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ў вочы [2, с. 231]), так i ў трансфармiраваным выглядзе (напрыклад: «А дык жа като-
рыя людскiя – не хацелi [быць старастай. – А. М.], а нялюдскiх людзi баялiся».- «А яго 
[Пётру Качана. – А. М.] не баяцца?» [2, с. 161]).

Паўторы ў рэплiках аднаго героя больш рэдкiя, прычым яны тут, як правiла, не 
капiравальныя паўтарэннi, а канструкцыi, аформленыя Васiлём Быкавым спецыфiчна 
i па-мастацку ўдала ў межах розных сказаў. Напрыклад, у рэплiцы Дзёмчыхi, якая 
незадаволена з’яўленнем у сваёй хаце параненага Сотнiкава i Рыбака, за кошт паўтору 
словафомы не страшна ў iранiчным значэннi перадаюцца роспач i страх гераiнi за 
дзяцей: – Ну канешне! – зазлавала жанчына. – Вам усё не страшна. І страляюць 
у вас – не страшна. І што мацi гора – не страшна. Нiчога не страшна. А нам... [2, 
с. 200].

З пункта гледжання сiнтаксiчнай характарыстыкi ў аповесцi «Сотнiкаў» у межах 
адной рэплiкi герояў пераважаюць паўторы галоўных членаў сказа. Сярод iх сустра-
каюцца паўторы дзейнiка, выражанага агульным назоўнiкам. Напрыклад, у рэплiцы 
«Мамка, мамка iдзе! – раптам радасна завiшчала дзятва за перагародкай, i ён [Сот-
нiкаў. – А. М.] убачыў на сцежцы жанчыну, якая хуценька бегла да хаты» [2, с. 197] 
за кошт паўтору перадаецца радасць дзяцей Дзёмчыхi, якая вымушана была пакiнуць 
iх, каб зарабiць на харчы.

Паўтор выказнiка ў рэплiках герояў Васiля Быкава звычайна выступае ў функцыi 
выдзяляльна-акцэнтнай i служыць для падкрэслiвання, выдзялення семантычна важ-
нага для паведамлення моўнага элемента. Як правiла, у гэтай функцыi выступаюць 
структуры з удакладняльнымi кампанентамi пры паўторным выказнiку, якi стаiць 
у пачатку фразы. Напрыклад, убачыўшы праз акно сваёй хаты, куды прыйшлi Сот-
нiкаў з Рыбаком, немцаў, спужаная Дзёмчыха вымаўляе: – Ідуць! Трое сюды iдуць! [2, 
с. 202], i менавiта паўтор дазваляе чытачу больш глыбока зразумець пачуццi жанчы-
ны. За кошт паўтору таксама перадаюцца, напрыклад, загад (Але менавiта ў той час 
санi спынiлiся, некалькi галасоў хрыпла i сiпата закрычалi наўздагон: – Стой! Стой, 
страляць будзем! Стой! [2, с. 169]), радасць (Кулi густа прашывалi голле, з усiх бакоў 
на яго [Сотнiкава. – А. М.] сыпала iглiцай, але ён шыбаваў наўпрост як мага далей 
i праз кожную секунду з радасным жахам цвердзiў сабе: «Жыў!», «Жыў!» [2, с. 194]) 
i iншыя пачуццi. Мае месца паўтор выказнiка i ў канструкцыi-адказе, якая належыць 
адной i той жа асобе. Напрыклад: Следчы борздзенька ўскочыў за сталом, локцямi 
смыкнуў угору – мусiць, велiкаватыя ў паяснiцы штаны. – Не вiнавата! А вас пры-
мала? На гарышча хавала? Што, думаеш, не знала, каго хавала? Добра знала! [2, 
с. 234]; –Так, што ж... Што ж цяпер зробiш? – пытаўся ў кагось Пётра i сам сабе 
адказваў: – Нiчога не зробiш [2, с. 252].

Паўторы даданых членаў сказа ў аповесцi «Сотнiкаў» больш рэдкiя. Так, акалiч-
насць-паўтор у рэплiцы аднаго героя фiгуруе пераважна у клiчных (першы сказ) 
i пабуджальных (другi сказ) сiнтаксiчных адзiнках як эмацыянальная рэакцыя на 
сiтуацыю. Так, убачыўшы палiцаяў каля хаты, спалоханая Дзёмчыха загадвае Сот-
нiкаву i Рыбаку хавацца, i пiсьменнiк перадае гэта рэплiкамi з выкарыстаннем прыё-
му паўтору: Дзёмчыха, мусiць, таксама зразумела гэта i трывожным шэптам за-
гаманiла: – На гарышча! Лезце на гарышча! [2, с. 202]. Паўтор дапаўненняў, хоць 
i рэдкi ў аповесцi, вызначаецца тым, што мае месца ў перадачы рэплiк герояў праз 
прамую i няўласна-простую мову. Напрыклад, следчы ў час допыту пытаецца ў Сот-
нiкава: А да лясiнаўскага старасты вы таксама зайшлi выпадкам? І далей адразу 
iдзе няўласна-простая мова героя: Ага, во як! Значыць, ужо дазналiся i пра стара-
сту? [2, с. 221].

Вiдавочна, што лексiчны паўтор у аповесцi Васiля Быкава выступае адным 
з прыёмаў узмацнення эмацыянальнай выразнасцi маўлення, выдзялення семантыч-

на важнага кампанента i адносiцца да фiгур павелiчэння аб«ёму выказвання. Сярод 
такiх фiгур у «Сотнiкаве» найбольш пашырана сiнтаксiчная анафара – паўтор у пачат-
ку сказаў (цi прэдыкатыўных частак): Тады трэба знайсцi важкiя факты, такiя, каб 
зацiкавiць палiцыю; бо калi тая вырашыць, што ўсё ясна, тады ўжо трымаць iх не 
стане. Тады iм канец [2, с. 227]. 

Частым у аповесцi выступае паўтор кампанентаў у канцы сказаў – эпiфара. Та-
кая фiгура мае месца пераважна ў няўласна-простай мове персанажаў для ўзмацнення 
сэнсавага выдзялення пэўнай словаформы: Яму [Сотнiкаву. – А. М.] рабiлася надта 
дрэнна, але неяк трэба было трываць. Цяпер трэба было толькi адно: трываць [2, 
с. 210].

Пашыраным у аповесцi «Сотнiкаў» з’яўляецца i анадыплозiс – экспрэсiўная фiгу-
ра, у якой канец аднаго сказа паўтараецца ў пачатку другога. У аўтарскай мове дад-
зеная фiгура дазваляе перадаць не толькi дынамiчныя дзеяннi персанажа, звязаныя 
з пэўным аб«ектам, але i даць апiсальную характарыстыку апошняму. Напрыклад: 
Зразумеўшы, што не памыляецца, Рыбак напаўголасу вылаяўся i амаль подбегам адо-
леў некалькi крокаў, пакуль збоч ад дарогi не ўбачыў плот. Плот быў на месцы, хоць 
i паламаны, без верхнiх жардзiн; некалькi пар пахiлых, перавязаных лазiнаю калоў 
коса тырчала з зямлi [2, с. 137–138].

Такiм чынам, для мастацкага вырашэння задумы ў аповесцi «Сотнiкаў» Васiль 
Быкаў своеасаблiва i часта ўключае канструкцыi з лексiчным паўторам членаў ска-
за i простых сказаў. Такiя паўторы служаць для перадачы шматлiкiх семантычных 
i суб’ектыўна-мадальных значэнняў.
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Мойскi А. Ч. (Мiнск, Беларусь)
РОНЗАВЫ КРОК ЯГО ЧУТНЫ СЯГОННЯ»: ЭКФРАСIСЫ  
Ў ПАЭЗII МАКСIМА ТАНКА

Кантэкстуальнай прасторы паэзii Макiма Танка ўласцiва iнтэртэкстуальнасць, але 
яна праяўляецца не толькi дзякуючы запазычанням, перапрацоўкам i наследаванням. 
Падчас падарожжаў паэт занатоўваў уражаннi ад скульптуры, архiтэктуры i жывапiсу 
iншых краiн, у якiх праз мiждысцыплiнарныя сувязi раскрылiся дадатковыя сэнсы яго 
ўласнай паэзii. У яго творчасцi можна знайсцi цэлы пласт «жывапiсных», «архiтэктур-
ных» i «скульптурных» вершаў.

Даследаванне дзённiкавых запiсаў i твораў Максiма Танка паказала, што паэт па-
бываў у больш як траццацi краiнах свету, у тым лiку былых савецкiх рэспублiках. 
Геаграфiя яго падарожжаў здзiўляе – Венгрыя, Балгарыя, ЗША, Чылi, Японiя, Кiтай, 
Францыя, Італiя, Фiнляндыя, Іспанiя, Грэцыя i г.д.: «Усе адпачынкi, пагожыя днi ўсе 
/ Ў жыццi размяняў на вандроўкi, паходы» [4, с. 64]; «Быў я ў Мядзелi, / быў я ў Мiн-
ску, / У Маскве, / у Парыжы, / Пекiне, / У сяброў i далёкiх i блiзкiх» [4, с. 271].

Падчас наведвання Ленiнграда Максiма Танка не мог не ўразiцца помнiкамi 
архiтэктуры i скульптуры паўночнай сталiцы Расii: «Вось ён, горад, такi непаўтор-
ны ва ўсiм, / Быццам пушкiнскi верш, / Бела-мрамарны i ўрачысты, як гiмн <…> // 
З медным коннiкам я на ўзбярэжжы Нявы /Углядаюся ўдаль» [3, с. 155]. Сапраўды, 
адна з вiзiтак горада – помнiк Пятру І, вядомы як Медны Вершнiк дзякуючы аднай-
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меннай паэме Аляксандра Пушкiна: «Я з вечара яго да ранiцы шукаў, / Пад веснавым 
дажджом, паўночным ветрам рэзкiм, / І на ўзбярэжжы там, дзе медны конь скакаў, 
/ І там, дзе палымнеў дарогай млечнай Неўскi <…> // І я вайшоў у дом, дзе жыў, тва-
рыў паэт, / Дзе прагучэў яго калiсьцi верш астатнi» [3, с. 190].

Сёння сапраўднымi помнiкамi з’яўляюцца дамы-музеi пiсьменнiкаў, i Максiм 
Танк вiдавочна бываў у доме А. Пушкiна, а магчыма, i наведаў дачу на Каменным 
востраве (востраў у дэльце Нявы ў цэнтры Пецярбурга), дзе летам 1836 г. А. Пушкiн 
стварыў апошнi паэтычны цыкл. 

У зборнiку «На камнi, жалезе i золаце» (1951) адразу некалькi твораў прысвечана 
вядомаму рускаму паэту. А вось падчас падарожжа ў Фiнляндыю Максiм Танк па-
бываў ў доме Айнола мясцовага кампазiтара Яна Сiбелiуса (Юхана). Сёння Домам 
Сiбелiуса прынята называць будынак у Лахцi – гэта кангрэс-хол, якi служыць яшчэ 
i канцэртнай залай на беразе возера, пабудаванай цалкам з дрэва, але ўжо пасля смер-
цi не толькi Я. Сiбелiуса, але i самога Максiма Танка. Дом Айнола названы ў гонар 
жонкi кампазiтара, i ён знаходзiцца на беразе ракi Туусуланярвi, куды сям’я перае-
хала, бо Хельсiнкi не натхняў кампазiтара. І ўвогуле сёння многiя будынкi i вулiцы 
ў Фiнляндыi названы ў гонар Сiбелiуса: «Не мiнайце / Гасцiнны дом / Сiбелiуса Яна, / 
Калi вы хочаце пачуць / Яго Суомi» [6, с. 91].

У радках танкаўскай паэзii адчуваецца шматузроўневасць – лiтаратуразнаўчая, 
гiстарычная, мастацтвазнаўчая: «Там вось – плошча, / Дзе Петэфi голас гучэў / І дзе 
бронзавы крок яго / Чутны сягоння» [2, с. 245]. Шандар Петэфi (Пецёфi) быў рэва-
люцыянерам i сапраўды ў 1848 – 1849 гг. на плошчы ў Пешце ён чытаў сваю «На-
цыянальную песню» («Я сэрцам i душою твой, / Мая краiна! / Бо прысягнуў табе 
адной / Любоўю сына» [1, с. 17]), а натхнёныя ёй студэнты рушылi ў Буду, каб падня-
ць паўстанне супраць дэспатызму аўстрыйскiх Габсбургаў, супраць цэнзуры, за неза-
лежнасць, дэмакратызацыю лiтаратуры i г.д. Сёння ў сталiцы Венгрыi ёсць бронзавы 
помнiк Аляксандру Петравiчу (сапраўднае iмя паэта).

Ёсць у Максiма Танка прысвячэннi героям Другой сусветнай вайны, якiя былi ўша-
наваны помнiкамi ў розных вызваленых ад фашыстаў гарадах: «Хто сказаў, што ва-
рожы снарад / Змог жыццё абарваць назаўсёды? / Гляньце! Тут, дзе квiтнеючы сад / 
Азарыла зарою усходу, – / Ён стаiць, не самкнуўшы павек, / На сталёвай на башнi КВ» 
[3, с. 269]. Гэта згадка пра помнiк ваеначальнiку i двойчы Герою Савецкага Саюза, ге-
нералу Івану Чарняхоўскаму, якi загiнуў у лютым 1945 г. у горадзе Мельзаку (цяпер – 
Пененжна ў Польшчы) i быў пахаваны ў Вiльнюсе. Помнiк яму быў перанесены ў па-
чатку 1990-х у Варонеж на Плошчу яго iмя ў сувязi з дэмантажом у лiтоўскай сталiцы. 

Падобная гiсторыя i з маўзалеем кiраўнiка Балгарыi Георгiя Дзiмiтрава, пабудава-
ным у 1949 г. У 1990 г., паводле афiцыйнай версii, па просьбе родзiчаў Г. Дзiмiтрава 
перазахавалi, а ў 1992 г. маўзалей знеслi. Згадка пра яго захавалася ў вершы Максiма 
Танка. «На плошчы, ў сталiцы Сафii, / Стаiць, як скала, маўзалей. / Вышэй ён за 
кручы крутыя, / За гранi Балканаў вышэй» [4, с. 220]. 

Апiсаннi мемарыялаў часта сустракаюцца ў паэзii Максiма Танка: «Сяброў прыга-
даем сваiх, / Што развiталiся з сонцам <...> / Як са Сцяны Камунараў, / Зноў выступа-
юць i зноў» [6, с. 54–55]. Гэты верш «Часта ў бяседнай гамонцы...» (1974) апавядае не 
толькi пра ўласных сяброў, але i пра сяброў Парыжскай камуны, якiх версальскiя во-
йскi расстралялi на могiлках Пер-Лашэз 28 мая 1871 г. Скульптар А. Барталоме ўста-
ляваў барэльеф, якi называецца Сцяна камунараў, яго i згадвае беларускi паэт.

У дзённiкавых запiсах Максiма Танка можна знайсцi i цудоўныя апiсаннi архiтэк-
туры гарадоў, у якiх ён бываў: «Я ўпершыню бачыў такiя светлыя, шырокiя, толькi 
што збудаваныя новымi гмахамi вулiцы. Гдыня, як вядома, была самым маладым пар-
товым горадам Польшчы, пабудаваным за апошнiя 10–15 год на месцы невялiчкага 

рыбацкага пасёлка. І, можа, таму ўсе гэтыя новыя дамы, партовыя краны i мачты ка-
раблёў мне здалiся дэкарацыямi да нейкага спектакля, у якiм i мы ўдзельнiчаем, хоць 
не знаем нi сваiх роляў, нi таго, чым ён закончыцца» [10, с. 281]. Аднак i яго паэзiю 
можна назваць урбанiстычнай, бо ў шэрагу твораў апiсваюцца не толькi скульптуры 
Мiнска i iншых гарадоў, але i iх архiтэктура таксама, як у наступных апiсаннях Ма-
сквы i Талiна адпаведна: «У фае Палаца з’ездаў, / Што, крышталем запалаўшы, / Ад-
бiвае ў сабе ззянне / Зор крамлёўскiх, купалоў» [5, с. 70], «Здалёк перад намi заззялi 
на мiг / Святочныя свечы гранiту – / Чырвоныя вежы: i Карлегерыг / І грузная Пакс 
Маргарыта» [3, с. 82]. У вершы «Свята ў Талiне» (1945) згадваюцца вежы талiнскай 
гарадской сцяны. З Грузнай Маргарытай (25 м у дыяметры i 20 м у вышыню) звязана 
эстонская легенда пра Германа i Маргарыту, што з боем курантаў апоўначы павiн-
ны былi раставацца, але аднойчы не паспелi i ператварылiся ў вежы ў розных кутах 
старога Талiна. Разам з архiтэктурнымi нататкамi аўтар робiць намёкi на бiяграфiю 
паэтаў, якiя жылi ў гэтых гарадах: «Фларэнцыю наведаць / Прайсцi паўз Стары мост, / 
Што, як каханых рукi / Цi аркаю санет, / Два полымi злучае, / Пакiнуць сэрца тут / На 
плошчы Сеньёрыi, / Хвiлiну пастаяць / Прад несмяротным Дантэ. / Бо кожны камень 
тут / Яго радком пылае» [4, с. 151]. Паэзiя Максiма Танка, нягледзячы на аналiтычны 
характар, захоўвае падтэксты i арыгiнальную вобразнасць выкладання. Чытач нiбы 
выпраўляецца ў вандроўку па мастацкiм свеце розных аўтараў, а паэзiя Максiма Тан-
ка выступае новым Вергiлiем.

«Жывапiсныя» экфрасiсы Максiма Танка робяць сапраўдную экскурсiю па най-
лепшых музеях свету i знаёмяць чытача з гiсторыяй напiсання карцiн, раскрываюць та-
ямнiцы мастака, асаблiвасцi яго стылю, адметнае ўспрыманне твора сусветнага маста-
цтва. Дадаткова з дапамогай экфрасiсаў адкрываецца светапогляд самога паэта, «бо дзе 
наяве ты сустрэнеш столькi жывых Калумбаў, Дон Кiхотаў, матак боскiх, махаў Гоi, 
эльгрэкаўскiх Пiкаса» [4, с. 248. ].

Максiм Танк па-свойму ўспрымае не толькi твор жывапiсу, але i свет у цэлым. 
Дзякуючы яму ў карцiнах можна знайсцi нюансы i дэталi, на якiя раней не звярталася 
ўвага, i такiм чынам з’яўляецца эфект першаадкрывальнiцтва. Так, у вершы «Перад 
Чурлёнiсам» (1979) паэт падкрэслiвае як у мазках i колерах карцiн лiтоўскага мастака 
раскрываецца касмiчная прастора i ўся сутнасць быцця чалавецтва, якую i богу не на-
маляваць: «Вось паспрабаваў бы Сусвет ён стварыць / З адных толькi гукаў i фарбаў 
зары, // Як гэта патрапiў Чурлёнiс» [6, с. 199].

Сёння многiя мастацтвазнаўцы вяртаюць Беларусi iмёны забытых мастакоў, бо 
карцiны многiх ураджэнцаў нашай краiны даўно папулярныя за мяжой, iх з гонарам 
лiчаць польскiмi, рускiмi, лiтоўскiмi i iнш. Максiм Танк захапляўся iх творамi яшчэ 
ў савецкi час: «І вее ў твар вятрамi слотнымi, / Бы з казачнай «Балады» Рушчыца» [7, 
с. 83]. Так, у 1945 г. паэт паспрабаваў перадаць пачуццi ад вобразаў з карцiны Фер-
дынанда Рушчыца, якi быў родам з Ашмяншчыны.

У экфрасiсах беларускага творцы рэпрэзентуецца цiкавая фiласофiя людзей пра-
цы, iх нялёгкага лёсу, пакут дзеля лепшай будучынi праз праяўленне характару, сiлы 
волi i змагарскага iнстынкту. Такой уяўляецца карцiна Ільi Рэпiна «Бурлакi на Волзе», 
якую Макiм Танк верагодна бачыў пры чарговым наведваннi Пецярбурга i яго Дзяр-
жаўнага Рускага музея, дзе захоўваецца твор: «Гурбы хмар, быццам «Бурлакi» Рэпiна, 
/ Цягнуць грузныя баржы з дажджом. // Я гляджу i гляджу са спагадаю, / Як нялёгкi 
iм гэты цяжар. / І не знаю: цi дождж гэта падае, / Цi краплiсты iх пот мне на твар» [6, 
с. 51]. Максiм Танк здолеў паказаць рэалiстычня вобразы бурлакоў, iх нялёгкую працу 
праз цудоўнае параўнанне з дажджлiвымi хмарамi.

Паэт звяртаў увагу не толькi на творы блiзкiх аўтараў, землякоў, але i на заходнiх 
класiкаў сусветнай культуры, i ў яго вершах адчуваецца прачытанне ўзораў маста-
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цтва з беларускiм менталiтэтам. Пры гэтым энцыклапедычная дасведчанасць дазва-
ляе Максiму Танку быць аб’ектыўным i ствараць цiкавыя, неардынарныя i багатыя 
паэтычныя вобразы. Гэта феномен, бо праз лiтаратурную iнтэрпрэтацыю аўтар яшчэ 
займаецца i самапазнаннем, i праблемамi вызначэння месца беларускай культуры 
ў сусветным цывiлiзацыйным працэсе.
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Мотрэнка Т. А. (Мiнск, Беларусь)
НТЫРЫМЫ АНДРЭЯ ХАДАНОВIЧА:  
ПРАЗ ПРЫЗМУ ПОСТМАДЭРНIСЦКАЙ ЭСТЭТЫКI
Андрэй Хадановiч ў актуальным лiтаратурным дыскурсе мае трывалую рэпута-

цыю наватара, у творчасцi якого няма месца стэрэатыпам, а вольнае абыходжанне 
з лiтаратурнымi канонамi, у тым лiку жанравымi, стала дамiнантнай прыкметай стылю 
паэта. Пры гэтым аўтар не толькi мадыфiкуе формы, вядомыя айчыннаму мастацтву 
слова, прышчапляе на беларускую глебу жанравыя адзiнкi iншых нацыянальных лiта-
ратур, але i стварае ўласныя. Творы новай паэтычнай формы А. Хадановiча склалi 
цыкл пад эпатажнай назвай «Good porning! i iншыя антырымы», якi ў кампазiцыйным 
плане з’яўляецца цэласнай арыгiнальнай лiтаратурнай з’явай з уласцiвымi ёй рысамi 
постмадэрнiсцкай эстэтыкi.

Антырым уяўляе сабой паэтычную мiнiяцюру, якая складаецца з загалоўка i трох 
словаў, аб’яднаных сугучным пачаткам, запiсаных у слупок. Адступленнi ад усталява-
най структуры вымагаюцца выкарыстаннем службовых часцiн мовы. Фактычна анты-
рымы ўяўляюць сабой трохрадковыя таўтаграмы, у якiх у кожным слове паўтараюцца 
першыя дзве, тры, а то i больш лiтар («Паўза // паўзь мяне / паўзе / паўзмрок» [5, 
с. 138]). Аднак аўтарскае вызначэнне формы больш дакладна адлюстроўвае яе сутна-
сць. Як заўважыў В. Жыбуль, «калi звычайны (традыцыйны) верш заснаваны на рыф-
ме – гукавым паўторы заключных частак вершаванага радка (у сiлабiцы) цi рытмара-
ду (у сiлаба-тонiцы), то антырым, наадварот, характарызуецца паўторам пачатковых 
частак вершаваных радкоў» [2]. З дапамогай таўтаграматычнасцi не толькi ствараецца 
так званы эфект адваротнай рыфмаванасцi вершарадоў, але i адметны рытма-iнтана-
цыйны малюнак верша.

У антырымах, нягледзячы на безумоўную арыгiнальнасць дадзенай паэтычнай 
формы, знайшла адлюстраванне такая адметная рыса постмадэрнiсцкай творчасцi, 
як другаснасць. Творы ў цыкле размяшчаюцца у алфавiтным парадку, А. Хадановiч 
прапануе лаканiчнае выслоўе на кожную з лiтар алфавiта. Акрамя таго, адчуваецца 
iмкненне паэта амаль у кожным з iх даць уласнае тлумачэнне тых цi iншых паняццяў 
i з’яў, што вiдавочнае падабенства падборкi антырымаў да своеасаблiвага слоўнiка. У 
А. Хадановiча атрымалася сапраўдная пародыя на жанр навуковай лiтаратуры з улас-
цiвымi ёй рысамi постмадэрнiцкай эстэтыкi: паняццi трактуюцца альтэрнатыўным 
чынам, задзейнiчаны такiя стылiстычныя прыёмы, як iронiя, сарказм, чорны гумар, 
гульня слоў: «Экзамен // экзотыка? / экзэкуцыя? / экзiстэнцыя!» [5, с. 141]; «Вартасьцi 
// вар’ятаў / варта / вартаваць» [5, с. 136].

Канцэптуальнае значэнне ў антырымах мае загаловак, без яго паўнавартаснае раз-
уменне твора ў большасцi выпадкаў немагчымае. У назве агучваецца тэма, задаецца 
кантэкст успрымання, яна можа быць пачаткам асацыятыўнага шэрагу цi закончанай 
фразы, нагодай для каментара. Праўда, ёсць рэдкiя прыклады, калi ў межах трохрад-
коўя выражаецца завершаная думка, зразумелая без назвы: «Парада // у парась / пара-
сон не / паратунак» [5, с. 138].

Агульныя фармальныя прынцыпы пабудовы твора вытрымлiваюцца А. Хадановi-
чам досыць паслядоўна ў межах усяго цыкла, чаго нельга сказаць пра змест, мастац-
ка-сэнсавая нагрузка якога ўвесь час вагаецца на шалях ад чыстага эксперыменту 
i моўнага жарту да арыгiнальных у iдэйна-вобразным плане паэтычных знаходак. Не-
каторыя антырымы ўяўляюць сабой каментар з уласцiвай яму суб’ектыўнай ацэнач-
насцю: «Вербнiцы // вярблюдаў / вэрбуюць у / вернiкi» [5, с. 136]. Асобныя творы 
з’явiлiся у вынiку асацыятыўнага iмпульсу, якi дае ключавое слова, вынесенае ў зага-
ловак: «Турботы // туляцца з / тузiнам / тулiпанаў» [5, с. 140]. Часам гумар i гульнёвы 
элемент выходзяць у трохрадкоўi на першы план, а такiя моманты, як глыбiннасць 
зместу i вартасць мастацкай iдэi, страчваюць сваю iстотнасць: «Натрапiла // насамрэч 
/ на самца / насарога» [5, с. 139]. Падобныя творы суседнiчаюць з антырымамi зусiм 
iншага кшталту, з якасна адрознай сэнсавай напоўненасцю i стылiстычнай афар-
боўкай. Тэкст у такiх трохрадкоўях нярэдка ўяўляе сабой суцэльны перыфраз, клю-
чом да разумення якога з’яўляецца назва: «Мы // мытнiкi на / мылiцах / мысьленьня» 
[5, с. 137]; «Рэха // рэшта ў / рэчышчы / рэчаiснасьцi» [5, с. 139]. А ў наступным пры-
кладзе нават бачыцца спроба моўнага даследавання, у якiм паэт выказвае меркаванне 
наконт этымалогii слова «небаракi», прапануе варыянт семантычных сувязей памiж 
словамi: «Небаракi // неба й / небясьпека / небыцьця» [5, с. 139]. Так, у антырымах 
А. Хадановiч разам з фанетычным падабенствам словаў адкрывае нам таксама iх сэн-
савую роднаснасць, няхай i ўмоўную, што праяўляецца толькi ў межах асобнага лiта-
ратурнага твора.

Упершыню цыкл антырымаў з’явiўся ў друку ў 1998 г. у часопiсе ARCHE за под-
пiсам Далiлы Самасыс – своеасаблiвай лiтаратурнай маскi А. Хадановiча. Сам паэт 
выступае ў якасцi аўтара прадмовы да публiкацыi, дзе паведамляе некалькi фактаў 
пра спадарыню Самасыс, але галоўным чынам рыхтуе чытача да знаёмства з анты-
рымамi, стварае глебу для iх успрымання. Абраны паэтам спосаб прэзентацыi тво-
раў, магчыма, гаворыць пра яго няўпэўненасць у тым, што здолее паспяхова далучы-
ць чытача да камунiкатыўнага працэсу. Таму А. Хадановiч звяртаецца да аўдыторыi 
пад маскай аўтара прадмовы, каб асабiста растлумачыць задуму твора, папярэдзiць 
рознага кшталту абвiнавачваннi. Для вызначэння сутнасцi дадзенага прыёму ўдала 
падыходзiць паняцце «маска аўтара», якое падразумявае з’яўленне аўтара на старон-
ках уласнага твора ў тым цi iншым выглядзе i, як правiла, мае дачыненне да аналiзу 
постмадэрнiсцкага рамана, але i ў нашым вападку яго ўжыванне будзе дарэчы. І. Ільiн 
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