выкарыстання прынцыпу цытавання у 
жывап^се апошняй чвэрц^ ХХ стагоддзя, у тым л^ку у 
беларуск^м жывап^се гэтага часу. Важна  ̂ неабход- 
на разглядзець сутнасць паняцця "цытата", выяв^ць 
асабл^васц  ̂ цытавання у мастацтве, даць характа- 
рыстыку в^дам  ̂ прынцыпам цытавання, тыпалог^  ̂
цытат, вызначыць х̂ значнасць у творах мастакоу 
ХХ стагоддзя; разглядзець асабл^васц  ̂ цытавання у 
беларуск^м жывап^се.

Цытата  ̂ цытаванне у мастацтве. У даведач- 
най л^таратуры цытата (с^^а^ит) падаецца як

(Аг( апЬ Си1(иг. -  2017. -  № 3 (27). -  Р. 11-15)

"даслоуная вытрымка з якога-небудзь тэксту" [3], 
ц̂  "даслоуна прыведзеныя чые-небудзь словы" 
[4]. Сярод ^ншых, больш шырок^х вызначэнняу 
цытаты, пазначэнне яе, як "дакладнай перадачы 
сукупнасц^ выяу, знакау..." [5]. I гэта зразумела -  
цытаваць можна не тольк  ̂ пэуны тэкст, але фраг
мент ^ншага твора, жанр, стыль  ̂ г. д. У дадзенай 
працы у дачыненн^ да выяуленчага мастацтва 
пад "цытатай" мы будзем разумець выкарыстан- 
не у жывап^сным тэксце фрагмента ^ншага тэксту, 
як̂  дыферэнцыраваны ад аутарскага кантэксту  ̂
з'яуляецца увасабленнем сферы ^ншага сэнсу.

Сярод галоуных патрабаванняу да любой 
цытаты -  яе дакладнасць  ̂ дарэчнасць. Цытата 
пав^нна мець марк^раваны характар, захоуваць 
сваё "незалежнае станов^шча" у тэксце, валодаць 
сэнсавай самастойнасцю, успрымацца як фраг
мент, узяты звонку. I да таго ж, быць аформленай 
менав^та як цытата. Кал̂  у тэксце цытата вылучаец- 
ца двукоссям^, ц̂  шрыфтам  ̂ забяспечваецца спа- 
сылкай на крын^цу, то напэуна пав^нны ^снаваць 
прыёмы  ̂ метады вызначэння цытаты у мастацтве 
выяуленчым.

Звычайна цытата ужываецца ц̂  для падма- 
цавання той або ^ншай думк  ̂ аутарытэтным вы- 
казваннем, ц̂  як найбольш дакладная па сэнсе 
яе фармулёука, ц̂  для крытык^ цытаванай думк .̂ 
Цытата заусёды з'яуляецца вын^кам усвядомленых 
дзеянняу аутара, у адрозненне ад нярэдка неасэн- 
саваных, м^мавольных запазычанняу.

Як  ̂ у тэксце, дзе магчыма пры цытаванн^ 
мадэрн^заваць арфаграф^ю, пунктуацыю, у 
выяуленчым мастацтве ^снуюць аналаг^чныя пры
ёмы. Галоуным застаецца захаванне сэнсавай 
дакладнасц^ цытаты. Скарачаць цытату, адк^даючы 
л^шн^я, на думку аутара, элементы, дапушчаль- 
на, тольк  ̂ кал̂  гэта не можа змян^ць яе сэнс. 
Цытата ^менна у тым выпадку будзе карыснай для 
вобразнасц^, кал̂  глядач зможа пазнаць у цытава- 
ным фрагменце так званыя зыходныя рысы цыта- 
ванага матэрыялу.

Асабл^ва трэба сказаць пра семантыку цы
тат, якая, безумоуна, залежыць ад г^сторыка- 
культурнага кантэксту. Семантыка цытаты мае
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шматслойны характар  ̂ абумоулена не тольк  ̂
першакрын^цай, але  ̂ характарам узаемадзеян- 
ня цытаты  ̂ кантэксту. У цытаце першапачатковы 
семантычны план захоуваецца, у запазычанн^ -  
зл^ваецца з кантэкстам. Вын^кам перакрыжаван- 
ня, ц̂  налажэння семантычных палёу станов^цца 
нараджэнне новага кантэксту, новага вымярэння 
мастацкай рэальнасц^.

Прынята л^чыць, што цытаванне злучана пера- 
важна з тэкстам^, ц̂  з творам^, як^я маюць л^нейную 
арган^зацыю,  ̂ як бы паступова разгортваюцца у 
часе. Пакольк^ жывап^с асабл^ва ХХ стагоддзя, да 
так^х не належыць, нярэдка роб^цца выснова, што 
выкарыстанне цытат у гэтай гал^не адбываецца у 
значна меншай ступен^. Больш таго, у выяуленчым 
мастацтве, ц̂ , напрыклад, у музыцы адназначная 
атрыбуцыя цытаты часам аказваецца давол^ цяж- 
кай справай. Вызначэнне цытаты патрабуе ад дас- 
ледчыка, ц̂  гледача пэуных ведау  ̂вопыту,  ̂акрамя 
таго знаёмства з вял^кай колькасцю першыкрын^ц. 
Анал^зуючы карц^ну, мы не стольк^ ^мкнемся 
^дэнтыф^каваць цытаты, кольк  ̂ звяртаем увагу на 
вобраз  ̂ мастацк^я метафары, як^я сфарм^раваныя 
з дапамогай выкарыстаных цытат.

Цытаванне як прынцып у г с̂торы  ̂ мастацтва  ̂
мастацтве ХХ стагоддзя. Цытаванне як прынцып у 
г̂ сторы̂  мастацтва, як спосаб пабудовы мастацка- 
га тэксту мае даун^я традыцы^. Цытаты у творах ма
стацтва у розныя часы "магл  ̂ нас^ць праграмны ха
рактар, ц̂  магл̂  падсвядома выяуляцца у творы, быць 
адлюстраваннем заканамернасцяу педагаг^чнай 
с^стэмы, залежаць ад адз^нства сюжэту  ̂ к̂анаграф̂ "̂ 
[6]. Без перабольшвання можна сцвярджаць, што 
цытаты, прамыя ц̂  ускосныя запазычанн^, у г̂ сторы̂  
мастацтва с̂навал̂  на працягу яго разв^цця. Так, у 
старажытнасц^  ̂ у сярэдн^я вяк̂  цытаванне у творах 
мастацтва было злучана з паняццем канону, у Новы 
час -  з традыцыям^ школы. У XX стагоддз  ̂ з ростам 
значэння ^ндыв^дуал^зму як у грамадстве, так  ̂ у ма
стацтве, канон  ̂ традыцыя паступова саступаюць 
месца новай мастацкай стратэг̂ ,̂ нак^раванай на 
выпрацоуванне Ун^кальнай стыл^стык ,̂ мастацкай 
мовы, формы рэпрэзентацы^ [2]. Кал̂  у папярэдн^х 
стагоддзях цытата падпарадкоувалася стылявым 
нормам кантэксту  ̂для незнаёмага з першакрын^цай 
гледача была, магчыма, незауважнай, то у 
ХХ стагоддз  ̂ цытата часам знарочыста падкрэслена 
 ̂ нават з'яуляецца дам^нантай складанай вобраз- 
на-пластычнай канструкцы^ твора. У апошняй трэц  ̂
ХХ стагоддзя цытаванне усё часцей пачынае нас^ць 
характар апеляцы  ̂да "чужога слова", "^ншай думк "̂, 
да той ц̂  ^ншай традыцы^.

Стагоддз^ разв^цця мастацтва паказал^ накольк^ 
разнастайным^ могуць быць запазычанн^  ̂
Уключэнн^ "чужога" у "сваё": ад дакладных цытат 
да х̂ ^нтэрпрэтацый, алюз^й  ̂ рэм^н^сцэнцый.

Тыпалог^я цытат. Шматл^к^м  ̂ даследчыкам^ 
неаднойчы паказвалася неабходнасць увядзен- 
ня у навуковы зварот вызначанай тыпалог^  ̂ цыта- 
вання. Сярод тых, хто прычын^Уся да гэтага, был  ̂
У. Эка, I. Дабрыцына, В. Гор, М. Шуб, А. Зора  ̂^ншыя. 
Але большасць прапанаваных вышэйназваным^ 
аУтарам^ варыянтау тым не менш у поунай меры 
не вычэрпвае усе магчымыя в^ды цытавання.

Звычайна пры тыпалаг^зацы^ цытат ул^чваюцца: 
аб'ект цытавання, ступень паунаты, коль- 
касць цытат у творы, ступень прачытваемасц^  ̂
кантэкстуал^зацы^ цытаты  ̂ н̂ш.

Як ужо адзначалася, аб'ектам цытавання да
лёка не заусёды з'яуляецца той ц̂  ^ншы тэкст. 
Гэта можа быць стыль ц̂ , напрыклад, творчая ма
нера. Па ступен^ паунаты цытаванне можа быць 
поуным  ̂ няпоуным. Гэта залежыць ад таго, якое 
месца (дам^нантнае, ц̂  другараднае) займае цы
тата у творах, ад ступен^ выкарыстання  ̂ пераня- 
сенне у новы твор асноуных заканамернасцяу 
кампаз^цы^, стыл^стык ,̂ сюжэту, сэнсавага зместу 
папярэдн^ка. Поунае цытаванне, напрыклад у 
жывап^се, практычна не распаусюджана, пакольк  ̂
вельм  ̂ абмяжоувае творчую свабоду мастака. 
У сваю чаргу, пры няпоуным цытаванн^ цытата 
з'яуляецца усяго тольк  ̂другараднай часткай твора 
паслядоУн^ка.

Па колькасц^ цытат у творы адрозн^ваюць мона- 
цытаванне  ̂ пол^цытаванне (так званы пал^мпсэст). 
Адзначым, што пол^цытаванне прадугледжвае 
"пран^кненне у твор мноства галасоу, ^нтэртэкстаУ, 
дасылак, як^я, пераплятаючыся, фармуюць 
павуц^нне сэнсау  ̂ выяу,  ̂Узаемадзейн^чаючы, спа- 
раджаюць новыя" [2]. Пол^цытаванне звычайна 
вядзе да фарм^равання калажнай структуры твора 
з выкарыстаннем часам стыл^стычна разнастайных 
цытат.

Па ступен^ прачытваемасц^ вылучаюць 
в^давочныя  ̂ утоеныя цытаты (так званыя намёк^). 
В^давочныя цытаты без цяжкасцяу прачытваюцца, 
 ̂ звычайна усвядомлена падкрэслены аутарам. 
У сваю чаргу цытата -  намёк не заусёды падда- 
ецца ^дэнтыф^кацы  ̂  ̂ ск^равана да асацыяцый  ̂
канатацый.

Вызначаючы прынцыпы тыпалаг^зацы^ цытат, 
А. Зора выдзяляе  ̂ так званы наратыуны прынцып, 
з'арыентаваны на мастацк^ вобраз  ̂ змястоуны бок 
твора. '̂Так, магчыма пабудова тыпалог^  ̂ цытавання 
на падставе характару цытавання, як̂  падзяляецца 
на ^ран^чнае, настальг^чнае, пратэстнае, гульнявое 
цытаванне  ̂ цытату як «функцыю памяц^»" [2].

У цэлым цытаты варта адрозн^ваць ад за- 
пазычання, пры як^м уключаны у тэкст матэры- 
ял не разглядаецца аутарам як чужы. Цытата, 
як  ̂ запазычванне, у той ц̂  ^ншай ступен^ можа 
трансфармавацца, творча перапрацоувацца, 
 ̂ выступаць як рэм^н^сцэнцы ,̂ алюз^ ,̂ пара
фразы, ^м̂ тацы̂ , аранжыроУк^, транскрыпцы^, 
стыл^зацы^, парадыраванн^  ̂ г. д. Безумоуна, усё 
вышэйперал^чанае не з'яуляецца у поунай меры 
цытаваннем  ̂ адлюстроувае у першую чаргу сам 
прынцып выкарыстання чужога кантэнту.

Цытаты у жывап^сных творах. Наурад ц̂  маг
чыма знайсц^ нейкае асабл^вае вызначэнне цыта
ты у жывап^се, маючы на увазе акрэсл^ванне гэтым 
тэрм^нам канкрэтнага набору прымет менав^та 
у дадзенай гал^не мастацтва. Кал̂  у тэксце цы
тата звычайна узята у двукоссе  ̂ на яе дадзена 
спасылка, то у знакавай цытаце такое немагчы- 
ма. У жывап^сным "тэксце" цытата не мае да- 
кладнай абмежаванасц^. Аутар можа падкрэсл^ць 
межы цытаты тольк  ̂ за кошт стылявога кантрасту,
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вобразна-пластычных, рытм^чных, фактурных 
сродкау, але можа гэтага  ̂ не раб^ць. Давол^ часта 
мастак выкарыстоувае стыл^стыку цытуемага тво- 
ра як прастору, у якой ён можна ствараць уласны 
мастацк^ тэкст (вобраз).

У жывап^се можа быць  ̂ нешта падобнае 
на тое, кал̂  аутар пераказвае "сва^м  ̂ словам^" 
першакрын^цу, ц̂  яе фрагмент. Важным пры гэ- 
тым з'яуляецца вызначэнне суаднос^н цыта- 
ты з аУтарск^м кантэкстам. Так, цытата можа 
быць уключана, ц̂  не уключана у аУтарск^ стыль. 
Звычайна глыб^нныя сэнсы цытаты уступаюць у 
дыялог з прасторай аутарскага слова. Цытаваны 
матэрыял рэдка, але бывае кантрасны кантэксту, 
знаходзячыся да яго у апаз^цы .̂

Бывае  ̂ так, што мастак^ н^быта цытуюць сам^х 
сябе -  ствараюць рэпл к̂  ̂ уласных творау. Такая 
аутацытата адсылае гледача да ^ншага тэкста таго 
ж аутара.

Цытаванне як праява прынцыпу кампле- 
ментарнасц  ̂ таксама з'ява у выяуленчым мастацт- 
ве в^давочная. Больш таго, камплементарнасць 
станов^цца адной з найбольш значных кантэксту- 
альных уласц^васцяУ цытаты.

Функцы^ цытаты у жывап^сным творы самыя 
розныя. Цытата можа выконваць ролю эп^графа, 
ц̂  нешта акцэнтаваць, можа задаваць кантэксны 
сэнсавы фон, ц̂  адсылаць да нейкага стылю, эпох ,̂ 
творчасц^ таго ц̂  ^ншага мастака. Дзякуючы цыта- 
це аутар мае магчымасць уключаць у сваю с^стэму 
каштоунасцяу ^ншую сэнсавую паз^цыю, якая пац- 
вярджае, ц̂  дапауняе яго уласную. Адначасова, 
звяртаючыся да чужога слова, ён дапушчае 
^снаванне ^ншага погляду.

Важнае месца у жывап^се апошняй чвэрц  ̂
XX стагоддзя займае цытаванне творау народнага 
мастацтва, фальклору. Праз цытаванне матэрыя- 
лу народнай творчасц^ праяуляюцца рысы нацыя- 
нальнага, вылучаецца прыярытэтная для мастака 
прастора вобразнасц^.

Цытаванне у кантэксце постмадэрн^зму. 
У эпоху постмадэрн^зму у мастацтве цытата 
выкарыстоуваецца як знак, як ключ да разумення 
выявы, вобраза [7]. На мяжы стагоддзяу цытаван
не вызначае  ̂ новае стауленне да аутарства.

Наурад ц̂  папулярнасць цытаты  ̂ цытавання 
у мастацтве постмадэрн^зму было абумоулены 
тольк  ̂ крыз^сам мастацтва  ̂ культуры, ц̂ , напры- 
клад, тым, што чалавецтва вычарпала свае твор- 
чыя патэнцы^ да стварэння чагосьц^ арыг^нальнага. 
Нягледзячы на думку мног^х, што цытаванне, 
вар'^раванне фрагментау сусветнай культурнай 
спадчыны, гэта усё, на што зараз мастацтва здоль- 
нае, -  далёка было не так. Мастацтва, мастак  ̂
проста гулял  ̂ з матэрыялам, прыдумлял^ незвы- 
чайныя, нават эпатажныя камб^нацы^, цытавал^ 
клас^ку. I працягвал^ "выдаваць за новае старанна 
прычэсанае  ̂загрымаванае старое" [8].

У апошняй чвэрц  ̂ ХХ стагоддзя пашырылася 
практыка "м^жв^давога цытавання", кал̂  мастак  ̂
пачал  ̂выкарыстоуваць цытаты з творау л^таратуры 
ц̂ , напрыклад, к^нематографа. У сваю чаргу цытаты 
з творау жывап^су часам станав^л^ся цытатам^ у тво- 
рах к^нематаграф^стау. Побач з цытаваннем адной

з ун^версальных стратэг^й мастацтва гэтага часу 
станов^цца ^нтэрпрэтацыя. "В^даУ  ̂ разнав^днасцяУ 
^нтэрпрэтацы^ настольк^ шмат, што традыцый- 
ныя тэрм^налаг^чныя «запасн^к^» яе нагадваюць 
лаб^рынт, у як̂  лёгка трап^ць, ды з якога нялёгка 
выбрацца" [9].

Тэорыя ^нтэрпрэтацы^ у апошняй трэц  ̂ ХХ ста
годдзя атрымала разв^ццё  ̂ папулярнасць у вы- 
глядзе самых разнастайных форм, так^х як пе- 
раклад (дэшыфроука тэкставага кода), "дэкан- 
струкцыя", "рэмэйк", "рэм^кс", "парафраза" (пе- 
раказванне)  ̂ ^ншыя. Перал^чаныя вышэй формы, 
сутнасна перакл^каючыся з цытаваннем, был  ̂
распаусюджаны у розных гал^нах мастацтва. Так, 
напрыканцы м^нулага стагоддзя пачынаецца вы- 
бух рэмейк-вытворчасц^. Рэмейк дазваляу вы- 
лучыць так^я фабульныя, сюжэтныя, стылявыя 
 ̂ кампаз^цыйныя фрагменты у раней адзнятых 
к^на-  ̂ тэлетворах, як^я па шэрагу х̂ уласц^васцяУ  ̂
характарыстак был  ̂ прыдатным^ для стварэння но
вых мастацк^х творау. Рэмейк далёка не заусёды 
тэкстуальна паутарау ф^льм, па матывах якога 
ён стварауся. Магл  ̂ быць зменены жанр, тэма  ̂
асноуная ^дэя, дададзены, ц̂  прыбраны некаторыя 
сюжэтныя элементы, часткова зменены склад па- 
дзей. Сюжэт мог быць мадэрн^заваны, адаптава- 
ны, перанесены у ^ншае культурнае асяроддзе [10]. 
Па сутнасц^, "праз мастацтва як ^нтэрпрэтацыю  ̂
^нтэрпрэтацыю як мастацтва мы ... дабудоуваем, 
пераутвараем свет, _(..) У прынцыпе усё, што дзе- 
елася да нас  ̂ без нас, мы можам уяуна Узнав^ць, 
як  ̂«адмян^ць», прайграць у мастацкай прасторы- 
часе, ,̂ значыць, «асаб^ста» умяшацца у былое" [9].

Цытаванне як ^ран^чнае пераасэнсаванне 
м^нулага у мастацтве постмадэрн^зму станов^цца 
ужо цалкам самастойным сродкам мастацкай 
выразнасц^. Iрон^я у мастацтве тоесна злуча- 
на з "гульнёй" з цытатам^. Настальг^чныя цыта
ты закл^каны не стольк  ̂ нагадваць пра м^нулае, 
кольк  ̂ прыводз^ць да узнаулення у памяц  ̂ жа- 
даных формау, выяу, каштоунасцяу, сэнсау. 
Цытата як функцыя памяц  ̂ найбольш бл^зкая да 
настальг^чнага цытавання, пры гэтым яна не надзе- 
лена адчуваннем немагчымасц^ вярнуць м^нулае. 
Але ^снуе  ̂ пратэстны в̂ д цытавання, заснаваны на 
адмаУленн^ ад традыцы^.

Нехта л^чыць, што цытаванне як характэрная 
рыса мастацтва апошняй трэц  ̂ XX ст. "нак^равана, 
галоуным чынам, на разбурэнне гамагенных 
сутнасцяу творчай асобы, мастацкага працэсу  ̂тво- 
ра мастацтва (адгэтуль вядзе пачатак ^дэя «смерц^ 
аутара», дам^наванне рол  ̂ ^нтэрпрэтатара, па
пулярнасць цытавання як спосабу ператварэння 
твора у своеасабл^вы калаж сэнсау) [2]. I разам з 
тым, як бы там не было, цытатнасць у мастацтве 
гэта наша рэальнасць, якую немагчыма адмян^ць. 
Уласц^вае XX стагоддзю у цэлым  ̂ асабл^ва апош
няй яго чвэрц^, "цытатнае мысленне" найбольш 
ярка выяв^лася у калажным злучэнн^ аутарскага  ̂
цытаванага матэрыялу, выразна адлюстроуваючы 
практыку ^нтэртэкстуальнасц^.

Цытатнасць у беларуск^м жывап^се. 
Пачынаючы з канца 1970 -  пачатку 1980-х гадоу 
у беларуск^м мастацтве стал  ̂ з'яуляцца творы, у
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_ИК
як^х вобразы был  ̂ злучаны як з вядомым^ творам^ 
сусветна вядомых мастакоу, так  ̂ з вобразам^ на- 
цыянальнага фальклора  ̂ этнаграф^ .̂ У творах 
прадстаУн^коУ самых розных творчых аб'яднанняу 
так^х, як ("Квадрат", "Форма", "Гал^на", "Ням^га-17", 
"Пагоня", "Верасень"  ̂ ^нш.) выразна прагучала жа- 
данне пераасэнсаваць сусветную спадчыну аван
гарда  ̂ славутыя традыцы^ беларускай культуры. 
Гэта быу час станаулення постмадэрн^зму у ма- 
стацтве  ̂ цытатнасць, як адна з яскравых прымет 
мастацтва гэтага перыяду актыуна наб^рала папу- 
лярнасць у творах беларуск^х жывап^сцау. Н^хто не 
зб^раУся адмауляцца ад прэтэнз^  ̂ на Ун^кальнасць 
^ндыв^дуальнай творчай манеры, ад эксперы- 
мента, ц̂  пошуку наватарск^х форм. Але ж прыця- 
гальнасць цытатнага дыскурсу была в^давочнай. 
Прастора сусветнага мастацтва, спадчына бела- 
рускага мастацтва служыл^ той глебай, якая стала 
ц^кавай асабл^ва для маладых мастакоу.

Кв^нтэсэнцыяй выкарыстання цытат  ̂ цытава- 
ня у беларуск^м мастацтве стау выставачны пра- 
ект "Дыялог эпох. Iнтэрпрэтацы^", як̂  адбыуся у 
Мастацкай галерэ  ̂ Г. Вашчанк^ у верасн^ 2014 года. 
На м̂ беларуск^я мастак^  ̂ скульптары прапанавал^ 
знауцам  ̂ аматарам клас^чнага мастацтва пагля- 
дзець на вядомыя шэдэуры з незвычайнага ракурсу. 
Удзельн^к  ̂ праекту -  вядомыя сучасныя беларуск^я 
мастак^  ̂ скульптары, у сва^х творах звярнул^ся 
да прынцыпу цытавання вобразау клас^чнага  ̂
постклас^чнага мастацтва. Больш таго, сама вы- 
става была задумана як праект-даследаванне, 
галоунай мэтай якога стала знаёмства моладз^ з 
творам^ клас^чнага мастацтва праз карц^ны  ̂ скуль
птуры сучасных аутарау. Мастак^ злучаюць у сваёй 
творчасц^ традыцыйныя  ̂ наватарск^я выяуленчыя 
сродк^, звяртаюцца да клас^чных прататыпау сва^х 
творау  ̂ змяшчаюць х̂ у зус^м ^ншы, нечаканы  ̂
вельм  ̂ ^ндыв^дуальны кантэкст. Ц̂  не у кожнай 
працы беларуск^х жывап^сцаУ прадстаулены вы- 
разны унутраны дыялог з г^сторыяй, традыцыяй, 
часам. Насуперак звыкламу проц^пастаУленню 
актуальнага мастацтва клас^цы, праект закл^каны 
паказаць безумоуную прыналежнасць сучас- 
нага беларускага мастацтва бесперапыннай 
заходнееурапейскай выяуленчай традыцы^. У шэ- 
рагу творау выкарыстоуваецца прыём прамога цы- 
тавання вядомых клас^чных сюжэтау.

Заключэнне. Падводзячы вын̂ к ,̂ вар
та падкрэсл^ць, што цытатнасць нельга л^чыць

тольк^ з'явай тольк  ̂ ХХ стагоддзя, пакольк^ дыя
лог запазычванняу, заснаваны на м^жкультурных 
камун^кацыях -  з'ява, уласц^вая мног^м эпохам. 
Мастацтва ХХ стагоддзя усё больш асэнсоуваецца 
як тэрыторыя дыялога. В^давочна, што мастак 
звяртаецца да цытавання зус^м не таму, што у яго 
няма уласных думак  ̂ ^дэй.

У апошняй трэц  ̂ м^нулага стагоддзя цыта- 
та ператвараецца у спецыф^чны мастацк^ фе
номен, як̂  ускладняе кантэкст твора. Мастак  ̂
выкарыстоуваюць  ̂ асэнсаваныя цытаты,  ̂ цы- 
таты апасродкаваныя. Як  ̂ мастацтва м^нулага 
стагоддзя, сучаснае мастацтва звяртаецца да 
выяу  ̂ вобразау розных эпох  ̂ культур, знаходзя- 
чы натхненне у шматслоуным змешванн^ цытат, 
прыёмау, стыляу. Мастацтва абвяшчае прынцып 
дэканструкцы^, вольна супастауляе цытуемыя 
фрагменты, выбудоувае с^стэму спасылак  ̂алюз^й.
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