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Сакрат Яновiч – пiсьменнiк, якi у сваëй творчасцi аддавау пе-
равагу малым эпiчным жанрам, якi здолеу адлюстраваць псiхала-
гiчны стан грамадства, паказаць чалавека у iмклiвай плынi часу.
Проза Яновiча, бясспрэчна, лiрычная i фiласафiчная у сваëй асно-
ве з элементамi гумару i сатыры. Фенаменальнай з’явай у беларус-
кай лiтаратуры другой паловы ХХ стагоддзя стала творчасць Мiха-
ся Стральцова, генетычна глыбока лiрычная i фiласофская. Падста-
вай для супастаулення наратыуных стратэгiй гэтых двух аутарау
сталi стылëвыя дамiнанты iх прозы, а таксама суiснаванне аутарау
у адным гiстарычным часе, бо, як вядома, Сакрат Яновiч нарадзiуся
у 1936-ым, Мiхась Стральцоу – у 1937 годзе. Iстотна зблiжау гэтых
пiсьменнiкау паказ чалавека, якi адчувае сваю экзiстэнцыйную непры-
каянасць у свеце.

Аповесць С. Яновiча “Самасей” адметная героем. Андрэй Антош-

ка – iнтэлiгент у першым пакаленнi, iнжынер трыццацi пяцi год,
якога не пакiдае пачуццë незадаволенасцi сваiм жыццëм i жыццëм
увогуле. Дамiнантная наратыуная устаноука аутара выяуляецца на
самым пачатку твора: iнтраспекцыя героя дапауняецца апiсаннямi,
каментарыямi апавядальнiка, дэталi аповеду заусëды атрымлiваюць
у далейшым сюжэтна-асацыятыунае напауненне, другасная мастац-
кая умоунасць арганiчна спалучана з першаснай. Пiсьменнiк i назi-
рае за героем, i дае магчымасць яму самавыявiцца праз учынкi i мер-
каваннi.
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На самым пачатку аповеду пра Андрэя Антошку згадваецца сон ге-
роя: Успомнiу, што ужо дауно снiцца яму адзiн сон: паляна у цëмным
хвойным лесе, пасярод яе – хацiнка, драуляная i пахучая смалою, жы-

вiцаю, пакiнутая i цiхая, а за яе сцяною журботна цурчыць ручаiна,

чыста i крынiчна1. Андрэй – выхаванец вëскi, з вëскай у яго звязаны
успамiны пра дзяцiнства. Антошка процiпастауляецца у творы iнжы-
неру Сцëпку, што саромеуся сваëй мужыцкай радаводнай, але паво-
дзiны якога выдавалi яго сялянскасць. Антошка адносiу такiх людзей
да мешчанеючага сялянства. Вясковы свет, аднак, Андрэй не iдэалi-
зуе, для яго ëн найперш далëкi ад этычнай дасканаласцi. Там пануе
прагматызм, жаданне не спазнiцца нi у чым, не быць горшым, паказаць
сваю значнасць, а для гэтага усе сродкi добрыя: Суседзi, памятаю,
пасмейвалiся з майго бацькi, калi яму нешта не удавалася. Абзывалi

яго дурнем! Разумнаму, на iх думку, разумны быу той, у каго былi

здольнасцi праныры – не можа не удацца задуманае (26). Выхадзец
з вëскi, Андрэй мала прыстасаваны да яе побыту, пазбягае прытрым-
лiвацца яе нормау. Бацькi хацелi, каб сын сцвердзiу сябе на iншай,
чым земляробчая, глебе, не дома, а у Беластоку. Антошка адвык ад
вясковай працы. Мацi папракае сына: Прыязджаеш да мяне, калi па
гаспадарцы ужо усенькi пароблена. Не тады, калi трэба... Прыедзеш

i толькi ведаеш валачыцца па загуменнях, як якi дурань... (69). Ста-
рая сялянка цэнiць фiзiчную працу як аснову i сродак дабрабыту ча-
лавека, балюча перажывае запусценне зямлi без гаспадароу. Сыну яна
раiць: Рабiць трэба! Паглядзi, колькi зямлi добрай аблогамi марну-
ецца! Вëскi гiбеюць, на старых гаспадарах ды бабах трымаюцца яны.

I цi доуга гэтак набудзе усë? Дзе тая Варшава вочы мае (70).Жыццë
людзей, што засталiся у вëсках, салодкiм не назавеш, засмучае iх без-
абароннасць, хабарнiцтва чынавенства: Хабары былi, як свет светам
ëсць (72).

Праз успамiны Андрэя Антошкi раскрываюцца яго характар
i жыццëвы шлях. Вясковаму падлетку аутобусы да Беластока зда-
валiся святынямi, у часы юнацтва стауленне да iх крыху змянiлася:
Аутобусы Андрэевай маладосцi былi аутобусамi уцëкау (30). Яго зем-
лякi i равеснiкi ехалi на хлебны кантынент, у белакаменную выгоду
ды сытасць (30). Андрэй любiць вëску як напамiн пра бесклапотнае
дзяцiнства. Дарослы чалавек Андрэй Антошка крыху сентыменталь-

1 С. Янов iч, Самасей: аповесць, апавяданнi, Мiнск 1992, с. 8. Далей усе спасылкi
прыводзяцца па гэтым выданнi i у дужках падаецца старонка.
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ны: Лiсты ад мацi пахлi полем. Iншы раз ëн насiу iх на работу, бы

кветку на пiнжаку (31). Пасля няудач на службе у Андрэя з’явiлася
жаданне вярнуцца у родны кут, але мацi была рашуча супраць та-
кога сынавага рашэння. Дзеля гэтага яна расказала, што са Шчэцiна
вярнууся у вëску Федзька Курносы працаваць трактарыстам. З горада
Федзьку прагналi, бо на працы з-за п’янства разбiвау машыны. Паводле
мацi, у вëсцы засталiся старыя i недарэкi (215), людзi будуць смяяц-
ца, калi Андрэй вернецца дадому. Андрэй вельмi хутка пагаджаецца
з меркаваннем мацi, бо яму не хапае рашучасцi, ëн прывык найперш
разважаць. Выбар героя аутарам падначалены i выбару жанра, бо твор
сатырычны.

С. Яновiч умее удала карыстаецца гумарам, што дасягаецца ко-
штам супастаулення самых розных з’яу. Так, на пачатку аповеду пра
сябе герой прыгадвае, што учора ëн прачнууся ад удару перуна, якi
выблiснуу з пагоднага неба, бо на лесвiцы суседская дзяучынка спа-
тыкнулася з вядром смецця. Неузабаве з’явiлiся мiлiцыянеры i ары-
штавалi Антошку як злодзея, бо у час кражы ëн знаходзiуся са знаëмай
каля будынка, дзе адбылося злачынства. Выпадак з арыштам Андрэю
падауся маскарадам: жартам арыштавалi яго, будуць нiбы дапыт-
ваць, а затым пойдуць разам у рэстаран, каб рагатаць i пiць пры

свяце... (12). Адчуванне было няëмкiм, успомнiлася жанчына-суседка,
якую арыштавалi па даносу мужа за нiбыта крадзëж маëмасцi з дзi-
цячага садзiка. А на самой справе муж проста хацеу ад яе пазбавiц-
ца i напiсау iлжывы данос, тым самым сапсавау рэпутацыю чэснай
працаунiцы. Дасцiпна герой характарызуе вясковы аутобус: Аутобус
iмчау, бы парсюк па выгане (27). У жывëлах з матчынай гаспадар-
кi Андрэй бачыць падабенства са знаëмымi: баран углядауся у Андрэя
з рэферэнцкай гатоунасцю, карова мела дырэктарскую паважлiвасць,
да таго сур’ëзную, што аж абыякавую. Падсвiнкi па-шафëрску раз-

ляглiся у салому, запусцiушы угору лапухi вушэй (108). Антошку часта
бачылiся сны з метамарфозамi, што ëн iдзе па сiнiм бяздонным лëдзе,
а потым, спалохаушыся, вяртаецца назад. Сабака яго перасцерагае,
а пасля нечакана зiрнуу на Андрэя загадчыкам аддзела i засмяяуся

чалавечым смехам (46).

Андрэй расчараваны у людзях. Яго абурае, што на вытворчых на-
радах рацыю маюць словы толькi тых, хто сядзiць на першых месцах.
Ëн не верыць у людскую шчырасць. Паводле яго меркаванняу, лiсты,
у тым лiку i яго да мацi, хавалi голую шчырасць чалавека. Ëн успомнiу,
як напiсау сябрам тры шчырыя лiсты, два не адказалi, а трэцi сябар
папалохау яго судом. Па сваëй сутнасцi, даводзiць праз разважаннi ге-
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роя пiсьменнiк, Андрэй Антошка – мiзантроп. Для Андрэя размова
людзей – гэта спектакль, пад час якога кожны намагаецца выкана-

ць сваю ролю лепш, чым яна вартая таго (26). Асаблiвую нянавiсць
выклiкаюць у яго размовы службоуцау, дзе кожны iмкнецца прэзен-
таваць сябе з лепшага боку падчас размовы i пасля яе, таму такiя
размовы, службовыя, можна прыраунаваць да гнiлога зуба: як нi хi-

тры, ды вырваць яго трэба! (26). Людзi для Антошкi – iстоты, што
далëкiя ад iдэала. Калi ëн бачыць на вулiцы дзвюх маладзенькiх ся-
бровак, то сам сабе спрабуе прадказаць iх лëс: абедзве выйдуць замуж
i абедзве будуць падманваць мужоу, толькi адна для асабiстага зада-
вальнення, а другая – каб застацца на працы. Герою не пашанцавала
з сябрамi i з каханай, таму шчырасцi у людскiх стасунках, на думку
героя, не iснуе:

Хтосьцi кажа: я дапамог свайму начальнiку! Не верце такому, ëн быу вы-
мушаны дапамагчы. Скажа: я усë сынам. Не верце i яму, бо неспакойны
аб старасць. Кажа хто-небудзь: я дапамагаю i гэтаму, i тамтому. Ëн не
гаворыць, што дзеля разлiку апаслужыцца iмi, калi яны памацнеюць. Да-
памаганне з’яуляецца вышэйшай формай карысцi, зазiркам у далëкае. (Ка-
жуць каля Крынак: “Я дапамагу табе, а ты, калi спатрэбiцца, дапаможаш
i мне” (141).

Паусюль Антошка бачыць здраду i крывадушнасць, за лепшае ëн
лiчыць сумнявацца ва усiм.

Пiсьменнiк паказвае героя у хатнiх абставiнах i на чыноунiцкай
працы. Апавядальнiк падкрэслiвае, што яго персанаж iснуе у атма-
сферы паказнога працоунага энтузiязму, паклëпнiцтва, даносау, згод-
нiцкай мауклiвасцi. Так, мясцовая газета найбольш пiсала пра падзеi
у вялiкiм свеце, журналiсты рэдка, каб не мець лiшнiх непрыемна-
сцей, падавалi не самыя прыемныя мясцовыя навiны. Андрэй абурауся
гэтым, але, калi журналiсты паспрабавалi напiсаць пра недахопы на iх
прадпрыемстве, то ëн стау шантажыраваць журналiстау, каб праду-
хiлiць iх небяспечную публiкацыю. На службе Антошка бярэцца з эн-
тузiязмам выконваць абавязкi, у яго з’явiлася магчымасць падняцца па
службовай лесвiцы, але перашкодзiлi неабачлiвасць i прамалiнейнасць.
У вынiку ëн атрымау панiжэнне па службе i змiрыуся з гэтым. Ан-
дрэй вымушаны быу перайсцi на рэферэнцкую пасаду, у яго з’явiлася
прымаука Усë добра i штораз лепш! (211), а калегi далi яму мянуш-

ку Усëдобравiч. Сябе Андрэй iранiчна атэставау пакiнутым каханкам
кар’еры, вечна цудоунай багiнi, якая не лiчыццца з мужчынамi i не

будзе лiчыцца! (208).
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Антошка у С. Яновiча – вымушаны прыхiльнiк адзiноты, бо
расчаравауся у людзях. Яго любiмы занятак – вечарам хадзiць па вулi-
цах цi ваколiцах горада i разважаць пра жыццë. Ëн – свайго кшталту
фiлосаф-скептык. У непатрэбным, па яго словах, лiсце для сябра Анд-
рэй прызнавауся, што у яго жыццi пануюць шэрасць i драбнота: Iншы
раз падумаецца мне, што нават на хутарах людзi жывуць куды цiка-

вей, чымсьцi гэтыя натоупы атрымальнiкау штомесячных акладау,

г.зн. усе тыя, прафесiяй якiх з’яуляецца стварэнне мiлага настрою

свайму начальству, кожны кiмсьцi падначалены, камусьцi паднача-

лены. Наш дырэктар з’яуляецца дырэктарам толькi нам, камусьцi

у вярхах – батрак ëн!.. (59).

Вельмi часта пiсьменнiк карыстаецца метафарычнымi выразамi,
як напрыклад: Андрэй, як нi кажы, панëс перад сабою бярэмя злосцi,
з якога сыпалiся пад ногi трэскi гневу (65). Андрэй – парадаксалiст,
у яго цвëрдае перакананне: чым больш ведаеш, тым больш не ве-
даеш (118). Галоуны герой твора не толькi абураецца недасканалас-
цю чалавечай натуры, але i дастаткова строга судзiць сябе i да сябе
падобных: Усë-такi мы самасеi... (222). Iншымi словамi, пустазелле.
Аднак гэтае пустазелле у асобе Антошкi усведамляе сваë сапрауднае
аблiчча, а значыць – яно не безнадзейнае.

Герой Мiхася Стральцова – асоба рэфлектыуная, як i Сакрата Яно-
вiча. Такая адпачатковая устаноука зблiжала i аддаляла апавядаль-
нiцкiя стратэгii двух аутарау, бо у Яновiча герой – расчараваны све-
там, у М. Стральцова – iмкнецца адкрываць свет. Стральцоу цiка-
вiуся душэуным станам, унутранымi магчымасцямi чалавека. У пер-
шым надрукаваным апавяданнi “Дадому” (1957) пазначылася менавiта
стральцоуская манера адлюстравання амплiтуды рухау пачуцця i ду-
мак чалавека, а таксама стральцоуская манера аповяду, заснаваная на
рытме пауторау, вар’iраваннi дэталей, сiтуацый. Апавяданне гэта за-
снавана на добра знаëмым па творах беларускiх пiсьменнiкау сюжэце:
малады настаунiк прыязджае дадому у госцi.

Пасля заканчэння iнстытута герой Стральцова Сцяпан трапiу пра-
цаваць у палескую вëску Альхоука: Урокi праходзiлi гладка, вучнi як
быццам паважалi яго, але ëн адчувау, каб быць ва усiм аутарытэтам

для iх, яму нечага не хапала. Але чаго – Сцяпан не ведау2. Яму здава-
лася, што жыццë спынiлася. На сене у бацькавай пунi Сцяпан згадвае

2 М. Стральцоу, Выбраныя творы, Мiнск 2015, с. 157. Далей усе спасылкi пры-
водзяцца па гэтым выданнi i у дужках падаецца толькi старонка.
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мiнулае, слухае гармонiк: А гармонiк усë iграу i iграу, i усë той жа

дзявочы голас спявау пра закаханых, што нiяк не могуць расстац-

ца, пра росную сцежку у жыце i туманы над ракой... (156). Сцяпа-
ну успомнiлася першае каханне, дзяучынка Каця са светлымi коса-
мi, з якой не бачыуся пасля заканчэння школы. Неспадзявана малады
чалавек стау сведкам размовы сястры-дзевяцiкласнiцы з закаханым
у яе хлопцам. Ад мiмаволi пачутага стала радасна на душы, прыемна,
што ëн стау сведкам чужога шчасця i паверыу у магчымасць свайго
шчасця: Перад вачамi паустала Каця: ëн думау, што тады, у шко-

ле, Кацi было столькi ж гадоу, як цяпер сястры. А хiба гэта было

дауно? “Дурны ты корч, – сказау ëн сабе, – нiчога яшчэ не страча-

на, усë у цябе наперадзе. А ты разводзiш розныя мiноры”. Ëн увесь

напружыуся, нейкi цëплы клубочак падкацiуся да сэрца, мякка крануу

яго. Маркотнасцi больш не было (158).

У раннiх празаiчных творах маладога Стральцова такому ж, як
аутар, маладому герою уласцiва iмкненне знайсцi сэнс жыцця, а у сi-
стэме яго жыццëвых прыярытэтау вялiкую ролю адыгрывала ка-
ханне. Элегiчна-светлым настроем прасякнута апавяданне “Восеньскi
успамiн” (1958), напiсанае у форме споведзi галоунага героя. Празаiк
дарэчна звярнууся да кальцавой кампазiцыi, якая стане адмысловай
пазнакай яго стылю. Пачатак “Восеньскага успамiну” асацыятыуна
суадносiцца з пададзенай гiсторыяй кахання, што здарылася не вяс-
ной, як часта бывае, а восенню: Быу верасень, стаялi цëплыя, цiхiя,
поуныя празрыстасцi i бляску днi. Кволасць i знямога, здавалася,

былi разлiты у паветры, яны адчувалiся ва усiм: у слабым зiхацен-

нi ужо халаднаватай смугi, у самотным iржышчы, што млява сi-

рацела на сонцы (158). Кволасць, разлiтая у паветры, асацыятыуна
акцэнтуе кволасць чалавечых пачуццяу. Мiкалай прыехау у вëску
з горада нарыхтоуваць палiва, выпадкова пазнаëмiуся з сiратой Ган-
кай, якую яго хатняя гаспадыня хацела выдаць замуж за свайго сы-
на. Перад самым знаëмствам з дзяучынай стомлены працай Мiкалай
глядзеу у акно i бачыу пачатак замiрання прыроды: За плотам стаяу
мауклiвы i задуменны сад. Кранутае жауцiзной лiсце холадна блiшча-

ла пад промнямi нiзкага сонца, i буйныя гронкi пладоу былi залiты

роуным васковым святлом. Сад нiбы дагарау у нейкай урачыстай,

апошняй знямозе (160). Маладыя людзi адчулi прыязнасць адно да
аднаго. Калi гаспадыня сказала Мiкалаю, што ведае пра яго заля-
цаннi да Ганкi, той стау пазбягаць дзяучыны, цi то каб не перашка-
джаць яе шчасцю з Мiкiтам, цi то каб пазбегнуць непатрэбных размоу
з вяскоуцамi:
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I вось з той пары прайшоу год, i зноу настала восень, якая у горадзе не
мае асаблiвых прыкмет. У скверах шамацiць пад нагамi лiсце, а пах зямлi,
раскапанай экскаватарам, будзiць у памяцi другую восень, i другiя днi.
I я успамiнаю Ганку, яе голас – роуны i глыбокi, з густымi дрымотнымi
ноткамi...

Навошта я так абышоуся з ëю, чаму?
Мне хочацца зноу паехаць у вëску, убачыць Ганку, падысцi да яе i ска-

заць: “Даруй мне, я ашукау цябе i сябе таксама”.
I мне не дае спакою восеньскi успамiн (166).

Лiрычны па танальнасцi твор празаiка пра шчасце, якое было та-
кiм магчымым, але якое не спраудзiлася, кранау непадробнай шчырас-
цю аповеду.

Вядомасць М. Стральцову прынесла апавяданне “Блакiтны вецер”.
Рух настрояу, зменлiвасць адчуванняу ляжалi у аснове твора. Герою
апавядання Леанiду Iванавiчу Лагацкаму снiуся блакiтны вецер:

Сон адыходзiу у святле, у пахах, у струменнасцi ветру. Нiбыта стала над
нейкiм возерам у духмянай парнасцi сонца. Пахлi сосны, узнiмауся над
вадою блакiтны вецер, i такi звонкi, i такi чысты чууся на беразе смех.
Як хораша, як лëгка! Вось нiбыта Лагацкi бяжыць да вады – як прыемна
жвiр халодзiць босыя ногi, як засцiлае вочы блакiтны вецер! (173).

Па сваiм светабачаннi Лагацкi – рамантык, ëн умее знайсцi незвычай-
нае у паусядзëнным, яго вабяць рэдкiя хвiлiны цiшынi: Якая светлая,
якая чуйная у пакоi цiшыня! Тонкi прамень зламауся у люстэрку – та-

ямнiчыя глыбiнi адкрылiся у шкле (173). Сон, пасля прыкры успамiн
пра тое, як адмовiуся iсцi на праводзiны у армiю нейкага суседа Толi-
ка, бо правярау студэнцкiя работы, сталi прычынай вандроукi па нач-
ным горадзе. У час яе Лагацкi прыгадау свайго калегу-выкладчыка,
якi папракау Леанiда Iванавiча за адсталасць ад жыцця, а сам, каб
выглядаць сучасным у атамны век, ездзiу на працу на матаролеры.
Лагацкi прызнауся сабе: ... я проста баюся людзей, баюся, каб яны
не убачылi, што у мяне згубiлася нешта, i што усë мне не цiкава.

I гэтых новых студэнтау я не люблю таму, што яны не такiя, як я,

што жывуць па-свойму i цiкавей за мяне (177). Прагулка па начным
горадзе узбадзëрыла, навеяла думку пра неабходнасць наведаць мацi
у вëсцы: Трэба жыць, – падумау ëн, – трэба смялей i весялей жыць:

пазбыцца раунадушша, чэрствасцi, замкнутасцi у сабе. I тады нi-

колi не пакiне мяне блакiтны вецер (178). Блакiтны вецер становiцца
у апавяданнi увасабленнем мэты, што надае асэнсаванасць чалавеча-
му iснаванню. Журналiста Юновiча з апавядання “На вакзале чакае
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аутобус” (1962) вабiць дарога, яму падабаецца рух, ëн жыве спадзя-
ваннем у чарговы раз пачаць жыццë нанава. Вясковая хата у Смолцы
для iнжынера-планавiка Сяргея Маруса з “Там, дзе зацiшак, спакой”
– месца, дзе ëн набiраецца духоунай моцы ад сустрэчы з бацькамi.
Наратыуная стратэгiя накiравана на анатамiраванне апавядальнiкам
учынкау, меркаванняу, этычных iмператывау героя.

Адметнасцю стылю празаiка Стральцова стала спалучэнне лiрыз-
му i эпiчнасцi, дзе эпiчнасць выяулялася праз успамiны персанажау,
у якiх разгортвалася калейдаскапiчная нязмушаная панарама гiста-
рычнага часу. Так, у апавяданнi “Свет Iванавiч, былы донжуан” гi-
сторыя стральцоускага пакалення, якое перажыло страчаныя iлюзii,

звязаныя з выкрыццëм культу асобы, якое прыняло адлiгу i стала ад-
крываць для сябе шырокi свет лiтаратуры, але разам з тым пачувала
сябе непрыкаяным. Маладосць i пасталенне самога М. Стральцова су-
палi з iнтэнсiунай урбанiзацыяй. У яго творах не было настальгii па
вëсцы. Героi многiх яго апавяданняу iмкнулiся наведацца да бацькоу,
але iх, неуладкаваных у асабiстым жыццi, адраджала не столькi навед-
ванне вëскi, колькi знаходжанне у сямейным гняздзе. “Сена на асфаль-
це” – адзiн з самых вядомых творау празаiка, у якiм па-майстэрску
спалучаны элементы традыцыйнага аповеду ад першай асобы i эпi-
сталярнага жанру, у якiм пададзены два пакаленнi былых вяскоуцау:
старэйшае пакаленне у асобе Iгната, што вымушаны быу пакiнуць
вëску, перабрауся у горад, пастаянна марыу вярнуцца назад, i мала-
дое – у асобе Вiктара, якое добраахвотна апынулася у горадзе, якому
хацелася прымiрыць вëску i горад у сваëй душы (230).

Шэдэурам у прозе правамерна называюць невялiкае апавяданне
Стральцова “Смаленне вепрука”, дзе аповед разгортваецца як пра-
цэс напiсання твора, дзе мастацкая iндукцыя рухаецца ад прыватнага
факта да экзiстэнцыйнай тэмы лëсу. Прыкметы наступлення зiмы на-
гадваюць апавядальнiку пра час, калi на вëсцы свяжуюць вепрукоу.
Рэфрэнам становяцца радкi: Iзноу iдуць халады, бяруцца прымараз-

кi – ападаюць долу iнеем сырыя туманы. Яшчэ выганяюць на пашу

кароу – далей ад вëскi, у лес. Пад вечар жывëла не хоча вяртацца

у хлеу, цаляе адбiцца у прапахлае бульбоунiкам i сцюдзëным капус-

ным водарам поле. I вечарамi, i уранку марозлiва, хмельна, бы пер-

шаком, пахне у наваколлi дымам (320). Праз дзеяннi i адчуваннi пры-
думаных апавядальнiкам гаспадара, гаспадынi, iх сына, вепручка-га-
даванца вымалëуваецца план быцiйны з вызначальнай сiстэмай каар-
дынат: жыццë – смерць, выпадковасць – наканаванасць. Юнаку, сы-
ну гаспадароу, прыснiуся сон, дзе ëн адпрауляецца з горада дадому.
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Госць убачыу прапахлыя павуцiннем, негабляваныя сцены, i тапчан

у куце, закiданы старой вопраткай, i старыя начоукi на iм, i лаву ля

дзвярэй, i вëдры на ëй, i на падлозе кашы з бульбай i чыгуны, i цэбар

з мешанкай, i вузкае, на адно бервяно прарэзанае акенца у сцяне (326).

Хата у сне iмгненна ператварылася у пустую пуню, узмацнiуся тры-
вожны настрой юнака, а потым зноу перад вачамi хлопца прадсталi
хата, чыгуны у сенцах, цэбар з мешанкай, кашы з бульбай, мацi. Пас-
ля трывожнага сну юнак атрымау тэлеграму пра смерць мацi. Апавя-
дальнiк бярэцца за напiсанне твора, бо ëн па-свойму забабонны ча-
лавек: Наiуны, ëн хоча перамагчы сапрауднасць, ëн хоча верыць: я

засцярогся ад бяды, бо сказау. Дабро i надзея тут накрэслiлi свой

круг (327). Аднак твор апавядальнiка так i застаецца не напiсаным,
а жыццëвая наканаванасць не пераадоленай. Мастацкi свет у “Сма-
леннi вепрука” уключаны у складаную сiстэму асацыятыуна-сэнсавых
сувязей i узаемапераходау з рэальнага у вiртуальны свет, з жыцця
у творчасць i наадварот.

Проза Стральцова – гэта проза думкi i пачуцця, у ëй значны не
паказ падзей, а паказ чалавечых адчуванняу. Яна па-свойму рытмiч-
на арганiзаваная за кошт пауторау i кантамiнацый зыходных сiтуа-
цый, кожны твор вытрыманы у сваëй настраëвай танальнасцi, нярэдка
пазначанай назвай.

Апавядальнiцкiя стратэгii у аповесцi “Самасей” Сакрата Яновiча
i апавяданнях Мiхася Стральцова накiраваны на выяуленне духоунага
свету чалавека. Героi творау абодвух аутарау – людзi, якiя больш раз-
важаюць, чым дзейнiчаюць. Пiсьменнiкi шмат увагi надаюць iнтрас-
пекцыi, персанажы галоуным чынам самараскрываюцца у ацэнках iмi
жыццëвых з’яу. М. Стральцоу аддае перавагу вар’iраванню сюжэтных
эпiзодау, лiрычнасць ëн спалучае з эпiчнасцю, а С. Яновiч схiльны
быу да выкарыстання другаснай мастацкай умоунасцi, сатырычных
фарбау.
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S UMMARY

SAKRAT YANOVICH’S “WEED”
AND MIKHAS STRALTSOV’S SMALL PROSE:

NARRATIVE STRATEGIES

Narrative strategies in the story “Weed” by S. Yanovich and in small prose
by M. Straltsov are aimed at revealing the inner world of man. The heroes of
the works of both writers are reflective people. The writers paid much attention to
introspection. M. Straltsov preferred to modify the plot, the combination of lyricism
and epic. S. Yanovich chose secondary artistic convention – satirical image.

Key words: prose, story, artistic form, narrative strategy, introspection.

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

POWIEŚĆ „SAMOSIEJ” SOKRATA JANOWICZA
I MAŁA PROZA MICHASIA STRALCOWA:

STRATEGIA NARRACYJNA

Strategie narracyjne w powieści „Samosiej” S. Janowicza i opowiadaniach
M. Stralcowa mają na celu badanie artystycznie świata człowieka. Bohaterowie
utworów obu pisarzy są ludźmi refleksyjnymi. Pisarze przykładali dużą uwagę
do introspekcji. M. Stralcow wolał zmieniać wątki fabularnie, kombinacje liryzmu
i epiki podczas gdy S. Janowicz wybierał stosowanie drugorzędnej konwencji arty-
stycznej, obrazu satyrycznego.

Słowa kluczowe: proza, powieść, opowiadanie, strategie narracji, introspekcja.


