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Мастацкая свядомасць Алеся Разанава, паэта-iнтэлектуала, неар-
дынарная, шматзначная, “складаная”, да канца непрачытаная, найбо-
лей раскрываецца, разгадваецца цi распазнаецца праз прызму яго тво-
рау, але не толькi i не столькi, часам, праз паэтычныя мастацкiя творы,
колькi праз эсэiстычныя i публiцыстычныя, праз маргiналii-прачытан-
нi iншых творау i творцау.

Паэзiя Надзеi Артымовiч, асобы з iменем, што любiць невядо-
масць, сталася для Алеся Разанава той глыбiнëй, якая здаецца праз-
рыстай, але i дно вiдаць...калi паглыбляешся – дно глыбее i падарож-

жа доужыцца1. Яе паэзiя уражвае паэта найперш сэнсам самой iсна-

сцi, людской, чалавечай. Менавiта таму Алесь Разанау адгукнууся на
творчасць паэткi з Бельска, прысвяцiушы ëй два эсэ “Выспа Надзеi
Артымовiч”, “Имя, любящее неизвестность”, а кнiга “Дзверы”, што
выйшла у суаутарстве з ëю, засведчыла аб духоунай, iнтэлектуальнай
роднасцi творцау.

Алесь Разанау – паэт, творца-даследчык, асоба эклектычная, сама-
iсная, для якога найвышэйшай узнагародай з’яуляецца сам твор. Ëн
адгукаецца найперш на тыя творы, якiя прымушаюць адгукнуцца,
якiя, па словах паэта, спрауджваюць сапрауднасць, клiчуць у размо-
ву. На старонках кнiгi “Невядомая велiчыня” змешчаны эсэ, нататкi,

1 В. Лаеуская, Надзеi Артымовiч – 70, [online], https://www.racyja.com/kultura/
nadzei-artymovich-70/, [доступ: 09.07.2018]
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гутаркi, згадкi Алеся Разанава, якiя найлепшым чынам дапамагаюць
прасвятлiць загадкавую, таямнiчую паэзiю Алеся Разанава. Сярод та-
кiх творау можна назваць верш Янкi Купалы “Мужык”, верш Алеся
Пiсьмянкова “Мой сад у снезе па калена”, верш Мiхася Стральцова
“Пад шоргат кропель дажджавых”. Часам ëн адгукаецца на цэлыя
кнiгi, ствараючы “блiц-водгукi”. Напрыклад, такога кшталту водгук
ëн напiсау на кнiгу Валянцiна Акудовiча “Мяне няма”. Альбо пiша
эсэ, нататкi, артыкулы, цалкам прысвечаныя творчасцi якога-небудзь
паэта, вылучаючы i падкрэслiваючы той першазмест, якi застаецца
дарэшты недатлумачаным (“Загавораная вада” (пра асобу i творчасць
Рыгора Барадулiна), “Скрыжаванне Францiшка Багушэвiча”, “Жыта
i васiлëк. Слова пра Максiма Багдановiча” i iншыя).

Дыялог, у якi уступае А. Разанау са сваiмi суразмоуцамi, можа
мець класiчную форму гутаркi, а можа прасочвацца асобнымi матыва-
мi i iдэйна-тэматычнай скiраванасцю, iншымi словамi выступаць у ролi
той традыцыi, якой следуе аутар сваiм папярэднiкам. Безумоуна, пi-
саць так, як пiсалi папярэднiкi, ужо не атрымаецца: у рэчаiснасцi iн-

шыя хвалi. Але i пiсаць так, як папярэднiкi не пiсалi, таксама не ат-

рымаецца: кiты, на якiх трымаецца рэчаiснасць, застаюцца тымi ж2.

Аднак iснуе i яшчэ адна форма дыялога, якую выкарыстоувае
А. Разанау. Сваiмi прачытаннямi творау iншых аутарау, паэт уводзiць
iх у мастацкi кантэкст, тым самым i ствараючы поле для дыялогу, i ад-
начасова яго пашыраючы. Такiм чынам, невыяуленыя i невымауленыя,
герметычныя вершы у сабе становяцца выяуленымi, вымауленымi3 i ад-
крытымi. Такiя прачытаннi могуць мець форму эсэ або выступаць мар-
гiналiямi-прачытаннямi поруч з арыгiнальнымi творамi аутара.

Так, апублiкаваны у 1994 годзе зборнiк Надзеi Артымовiч у суау-
тарстве з Алесем Разанавым “Дзверы”, якраз i iлюструе вышэй зга-
даную форму дыялога. Змешчаныя побач з вершамi Надзеi Арты-
мовiч творы Алеся Разанава у прадмове да кнiгi, укладальнiкам
якой з’яуляецца Ян Чыквiн, пазначаны як маргiналii паэта Але-
ся Разанава4. Маргiналii (ад лац. margo = край) {ад нататак на

палях}...тэксты, вынесеныя на палi кнiжнай старонкi5. I. Скарапа-

2 А. Разанау, Шэсць урокау паэзii ад Алеся Разанава, [у:] Невядомая велiчыня,
Мiнск 2017, с. 179.
3 А. Разанау, Зацемкi з зiмовага саду, [у:] Невядомая велiчыня, с. 204.
4 Н. Артымов iч, А. Разанау, Дзверы: Тэкст i кантэкст, Беласток 1994, с. 5.
Далей пры спасылцы на гэта выданне у дужках падаецца старонка.
5 Ю. Борев, Эстетика. Теория литературы: Энциклопедический словарь терми-
нов, Москва 2003, с. 231.
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нава у артыкуле “Маргiналiя як адзiн з арганiзуючых кампанентау
у постмадэрнiсцкiм тэксце” даводзiць, што з часам розныя вiды
маргiналiй пранiкаюць у творы мастацкай лiтаратуры у якасцi

састаунога формаарганiзуючага кампанента тэксту i радыкальным

чынам трансфармуюць яго характар у постмадэрнiзме, дзе маргi-

налiя можа выступаць раунапраунай часткай тэксту, з якiм суад-

носiцца новае жанравае утварэнне6. Апраудана цi не заяуляць пра
маргiнальны характар творау А. Разанава?

Маргiналiя – адна з праяу постмадэрнiсцкага пiсьма. Аднак, як
не раз ужо адзначалася даследчыкамi (Лявонавай Е., Кiслiцынай Г.),
творчасць паэта Алеся Разанава не звязваецца з постмадэрнiзмам.
У той жа час той факт, што прыхiльнiкi згаданага кiрунку схiльны
да разгорнутых аутакаментарыяу, самарэфлексiй7 пэуным чынам лу-
чыць беларускага аутара з постмадэрнiзмам. Наяунасць у яго творчас-
цi так званых “Нататкау на дубовых лiстках” (публiкавалiся у зборнi-
ку лiтаратурна-крытычных артыкулау “Вобраз-83”), большая частка
якiх пазней увайшла у зборнiк “Паляванне у райскай далiне” пад на-
звай “зномы” (‘зно’ – мыслiцельная рэчаiснасць), сведчыць, што аутар
– адначасова паэт i даследчык, якiя не проста ужываюцца у iм, а, як
слушна зауважау М. Ярош, спаборнiчаючы, “дапамагаюць” адзiн ад-

наму. Такая самарэалiзацыя яшчэ не гаворыць пра прыналежнасць
да постмадэрнiзму. Гiсторыя мае не адзiн прыклад, калi творцы бе-
ларускiя (М. Багдановiч, Я. Купала, М. Гарэцкi i iншыя), а таксама
замежныя надавалi увагу не толькi сваëй мастацкай творчасцi, але
i яе фiласофска-эстэтычнаму асэнсаванню8. Справа, насамрэч, яшчэ
у тым, што эсэiстычнае мысленне стала унiверсальнай прыкметай ма-

стацкай свядомасцi пiсьменнiкау ХХ стагоддзя9.

Кожныя дзве суседнiя старонкi кнiгi – самастойныя адзiнкi. На
адной змешчаны вершы Надзеi Артымовiч, якiя можна расцэньваць
як першакрынiцы, на другой – творы А. Разанава, што уяуляюць са-
бой вольны каментар да прачытанага. Яны удакладняюць тапагра-
фiю вершау, актывiзуюць сэнсы, што тояцца у iх, даволi герметыч-

6 И. Скоропанова, Маргиналия как жанрообразующий компонент в постмодер-
нистском тексте, [в:] Взаимодействие литератур в мировом литературном про-
цессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики, Гродно 2005, с. 98.
7 Е. Лявонава, Беларуская лiтаратура ХХ стагоддзя i еурапейскi лiтаратурны
вопыт, Мiнск 2002, с. 122.
8 Тамсама.
9 Г. К iсл iцына, Алесь Разанау: Праблема мастацкай свядомасцi, Мiнск 1997,
с. 130.
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най, прасторы, яны уводзяць вершы [Надзеi Артымовiч – Т.А.] у кан-

тэкст (5). Разанаускiя “маргiнальныя прачытаннi” не рэканструюць
i не дэканструюць вершы Надзеi Артымовiч. А. Разанау не паутарае,
не iмiтуе. Яго творы выступаюць узорам таго, наколькi складанай,
глыбока iнтэлектуальнай, згерметызаванай можа часам выступаць ма-
стацкая прастора твора i, адпаведна, якiм тыпам мыслення, светаад-
чуваннем павiнен валодаць суаутар (перакладчык, чытач, у нашым
выпадку – паэт), каб адчуць яго рэха. Самае галоунае, на думку Алеся
Разанава, ... цi адкрыецца ëн [твор – Т.А.] чытачу, цi захоча прапусцi-

ць праз сваю “зону”10 (назва зборнiка у гэтым плане сiмвалiчная. Мар-
гiналii Алеся Разанава – спроба увайсцi, хаця б прыадчынiушы дзверы,
у непрачытаныя, неасвоеныя, незразуметыя “вершы у сабе” (13) На-
дзеi Артымовiч). Творца быццам прапаноувае чытачу узор, мастацкую
парадыгму магчымага прачытання i яго уласных мастацкiх тэкстау,
найперш квантэмау.Менавiта такое разуменне паэтычнай рэчаiснасцi,
такога падыходу да “уцялеснення” у жывое дыханне не свайго слова,
але вельмi блiзкага, дэманструюць нам “нататкi на палях” кнiгi “Дзве-
ры” А. Разанава.

Як узнiклi гэтыя творы Алеся Разанава? Якая у iх матывацыя?
Адказ на гэтае пытанне дау сам Разанау у адным са сваiх эсэ: маты-
вацыя творчасцi у ëй самой. Яе можна назваць самаматывацыяй11

...твор ведае метамамэту, калi той, хто у ëй удзельнiчае (цi далу-

чаецца да яе), змяняючы сябе, змяняе рэчаiснасць. Кранаю, слухаю,

гляджу... – гаворка iдзе пра самаматывацыю12.

Алесь Разанау спрычынiуся да творчасцi Надзеi Артымовiч яшчэ
i таму,што хацеу прадэманстраваць усю складанасць яе паэзii. Вытлу-
мачваючы яе вершы, Алесь Разанау робiць iх яшчэ больш складанымi.
Дакладней, складаны не сам верш, а тая з’ява, з якой верш мае спра-
ву13. У такiм выпадку можна чакаць ад аутара маргiналiй пастаян-
нага працягу-вытлумачэння. Разанау выступае адначасова i чытачом,
i сутворцам. I такое паяднанне дае яму магчымасць, вытлумачваючы,
выяуляць.

Прапускаючы праз прызму свайго светабачання творы Артымо-
вiч, Разанау засвойвае iх эстэтычную праграму, рэфлексуючы над ëй
i выяуляючы у яе кантэксце тое вонкавае, якое становiцца глыбока

10 А. Разанау, Таямнiцай свецiць слова, [у:] А. Разанау, Невядомая велiчыня, с. 4.
11 А. Разанау, Шэсць..., с. 181.
12 Тамсама, с. 182.
13 А. Разанау, Зацемкi з тэлефоннай будкi, [у:] Невядомая велiчыня, с. 246.
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унутраным. Яшчэ калiсьцi А. Разанау зауважыу, што: Верш закруч-
ваецца, як стужка Мëбiуса: што у iм унутранае, // а што вонкавае,
што форма, а што змест? Усякае размежаванне // спрашчае, уся-
кi падзел разбурае жывую вiбрацыю сэнсу, якая // узнiкае дзякуючы

гэтаму суаднясенню: верш набывае мову праз яе14.

Трэба адзначыць, што А. Разанау вельмi уважлiвы, ëн не можа
наталiцца простым прачытаннем, таму што яго фiласофiя, паэтыч-
ная манера прасвечваюць кожную лiтару, кожнае слова, кожную дум-
ку, якая афармляецца у мастацкую форму. Невялiкi аб’ëм, канкрэт-
ная тэма i падкрэсленая суб’ектыуная трактоука, свабодная кампазi-
цыя, ... арыентацыя на размоуную мову – усë гэта прыпадабняе “мар-
гiналii-прачытаннi” аутара, з аднаго боку, да жанру эсэ, з другога –

да фiласофскiх зномау. Аднак пытанне аб прыродзе такога тыпу ма-
стацкай творчасцi усë ж застаецца адкрытым.

У сваiх “нататках” Алесь Разанау вядзе дыялог з Надзеяй Арты-
мовiч i, па сутнасцi, выступае медыумам памiж яе вершаванай прас-
торай i чытачом. Для яго яе творы – не мэта, не матэрыял, з якога
можна што-небудзь зрабiць, а самадастатковая рэальнасць: адбыва-
ецца жывы працэс сутворчасцi. Даючы каментар розным жыццëвым
праявам, з’явам, рэалiям, агучаным у вершах Надзеi Артымовiч, Алесь
Разанау стварае сваю уласную хранатопную карцiну мастацкай

свядомасцi: ствараецца уражанне, што менавiта зараз i тут узнiкае
у творцы такое своеасаблiвае бачанне унутранага падтэксту твора,
якое можа уяуляць сабой, па-першае, лагiчны адказ-працяг. У такiм
разе верш i “маргiналiя-прачытанне” яскрава акрэслiваюцца у дыяла-
гiчную пару. Напрыклад, “Мой родны горад маленькi” заканчваецца
фразай: Дрэва без кораня // усыхае // чалавек без паветра // памi-
рае (8). Разанау падхоплiвае i працягвае: Чалавек памiрае не таму,
што становiцца старым, а наадварот: ëн становiцца старым, та-

му што памiрае. Яго “сардэчнай”, “корневай”, сутнасцi, яго боскаму

пачатку не хапае у гэтым свеце спажытку, не хапае паветра (9).

Больш за тое, А. Разанау не проста адгукаецца на сэнс верша, але
i “дапрацоувае” яго, iдзе далей за аутара першакрынiцы. Мой горад
маленькi, ... малы ... твае вузкiя вулiцы (9), – такiм прадстауляе нам
Бельск яго жыхарка. Аднак Алесь Разанау бачыць з’яву шматмерна,
усеабдымна: Калi глядзець на яго [Бельск – Т.А.] знадворку, ëн малы

i “малекульны”, нiбы дажджавая кропля, але для таго, хто унутры

14 А. Разанау, Паляванне у райскай далiне, Мiнск 1995, с. 198.
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яго, ëн ужо неабсяжны (9). Амаль тое ж у вершы “Я не пярэчу”.
Аднак тут, у адрозненне ад вышэйзгаданага “Мой горад маленькi”,
аутарская недагаворанасць, наумысная цi не, фармальна выяуляецца
праз шматкроп’е. Адпаведна далей iдзе яго разанаускае напауненне.
Калi у папярэднiм прыкладзе адказу можна было б i не чакаць, патрэ-
ба у iм завуалiравана, то тут яна выразна падкрэслена: Не бачыу ты //
с л я з ы ... (20). Шматкроп’е запауняецца глыбокiм разанаускiм роз-
думам: Асаблiвасць слязы у тым, што яе нельга убачыць: калi яна

чужая – яна кропля вiльгацi, калi свая – скажэнне, якое размывае аб-

рысы акрэсленага свету... (21). Убачыць у дробязi, у ледзь улоуным
абсалютна новы стан – яна [сляза – Т.Ц.] ... – вiртуальная сфера но-

вага зроку (20) – гэта так па-разанауску. Да лiку такiх творау можна
аднесцi “Мы пойдзем ...”, “Распалю касцëр”.

Акрамя лагiчнага адказу-працягу маргiналii могуць уяуляць са-
бой аутакаментарыi, у якiх аутар з першых радкоу гаворыць аб
чым верш цi дае яму ацэнку: У вершы дзейснiцца... (47), Сiтуацыi,

што акрэслiлiся у вершы... (57), Рэдкi у паэтэсы колер – жоуты (51),

Верш прыгожы i цэласны, як вынiк (59). Аутар адкрыта дэманструе
у iх сваю iнтэрпрэтатарскую пазiцыю. Так, напрыклад, А. Разанау
парауноувае верш “iкона...” са зместам, укладзеным у яго: Здаец-
ца, ëн не пiсауся, а праявiуся, як праяуляецца ранiцай горад. Усë

у iм ураунаважана i згарманiзавана: завяршэнне перагукваецца з па-

чаткам, аскетычная цвëрдасць каменя i суровая акрэсленасць крыжа

атульваюцца i змякчаюцца блакiтным туманам, позняя лiстападау-

ская восень супадае з ранняй, таксама лiстападаускай, зiмой (59).

А годам пазней гэтая думка аформiцца у разанаускую фiласафему:
Верш гаворыць пра тое н е ш т а, чым з’яуляецца ëн сам15 (Гэтая
фiласафема, цi знома публiкавалася яшчэ раней у зборнiку лiтаратур-
на-крытычных артыкулау “Вобраз-83”. Статус яе быу акрэслены аута-
рам як нататка).

У кнiзе прысутнiчаюць вершы, невялiкiя па аб’ëме, а па асабiстым
азначэннi аутара кароткiя, у якiх Надзея Артымовiч нiчога не гаво-
рыць. Аднак “маучанне” у iх – гэта тое ж слова, але са знакам мiнус,

... яго адсутнасць16 у маргiналiях А. Разанава ператвараецца у пры-
сутнасць. Алесь Разанау як бы упiваецца у самую сутнасць верша, ëн
спасцiгае рэчаiснасць услед за Надзеяй Артымовiч iнакш, чым гэта

15 А. Разанау, Паляванне у райскай далiне, Мiнск 1995, с. 214.
16 Тамсама, с. 189.
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робiцца сëння класiчнай паэзiяй. Ëн узнiмае з глыбiнь вершау Надзеi
Артымовiч тое невымоунае i робiць яго вымауленым, адчутым. Верш
“у Бельску старая музыка...” складаецца з чатырох радкоу, у кожным
– намаляваны асобныя вобразы: старая музыка, лета, забытая царква,
першае слова малiтвы. Алесь Разанау у сваiм “мастацкiм каментары”
найперш запауняе верш Надзеi Артымовiч словамi са знакам плюс,
а па-другое, сутыкае вобразы разам, адкрываючы лагiчныя сувязi па-
мiж iмi. “Першае слова малiтвы” – кумулятыунае ядро усяго верша –

яго фармальнай i унутранай арганiзацыi:

Першае слова малiтвы – гэта таксама музыка, але
музыка, якая не прыналежыць часу;
гэта таксама царква, але царква, якая не прынале-
жыць месцу;
гэта таксама лета, але – якое нiколi не мiнае (63).

Светаадчуванне Надзеi Артымовiч блiзкае разанаускаму. Часам
агульны пафас яе творау трывожны, надрыуны (вокны у гэтым до-

ме хварэюць (16), блудзiм у сваiх цiхiх калiдорах // смерцяносных (26),
цягнiкi закрывауленыя (14), гарбатая бяроза (24). I, як зауважыць
Алесь Разанау, на жаль, квiнтэсэнцыяй гэтага жыцця выступае “са-
мотная iржа” (25).

Вобразныя дамiнанты, што чырвонай стужкай праходязь праз яе
творы – малiтва, iкона, цень, маучанне, неба – намацваюць каардына-
ты яе знаходжання у гэтым свеце, такога спосабу успрыняцця рэчаi-
снасцi.

Усë вышэйсказанае дазваляе зрабiць наступныя высновы:
Па-перше, дыялог, якi узнiкае памiж А. Разанавым i Н. Артымо-

вiч, магчымы, найперш, дзякуючы самой жанрава-паэтычнай прыро-
дзе творау паэткi. Вершы Н. Артымовiч, наблiжаныя да жанру вер-
сэта, з ушчыльненай паэтыкай, утрымлiваюць у сабе магчымасць
да “раскадзiроукi”.

Па-другое, маргiналii Алеся Разанава – яшчэ адна з праяу шмат-
мернасцi разанаускага стылю, касмiчнасцi яго паэзii. З’яуляючыся
хранатопнай карцiнай мастацкай свядомасцi паэта, яны выступаюць
у дзвюх асноуных формах – “аутакаментар” i “лагiчны адказ-працяг”.

Па-трэцяе, абраная форма прачытання Алесем Разанавым вершау
Надзеi Артымовiч – своеасаблiвы спосаб мастацкай камунiкацыi, дыя-
лога поруч з iснуючымi – перакладам i бiлiнгвiстычным дыскурсам.

Чацвëртае, маргiналii даюць магчымасць глыбей спасцiгнуць ау-
тарскае светаадчуванне, а побач з вершаказамi, у якiх аб’ектам аутар-



100 TACCIANA ALASZKIEWICZ

скай увагi становiцца гучанне слоу на розных славянскiх i неславянскiх
мовах, кнiгамi-бiлiнгвамi, перакладамi i “перастварэннямi” падводзяць
да высновы аб плюралiстычным характары мыслення паэта.

Пятае, аналiтычны дыскурс “нататак на палях” – своеасаблiвая
апрабацыя вершау Надзеi Артымовiч. “Дзверы” – метафарычны во-
браз. Мяжа памiж дзвюма прасторамi, пераадолець якую падуладна не
кожнаму, бо ... той, хто уваходзiць у дзверы, уваходзiць у новае ста-

новiшча, у новую веру17. Аднак Алесь Разанау змог намацаць i выявiць
неасветленыя, часта неспадзяваныя сувязi з гэтай новай верай: Верш
... у iм маучанне усë больш становiцца сваiм (61).
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S UMMARY

ALES RAZANOV AND NADZEYA ARTYMOVICH:
GENRE AND POETIC NATURE OF CREATIVE DIALOGUE

In this article, the author explores the question of the nature of the genre-poetic
dialogue, in which N. Artymovich and A. Razanov take part. The author belie-
ves that Ales Razanov invents his own chronotopic picture of artistic conscio-
usness: it seems that it is here and now the poet has a special vision of the in-
ner subtext of Artymovich’s verses, which may be a logical response–continuation
or auto-commentary to what has been read.
Ales Razanov’s marginalia is an attempt to enter into N. Artymovich’s unread

and misunderstood poems. The poet offers a reader a pattern, artistic paradigm of
possible interpretation of his own literary texts. Such an understanding of poetic
reality and an approach to the embodiment of close but strange words show the
“marginal notes” of A. Razanov’s book “Дзверы”.

Key words: A. Razanov, N. Artymovich, marginalia, complexity, poem, artistic
consciousness, chronotope, dialogue.

S T R E S Z C Z E N I E

ALES RAZANOV I NADZIEJA ARTYMOWICZ:
GATUNKOWE I POETYCKIE CECHY DIALOGU ARTYSTYCZNEGO

W artykule autorka analizuje cechy gatunkowe i poetyckie dialogu między
N. Artymowicz a A. Razanovem. Zdaniem autorki Ales Razanov opracowała swój
indywidualny chronotyp świadomości artystycznej; wydaje się, że tu i teraz posia-
da poeta swoja wizję wewnętrznego subtekstu utworu N. Artymowicz, która może
stanowić logiczna odpowiedź-kontynuację lub autokomentarz tego co zostało prze-
czytane.
Notatki na marginesie Alesia Razanova są próbą wejścia w nieprzeczytane,

nieprzyswojone i niezrozumiane wiersze N. Artymowicz. Poeta proponuje wzór,
artystyczny paradygmat, możliwą interpretację swoich tekstów. Takie rozumienie
rzeczywistości poetyckiej, podejścia do ucieleśnienia obcego lecz bardzo bliskiego
słowa prezentują notatki na marginesie w książce „Дзверы” A. Razanova.

Słowa kluczowe: A. Razanov, N. Artymovich, notatki na marginesie, złożoność,
wiersz, świadomość artystyczna, chronotyp, dialog.


