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Характэрнай прыкметай стылю Андрэя Хадановіча з’яўляецца 

інтэртэкстуальнасць, што звязана з яго постмадэрнісцкай арыентацыяй. 

Паэт любіць гульню з цытатамі, літаратурнымі кодамі, крылатымі 

словамі. Зазвычай яна мае канцэптуальны характар. Суадносіны са 

сцверджанымі ў сусветнай культуры ўяўленнямі пра норму дазваляюць 

раскрыць пэўныя важныя рысы сучаснасці, ажыццявіць пераацэнку 

каштоўнасцяў. У выніку дэканструкцыі культурнага інтэртэксту 

аднатыпныя з’явы сучаснай рэчаіснасці, што выклікаюць адмоўную 

ацэнку аўтара, паўстаюць у зніжана-парадыйным выглядзе. 

Прываблівае А. Хадановіча мудрасць антычнасці. Ён мадэлюе 

сітуацыю пошукаў Дыягенам з ліхтаром у руцэ сярод белага дня 

чалавека, то бок істоты разумнай і дастойнай. Падобны пошук 

прадугледжвае крытычную ацэнку інтэлектуальных, маральных, 

сацыяльных якасцяў сваіх грамадзянаў. Вядома, што Дыяген, выходзячы 

з лазні, на пытанне, «ці шмат людзей мыецца», адказаў: «Мала», а на 

пытанне, ці поўная лазня народу: «Поўная» [1, 246]. Адказ здзівіў і 

запомніўся, але пабіты за яго старажытнагрэцкі філосаф не быў. Іначай – 

з сучасным Дыягенам: ён узнагароджаны ліхтаром пад вокам: 

вунь мінак юнак недарэка 

мутны погляд шчасьлівы твар 

прэцца ў пошуках чалавека 

чырванее пад вокам ліхтар. [4, 136–137] 

Праўдашукальніцтва нярэдка даводзіцца сплачваць дарагой цаной, 

сведчыць А. Хадановіч, і сёння ў гэтым сэнсе нічога не змянілася. Але і 

сам пацярпелы пададзены ў вершы іранічна – па ўсіх прыкметах ён «пад 

градусам», а значыцца, таксама не адказвае тым высокім патрабаванням, 

якія прад’яўляе іншым (Дыяген піў толькі ваду). 

Аспрэчваючы небяспечныя ідэі грамадскага пераўтварэння, паэт 

звяртаецца да афарызма «Платон мне сябар, але ісціна даражэй»: 

Ты ведаеш, Плятон мне камарад,  



ды ісьціна ў глытку тваёй цыкуты. [3, 60] 

Калі ісціна ўтрымлівае атруту, значыцца гэта лжэісціна, дае 

зразумець А. Хадановіч. І барацьба са злом не павінна весціся сродкамі 

зла. Неабходна пазбаўляцца нацыянальных стэрэатыпаў і забабонаў у 

адносінах да суседзяў па планеце, даводзіць паэт: 

Мы – хлопцы талерантныя: сябруем 

з расійцамі, палякамі… Даруй ім – 

і нам даруй, спагадлівы Сакрат! [3, 60] 

Перафразуе А. Хадановіч не толькі філосафаў, але і пісьменнікаў – 

класікаў сусветнай і беларускай літаратуры. 

Уступаючы ў інтэртэкстуальны дыялог з А. Салжаніцыным, які 

пакінуў запавет зэка: «Не вер, не бойся, не прасі», – А. Хадановіч 

падвяргае яго перакадзіроўцы і злучае з радком верша М. Танка «Мая 

Бесядзь»:  

баімся і верым і просім  

піць аж да сёньняшніх дзён. [3, 58] 

Тым самым паэт паказвае на тое, што крыніца страху з жыцця не 

знікла, але адначасова асуджае пакорнасць, сляпую, безразважлівую 

веру, гатоўнасць забыцца ў алкаголі. 

Спробу ідэалагічнай рэстаўрацыі ідэалаў таталітарызму, адкінутых 

гісторыяй, А. Хадановіч расцэньвае як «мыльную оперу», што 

падносіцца людзям. Зрэшты, гэтая метафара можа быць аднесеная да 

гламурызацыі мас-медыя ў цэлым. Асэнсаванню працэсаў, якія 

здзяйсняюцца, служыць адсылка да Шэкспіра: 

Што тэатрам было за Шэксьпірам, 

мыльнай опэрай стала цяпер! [3, 36] 

Радком «Маркотнейшай аповесьці няма» з «Рамэа і Джульеты» 

Шэкспіра А. Хадановіч асуджае «камерцыялізаванае» каханне: 

Ты прагнеш вагін – мусіш мець «фальксваген» 

[3, с. 43], – 

і міжволі нагадвае пра сапраўдныя чалавечыя пачуцці. 

Прадажнасць асуджаецца ва ўсіх яе праявах, але асабліва 

адштурхоўвае яна ў літаратуры, на якой паразітуюць тыя, хто страціў 

сумленне. І зноў цытуецца Шэкспір (п’еса «Як вам гэта спадабаецца»), 

разгортваючыся ў адносінах да сучасных умоваў: 

Наш сьвет – тэатар. На пачатку – шатня. 

Пасьля буфет, грымёрка… і вар’ятня, 

дом творчасьці, дзе кожны – пацыент, 

 

што трапіў на курорт амаль задарам 

і дзень пры дні руплівым санітарам  



дыктуе свой вялікі тастамэнт. [3, с. 43] 

Тым самым А. Хадановіч намякае, што трызненне сівой кабылы, 

якое выходзіць з-пад пяра прадажных літаратараў, не мае ніякай 

каштоўнасці і можа зацікавіць хіба вар’ятаў. 

Гамлетаўскае адмаўленне пустаслоўя А. Хадановіч прыкладае да 

ўсяго мёртванароджанага, пераўтвараючы выраз «Словы, словы, словы» 

ў «штампы, штампы, штампы» («падарожжа»). 

У супрацьвагу задзіранню насоў, празмернаму самалюбаванню 

паэт культывуе самаіранізаванне, пасмейваючыся над неадэкватнасцю 

самаацэнак, раздзіманнем уласнай значнасці, самаўзвядзеннем у геніі і 

прарокі, і, напрыклад, яго «Насьледаваньне Гарацаму» мае 

самапарадыйны характар. 

Дастаткова характэрныя для А. Хадановіча вельмі вольнае 

выкарыстанне коду рымэйка, стварэнне твораў «па матывах». Паэт можа 

сам пазначаць: «Варыяцыі на тэму Тэадора Крамэра», «Як жадаеш Ты 

(зь Леанарда Коэна)», «фантазіі ў манеры віктара жыбуля», «Сьвята 

паэзіі (Па матывах Андрэя Радыёнава)». Адштурхоўваючыся ад 

біблійнага міфа, А. Хадановіч стварае ўласны «Бабілёнскі праект», 

адгукаючыся на праблему глабалізацыі. 

Часам да папулярнай мелодыі пішацца новы тэкст, у іншым 

выпадку даецца сучасная інтэрпрэтацыя вядомага ў сусветнай ці 

беларускай літаратуры матыву. Вось, напрыклад, што распавядае 

С. Мінскевіч пра выступ А. Хадановіча на прэзентацыі кнігі 

В. Акудовіча «Разбурыць Парыж» 14.07.2004 у мінскай бібліятэцы імя 

А.С. Пушкіна: «Фінальным акордам прагучалі песьні французскіх і 

італьянскіх кампазытараў, спэцыяльна “абеларушаныя” для дадзенай 

урачыстасьці Андрэем Хадановічам, ім жа і выкананыя ў дуэце зь Верай 

Бурлак. Асабліва ўпісвалася ў тэму “адсутнасьці Акудовіча” песьня Джо 

Дасэна “Si tu en’existais pas”, што ў перакладзе на беларускую 

атрымалася “Калі б цябе не было”» [2, 294]. Падобныя творы нясуць у 

сабе эфект рэха. Спалучаючыся са знаёмай мелодыяй, новы тэкст, 

створаны А. Хадановічам, зазвычай набывае гумарыстычную 

афарбаванасць: «Бармэн-сюіта» (ад «Кармэн-сюіта»), «прынада, 

прынада, прынада мая» (ад «Гренада, Гренада, Гренада моя»); «З чаго 

пачынаецца Жодзіна?» (ад «С чего начинается Родина?»). 

Суаднесенасць з творамі савецкай літаратуры настройвае на 

пераадоленне рэвалюцыйна-камуністычнай ідэалогіі, сацыяльна-

палітычнага ўтапізму, а таксама – на змену савецкага патрыятызму 

нацыянальным, беларускім патрыятызмам. На фоне ж музыкі 

экзатычнай больш ярка адцяняецца беларуская ментальнасць. 



Трэба падкрэсліць, што запазычанае, чужое А. Хадановіч робіць 

сваім, нібыта маркіруе яго ўласным почыркам: уключае ў іншы 

кантэкст, суадносіць з беларускімі рэаліямі, нарошчвае значэнні альбо 

перакадзіруе семантыку апрапрыяванага, падпарадкоўваючы яго 

агульнаму стылю, канкрэтным творчым задачам.  

Пастаянны інтэртэкстуальны дыялог з папярэднікамі і сучаснікамі 

сведчыць і пра імкненне ўкараніць у беларускую паэзію тып «паэта 

культурнага» ў супрацьвагу тыпу «паэта-ідэолага», які так доўга 

дамінаваў і зусім не знік. Найбольш яскрава такі падыход адлюстроўвае 

верш «Зацікаўленасьці (78)», ствараючы які А. Хадановіч арыентаваўся 

на адпаведную рубрыку ў інтэрнэце. У канцэнтраваным выглядзе з 

дапамогаю канцэптаў, літаратурных кодаў, знакавых уласных імёнаў 

раскрывае тут паэт кола сваіх інтарэсаў. Пачынае верш слова 

«літаратура», і хоць на першы план для сябе А. Хадановіч высоўвае 

беларускіх аўтараў – М. Багдановіча, Я. Купалу, Я. Коласа (гэты шэраг 

пазней будзе дапоўнены В. Быкавым, І. Мележам, І. Шамякіным, 

Л. Дранько-Майсюком), прыём пераліку, заснаванага на метаніміі, 

дэманструе пранізанасць паэтавай душы ўсёй сусветнай літаратурай, 

прадстаўленай імёнамі Гамэра, Дантэ, Шэкспіра, Свіфта, Пушкіна, 

Бадлера, Рэмбо, Э. По, Андэрсена, Сетан-Томпсана, Маміна-Сібірака, 

Маякоўскага, Траяпольскага… Без магутнай культурнай платформы, 

засваення сусветнага эстэтычнага вопыту немагчыма разлічваць і на 

дасягненне сусветных вышыняў, нібыта нагадвае паэт. А. Хадановіч 

павышае ўзровень патрабаванняў да беларускай літаратуры і сам дае 

прыклад прадуктыўнага засваення культурнага інтэртэксту.  
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