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Аутарская канцэпцыя чалавека i свету у мiнiяцюрах

Сакрата Яновiча i Яна Чыквiна

Жанры малой прозы, да якiх належыць i мiнiяцюра, заваëуваюць

усë большую прастору у сучаснай лiтаратуры, патрабуючы перагляду

спрадвечнай жанравай iерархii. Шматлiкiя лiтаратурныя эксперымен-

ты з малой прозай выклiкаюць iстотныя змены у традыцыйнай сiстэме

жанравых каардынат, уводзячы ва ужытак раней невядомыя формы –

тыпу запiсау, дзëннiкавых запiсау, зацемак, фрэсак, абразкоу i iнш.

Характэрнай рысай, якая у пэунай ступенi абумоулiвае запатрабава-

насць малой прозы у сучаснай лiтаратуры, з’яуляецца яе лаканiчная

скандэнсаванасць.

Мiнiяцюра паводле аб’ëму сваiх вобразау або iдэй ахоплiвае такую

ж шырокую сферу як i вялiкi лiтаратурны твор, не абмяжоуваючыся

нейкiм адным момантам, выхапленым з жыцця. Невялiкiя памеры мi-

нiяцюры патрабуюць асаблiвай увагi да яе фармальнага аздаблен-

ня. Мiнiяцюра часта суадносiцца з лiрычным вершам, аднак разам

з тым адбываецца размежаванне творау малой прозы па падтыпах,

звязанае найперш з функцыяй фабулы. Бясфабульныя, лiрычныя вер-

шы у прозе даследчыкi называюць «лiрычнымi мiнiяцюрамi», фа-

бульныя – «кароткiмi аповядамi». У асобную рубрыку вылучаюцца

дзëннiкавыя запiсы, нататкi з пiсьменнiцкага стала i iнш., своеасаблi-

выя мiнi-эсэ, ля вытокау традыцыi якiх стаяць унiкальныя жанравыя

эксперыменты Максiма Гарэцкага, Вацлава Ластоускага, Змiтрака Бя-

дулi, Iвана Мележа, Янкi Брыля, рускiх пiсьменнiкау Васiлiя Розана-

ва, Уладзiмiра Салаухiна, Вiктара Астаф’ева, Аляксандра Салжэнi-

цына i iнш.
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У сучаснай беларускай прозе, характэрны для усiх жанрау працэс

мiнiмалiзацыi, назiраецца у росквiце мiнi-прозы ва усëй шматстайна-

сцi яе форм i варыянтау (Творы Юрыя Станкевiча, Сакрата Яновiча,

Барыса Пятровiча, Адама Глобуса, Уладзiмiра Сцяпана, Леанiда Га-

лубовiча, Мiры Лукшы, Алены Анiшэускай i iнш). Iстотна, што адбы-

ваецца i змена самой спецыфiкi малой прозы, якая сëння можа быць

не толькi лiрычнай, але i драматычнай, i эсэiстычнай, i фiласофскай,

i гумарыстычнай.

Гэта асаблiва зауважна у практыцы лiтаратарау «Белавежы»,

у творах таго ж Сакрата Яновiча – аутара многiх празаiчных i эсэi-

стычных кнiг, адметнага апавядальнiка i майстра празаiчнай мiнiяцю-

ры. У невялiкiх творах С. Яновiча змяшчаецца усë, што павiнна быць

у «вялiкай» кнiзе: праудзiвасць i назiральнасць, дабрыня i гумар, па-

блажлiвасць, iронiя, сарказм, расчараванне i жыццëвая мудрасць. Ма-

лую прозу пiсьменнiк пiсау на працягу усяго жыцця. Пра гэта сведчаць

яго кнiгi i шматлiкiя часопiсныя публiкацыi: у лiтаратурна-мастацкiх

альманахах «Белавежа», у «Тэрмапiлах» i iнш.

У 1984 годзе у Лондане была выдадзена кнiга «Мiнiяцюры Сакрата

Яновiча» на беларускай i англiйскай мовах (у перакладзе i з прадмо-

вай Шырын Акiнер) – знакавая у творчасцi празаiка. Несумненна, што

змест i кампазiцыйнае афармленне яе крапатлiва прадумвалiся, тэксты

уважлiва адбiралiся i складалiся у своеасаблiвую нiзку, што выяуляла

пiсьменнiцкую «звышiдэю», – галоуную думку, якую павiнна была ска-

заць Кнiга сучаснаму чытачу i нашчадкам. Кнiга складаецца з трыц-

цацi часам зусiм лаканiчых, часам крыху больш аб’ëмных лiрычных за-

малëвак пра самыя разнастайныя праявы чалавечага быцця: каханне,

шчаслiвае i няспрауджанае, бяссэнсоуную смерць «ля дзевятай хвалi

убогiх пагоркау» («Фэст», цi у далëкiм Неапале «Нешчаслiвы выпа-

дак»), такое ж бяссэнсоунае i беспрасветнае жыццë у глухой вëсцы

«на 45-м кiламетры ад Беластока», альбо у горадзе пры Лiпавай цi

Касцельнай («Сустрэча»)...

Адкрываецца кнiга мiнiяцюрай «Фэст», немудрагелiсты сюжэт

якой перапоунены змрочнай дысгармонiяй гратэскнай вобразнасцi:

Цень Вiзантыi у пошуме клëнау, бяроз. Гнiлыя дранкi зелянеюць мо-
хам у месячнай блякласцi.
Каплiца...
Тырчыць праваслауе над злежаным пяском магiл. Асколак Русi ля

падножжа дзевятай хвалi убогiх пагоркау...1

1 Miniatures by Sakrat Janovic // The anglo-byelorussian society, London 1984, s. 5.
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Называючы тэкст радасным, святочным словам «фэст», пiсьменнiк

насамрэч адлюстроувае змрочны каларыт смерцi, адыходу, знiкнен-

ня, цесна пераплятаючы унутраныя i знешнiя пласты сюжэта, ства-

рае сэнсавую антытэзу ужо на узроунi назвы. У самiм тэксце мiнiя-

цюры – «Вiзантыя – праваслауе – Русь» – тая трыяда, што увасабляе

на Беласточчыне беларускасць i ад якой застаецца толькi «цень»,
«асколак», «злежаны пясок магiл» тут на выспе зелянiны, зацiснутай
каменным абручом пад дзевятай хваляй убогiх пагоркау. Канфлiкт
прыроды i цывiлiзацыi, характэрны для усëй сусветнай лiтаратуры

ХХ стагоддзя. Аднак знiкненне традыцыйнай вëскi – як увасаблення

i захавальнiцы спрадвечных маральных норм i народных традыцый,

пра што з такiм болем пiсала руская вясковая проза (творы Вiктара.

Астаф’ева, Валянцiна Распуцiна, Валянцiна Авечкiна) для беларускай

лiтаратуры спалучылася яшчэ з праблемай разбурэння нацыянальнай

тоеснасцi. Алесь Адамовiч параунау гэты працэс з гiбеллю Атланты-

ды, бо смерць традыцыйнай вëскi для беларускай нацыi мае такiя ж

глабальныя цывiлiзацыйныя наступствы.

Гэты аспект для творчасцi С. Яновiча быу надзвычай важны, калi

не самы iстотны. I ëн настойлiва выяуляу i паутарау яго як у творах

вялiкiх паводле аб’ëму, так i у кароткiх лiрычных мiнiяцюрах. Камен-
ны абруч, што сцiскае выспу зелянiны з яе асколкам Русi – гэта смерць,

якую нясе урбанiзацыя i глабалiзацыя усяму нацыянальна i культурна

адметнаму, унiкальнаму i непауторнаму у сваëй iснасцi.

Гартаючы кнiгу С. Яновiча старонка за старонкай, разумееш, што

галоуная калiзiя тут не столькi чалавек i яго лëс, колькi Беларусь i яе

лëс. Бо Беларусь пры блiжэйшым разглядзе i ëсць спалучанасць лëсау

старых, знямоглых, пакiнутых у вëсцы дажываць свой век бацькоу

i iх маладых поуных сiлы дзетак, якiх яны самi выпрауляюць падалей

ад рассохлых парогау бацькоускае хаты, каб ад долi уцячы («Сыну»),

а гэта значыць, своеасаблiвая наканаванасць пагiбелi, запраграмава-

насць на смерць.

Паэтыка i мiфалагiчны падтэкст лiрычнай прозы С. Яновiча цесна

з’яднаныя з нацыянальнай беларускай культурнай прасторай. Мiфала-

гiчны план яго творау ствараецца з дапамогай пейзажу, дэталяу хра-

натопа i iнтэртэксту, асаблiвага апавядальнага рытму. Лiрычны герой

альбо наратар у прозе С. Яновiча ледзьве не злоужывае прыëмам iнвер-

сii, па сутнасцi, не характэрным для беларускай прозы другой паловы

ХХ стагоддзя, але затое надзвычай распаусюджаным у даваенны пе-

рыяд: лiрычныя абразкi Змiтрака Бядулi цi апавяданнi ранняга Мiхася

Лынькова.
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Лiтаратура «Белавежы» – так трэба казаць – унiкальная у бе-
ларускай, хоць i назiраюцца у ëй падабенствы да «нашанiускай» пары,

– адзначау сам С. Яновiч у гутарцы з Я. Чыквiным для часопiса “Кры-

нiца” (1998, № 39). I там жа Я. Чыквiн падкрэслiвау, што творчасць
С. Яновiча для нашага часу недастаткова «празрыстая» з увагi на
яе вялiкую жанравую i стылëвую разнастайнасць, а таксама тэма-
тычную i праблемную шырыню2. У гэтай шматграннасцi тым не менш
пастаянна захоуваюцца своеасаблiвыя арыенцiры, каардынаты, так бы

мовiць, нацыянальнага быцця у яго прасторава-часавай вызначанасцi.

Такiм арыенцiрам выступае мiфалагiзаваны матыу васiлька – кветкi,

якая з часоу Максiма Багдановiча i Максiма Гарэцкага была i заста-

ецца сiмвалам роднага краю. Цвяток радзiмы васiлька, якi нi за якiя
скарбы на свеце не хоча выпусцiць з рук спакутаваны лiрычны герой

М. Гарэцкага на сваiм самотным смяротным шляху, у Сакрата Яновi-

ча сам цiха памiрае у парудзелым iржэуi («Валошка»).

У пантэон паганскiх багоу С. Яновiч увеу сваю багiню – багiню Га-
ньбы. Патронку сялян у Горадзе. Iх жа дзяцей дэфiнiявау як самасеяу.
Сярод гэтага дэмаграфiчнага смецця здаралiся парасткi чалавечна-
сцi i я перасаджвау iх пад бiблейскую сцяну3, – адзначау пiсьменнiк.

Усведамленне вечных iсцiн для С. Яновiча немагчымае без гарачых

фiлiпiк у абарону свайго, роднага, якiя будуюцца у форме напоуненай

жалем i горыччу лiрычнай антытэзы. Рассохлы парог хаты бацькоу
пакiнуць, каб ад долi уцячы – можаш. Туманны усход i пах лiпау за-
быць, каб шумным асфальтам пакрочыць – можаш. Усмешку дзяцiн-
ства i радасць жыцця пагасiць, каб далëкiя мары наблiзiць – можаш.

Слова-песню сваю у пыл дарогi швырнуць, каб хутчэй стаубы верста-
выя мiналi – таксама можаш...

А калi слязьмi боль пакоцiцца, калыханку матчыну успомнi («Сы-

ну»).

Метафорыка беларускай рэальнасцi, увасобленая у гэтай мiнiяцю-

ры, была разгорнута i у маштабнай прозе пiсьменнiка – кнiгах «Доугая

смерць Крынак», палемiчнай «Białoruś, Białoruś» i iнш.

Цiкава, што малая проза С. Яновiча наскрозь лiрычная, прасякну-

тая густой, насычанай вобразнасцю, метафарычнай неадназначнасцю,

хоць традыцыйнай паэзiяй ëн амаль нiколi не займауся. А вось мiнiя-

цюры Я. Чыквiна, надрукаваныя у часопiсе «Тэрмапiлы» за 1999 год

2 З Сакратам Яновiчам гутарыць Ян Чыквiн, “Крынiца” 1998, № 39, с. 3–12.
3 Miniatures by Sakrat Janovic // The anglo-byelorussian society, s. 6.
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пад псеуданiмам Янка Дубiцкi4, даюць прыклад адваротнай скiрава-

насцi: паэт на час пераутвараецца у празаiка, хоць пры блiжэйшым

разглядзе гэтая проза якраз i выяуляе у сабе адметнасць паэтычна-

га светабачання. Тэксты Я. Чыквiна – выразна наблiжаюцца да свое-

асаблiвага брылëускага падтыпу малой лiрычнай прозы – дзëннiкавых

запiсау, своеасаблiвых мiнi-эсэ, у якiх аутар разважае аб зменлiвасцi

i непрадказальнасцi быцця, сутнасцi мастацтва, прыгожосцi, вечнасцi.

Духоуны свет лiрычнага героя Я. Чыквiна вызначаецца заглыблена-

сцю у трансцэндэнтнае, тое нязменнае у чалавеку, што не залежыць ад

яго паходжання, расы, сацыяльных i гiстарычна часавых умоу, геагра-

фiчных абставiн, тую боскую формулу жыцця што не умяшчаецца нi
у чалавечы дух, // нi у логас мудрых кнiг!5 Запiсы датуюцца 1976–1977

гадамi, часам, як вынiкае з кантэксту, калi аутар знаходзiуся на вучо-

бе у Савецкiм Саюзе, у славутым Ленiнградзе, гiстарычнай калысцы

класiчнай рускай лiтаратуры, горадзе жыццялюбнага Пушкiна i змроч-

нага Дастаеускага. Рускi фiласофска-культуралагiчны кантэкст над-

звычай адчувальны у гэтай мiнi-прозе Я. Чыквiна. Лiрычны герой як

быццам прымервае псiхалагiчныя паводзiны разнастайных чалавечых

характарау i тыпау з творау Ф. Дастаеускага на новага чалавека,

новыя часавыя жыццëвыя абставiны. Супастауляе сучаснiкау з тымi

рэфлексуючымi насельнiкамi старога Пецярбурга i разважае над сэн-

сам жыцця маленькага чалавека. Гарадскiя трушчобы, Марсава поле,

запушчаныя Волкаускiя могiлкi.... Трапяткое каханне графiнi фон Мэк

да Чайкоускага i тут жа сучасная гiсторыя кахання немаладога жана-

тага немца Гельмута да рускай дзяучыны, з якой пазнаëмiуся падчас

вучобы у Ленiнградзе.

Сучасны рускi пiсьменнiк, якi стала працуе у жанры малой прозы,

Дз. Дэйч сказау пра мiнiяцюру так: Яна пакiдае за рамкамi усë. Уся-
рэдзiне – цемра, толькi маленечкая кропка (у iдэале – i таго менш).

Кропка, якая здольная стаць светам, разгарнуцца падобна парасонiку
або падарвацца падобна фугасу. Але для таго, каб гэта адбылося,
патрабуецца спускавы механiзм адмысловага роду6.

Такiм спускавым механiзмам, калi гаварыць пра С. Яновiча, вы-

ступае яго надзвычайны хваравiта гiпербалiзаваны пафас, з якiм ëн

4 Янка Дуб iцк i, Трохкрылыя птушкi, “Тэрмапiлы” 1999, № 2, с. 76–87.
5 Я. Чыкв iн, Адно жыццë. Выбранае, Беласток 2009, с. 221.
6 И. Солнцев, Прокрустово ложе литературного жанра, или Ещë раз о миниа-
тюре // http://newlit.ru/∼solntsev/3976.html, // Рэжым доступа 2 красавiка 2013
11.09.
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распавядае аб праблемах беларушчыны у глабальных маштабах, бе-

ручы за кропку адлiку вельмi часта маленькае, нязначнае, адзiнкавае.

Таму навакольны свет у празаiка – дысгарманiчны i змрочны, асуджа-

ны на скон, а герой яго мiнi-прозы – “хам на паркеце”, варты жалю

i шкадавання.

Заглыбляючыся у тэксты Я. Чыквiна, як быццам бы адкрываеш

iншы свет, той, якi надзейна схаваны ад знешняга сацыяльна-вульга-

рызатарскага уздзеяння, якi дэманструе тую чалавечнасць,што зрэдку

усë ж прыводзiць i герояу С. Яновiча пад бiблейскiя сцены. Замiлава-

насць самiм жыццëм, яго натуральным рытмам, радасць спасцiгання

немудрагелiстых эмоцый, адчуванне шчасця i болю у гэтым няпро-

стым, але усë ж гарманiчным свеце – вось тая дамiнната, якой кiруецца

лiрычны герой Я. Чыквiна.

У большасцi сваiх мiнiяцюр Я.Чыквiн выступае не проста як асоба,

але найперш як творчы чалавек, заклапочаны спрадвечнымi праблема-

мi мастацтва. У паэзii Я. Чыквiна, яго лiтаратурна-мастацкiх эсэ важ-

нае месца займае тэма прызначэння мастацтва, багдановiчаускi матыу

жыта i васiлькоу, iнакш кажучы мастацтва прыкладнога, утылiтарна-

га i мастацтва для мастацтва, мастацтва высокага, мастацтва чыстае

красы. Пра гэта на самым пачатку сваiх запiсау ëн i разважае у нечака-

ным ракурсе, гледзячы нажалю вартую жанчыну, з хлапчуком, яе дзi-
цем, народжаным ад бацькi-п’янiцы. Пiсьменнiк перакананы, што ча-
сам чыстае мастацтва лепшае, чымсьцi утылiтарнае. I гэтую думку

ëн неаднойчы пауторыць на узроунi лiтаратуразнаучых даследванняу,

паэтычных тэкстау (гл., напрыклад, «Два шляхi развiцця беларускай

паэзii (Максiм Багдановiч i Янка Купала)»).

Чалавек, час, Бог, вечнасць – гэты праблемны рад вызначае пас-

таяннае кола тэм i матывау не толькi у малой прозе Я. Чыквiна, але

i у яго паэтычным даробку, прасочваецца у тэкстах лiтаратуразнаучай

тэматыкi. Нават самi назвы яго паэтычных зборнiкау («Кругавая ча-

ра», «Свет першы i апошнi», «Жменя пяску») мiжволi скiроуваюць

думкi да iмгненнасцi i пераходнасцi быцця. Як слушна у свой час ад-

значыла Вольга Шынкарэнка, нацыянальнае у Я. Чыквiна прама не
акрэслiваецца, непасрэдна не называецца7. Аднак нацыянальнае няз-
менна прысутнiчае на ментальным узроунi, вызначаючы спецыфiку

светауспрымання, адметнасць светапогляду. Празаiчныя мiнiяцюры

7 В. Шынкарэнка, З верай у чалавечнасць. Адметнасцi вобразна-паэтычнай сi-
стэмы сучаснай беларускай лiтаратуры, Гомель 2001, с. 147.
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Я. Чыквiна хоць i датуюцца 1976–1977 гадамi – упершыню апублi-

каваныя у 1999. Такая часавая разбежка, безумоуна, не тлумачыцца

нейкiмi цэнзурнымi абмежаваннямi, а, вiдаць, выклiкана меркаваннямi

iншага плану. Назва публiкацыi, яе кампазiцыйная структура, сiстэма

падачы матэрыялу вызначылiся, верагодна, блiжэй да часу публiка-

цыi. Сэнсава-апорныя дамiнанты тэксту звязваюцца з вобразам птушкi

– спаконвечным сiмвалам палëту, духоунасцi, бессмяротнасцi. Аднак

Я. Чыквiн абыходзiць маучаннем мiфiчную птушку Фенiкс, вешчую

птушку Гамаюн, а уводзiць у назву i тэкст сваю алагiчную птушыную

iстоту – трохкрылую птушку (якая наурад цi мае аналаг у сiмвалiчнай

гiсторыi народау свету з iх устойлiвай тэндэнцыяй да сiметрычнасцi

ва усiх праявах жыцця). Можна, безумоуна, спаслацца на трыадзiную

Боскую сутнасць, на iдэю Святой Тройцы, аднак гэта нешта зусiм

iншае, а уявiць графiчнае увасабленне трохкрылай птушкi наурад цi

магчыма. Дык што ж такое чыквiнская трохкрылая птушка, чаму яна

набывае такое адметнае значэнне у тэксце, распачынаючы i завярша-

ючы яго? Думаецца, што адназначнага адказу тут быць не можа. Гэта

хутчэй за усë аутарскi сiмвал, якому па прыродзе сваей належыць ва-

лодаць таямнiчасцю iшматзначнай невытлумачальнасцю, а прысутна-

сцю сваëй скiроуваць думкi чытача да невымоуных у слоунай абалонцы

сэнсау. Творчасць Я. Чыквiна – гэта спроба суаднясення разнастайных

светапоглядных, фiласофскiх i рэлiгiйных сiстэм з канкрэтнай часава

i геаграфiчна заземленай рэчаiснасцю, рэчаiснасцю сваëй малой радзi-

мы – Беласточчыны. I у гэтым якраз i ëсць тая кропка паяднання,

якая спалучае усю тэматычна, стылëва i жанрава адметную лiтарату-

ру «Белавежы» у адзiнае арганiчнае цэлае.

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

AUTORSKA KONCEPCJA CZŁOWIEKA I ŚWIATA W MINIATURACH
SOKRATA JANOWICZA I JANA CZYKWINA

Artykuł poświęcono analizie modyfikacji gatunkowych we współczesnej małej
prozie. Szczególną uwagę zwrócono na gatunek prozy lirycznej, tzw. miniaturę,
którą odnajdujemy w twórczości S. Janowicza i J. Czykwina. Dokonano analizy
wybranych utworów pisarzy, które odzwierciedlają jej specyficzne cechy gatunkowe.

Słowa kluczowe: literatura białoruska, proza, modyfikacje gatunkowe, miniatura,
eksperyment, człowiek, świat, pojęcie.
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S UMMARY

THE AUTHOR’S CONCEPT OF THE MAN AND THE WORLD
IN SOKRAT JANOVICH’S AND JAN CHYKVIN’S MINIATURES

The article is devoted to the research on genre modifications and changes in
modern small prose. The main attention is paid to the genre of prosaic miniature.
Specificity of the reflection of reality in small prose is investigated using the example
of S. Janovich’s and J. Chykvin’s creativity. The writers’ selected works which
reflect distinctive features of modern prosaic miniature are analyzed.

Key words: Belarusian literature, prose, genre modifications, miniature, experi-
ment, man, world, concept.


