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Паходжанне культуралагiчных з’яу, якiя вызначаюць сучасны ма-
стацка-дакументальны дыскурс, абумоулiваецца эксперыментальнымi
шуканнямi у культуры мяжы XIX–XX стагоддзяу. Неад’емная част-
ка мастацка-публiцыстычнага ужытку азначанай «пераходнай» эпохi
i яркая прымета творчай свядомасцi апошняй, малафарматная пiсь-
меннасць знаходзiцца на працягу ХХ стагоддзя, а тым больш сëння
на авансцэне мастацтва слова. Прынцыповая неаднароднасць i адна-
часова дакладнасць выразных сродкау, “iмгненнасць” праблематыкi,
якая усведамляецца у сваëй глабальнасцi i значнасцi на фоне “вечна-
сцi”, i, наадварот, спроба асэнсаваць глабальнае як iмгненнае, падкрэс-
леная канкрэтнасць, афарыстычнасць i iмкненне да «апрадмечвання»
думкi, камунiкатыуная адкрытасць i мастацкая экспрэсiунасць, а час-
цяком непасрэднасць i ненаумыснасць жывога выказвання – усë гэта
характарызуе наватарскую фрагментарную (i яе найбольш традыцый-
ную разнавiднасць – дзëннiкавую) прозу. Як адзначае Галiна Твара-
новiч, мастацкi твор з’яуляецца вынiкам трансфармацыi, увасаблен-
ня цэлай сумы разнастайных фактарау. I цi не вызначальнае месца

сярод iх займаюць лëс творцы, яго атачэнне, гiстарычная эпоха, ад-

ным словам, плынь жыцця. Уваходзiць яно на старонкi тэкстау ...

сваеасаблiвым вызваленнем душы1. Сам спосаб апавядання ад пер-

1 Г. Тваранов iч, Агульныя стылëва-эстэтычныя асаблiвасцi беларускай лiта-
ратуры у Польшчы, “Тэрмапiлы” 2003, № 7, с. 91.
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шай асобы, пры якiм система преломляющихся и пересекающихся оце-
нок может усложниться по сравнению с повествованием от тре-

тьего лица2, аказваецца найбольш адэкватным тым камунiкатыуным
задачам, рашэнне якiх сëння актуальна для удзельнiкау культура-
лагiчнай камунiкацыi i “стваральнiкау” мастацка-дакументальнага
дыскурсу.

У творчасцi “белавежцау” малафарматная пiсьменнасць увогуле
i аутабiяграфiчныя нататкi у прыватнасцi (а менавiта у iх “удзельная
вага” спалучэння мастацкага i дакументальнага дыскурсау – асаблiва
адметная з’ява) адыгрываюць вялiкую ролю. Аб гэтым яскрава свед-
чаць лiтаратуразнаучыя знаходкi Галiны Тварановiч, якая прысвя-
цiла творчай практыцы “белавежцау” шэраг навуковых прац. Твор-
чая цiкавасць да фрагментарнай формы, да жанра мiнiяцюры, якая,
у сваю чаргу, прадугледжвае вядомую гнуткасць зместу, на праця-
гу ХХ стагоддзя у мастацкай практыцы “белавежцау” надзвычай
актуальная; мастакi слова iмкнуцца знайсцi максiмальна дзейсныя
шляхi самавыяулення у творчасцi, адлюстравання рэчаiснасцi, пра-
пушчанай праз сябе. Невыпадкова, што у беларускай культуры знач-
ную папулярнасць набылi дакументальна-мастацкiя творы, традыцыя
якiх на Беларусi вядзе свой радавод яшчэ з летапiсных часоу3, i у куль-
туралагiчным дыскурсе ХХ стагоддзя гэта не страчвае сваëй актуаль-
насцi. Дарэчы, i сама Галiна Тварановiч успадкоувае тую традыцыю
у творы “Пайсцi, каб вярнуцца”, збудаваным з лiрыка-аутабiяграфiч-
ных запiсау розных гадоу. Сваеасаблiвы летапiс “унутранага жыцця”
асобы, сталенне юнай душы, самаасэнсаванне (якое увогуле – харак-
тэрная рыса рэлiгiйнай фiласофii ХХ стагоддзя; узгадаем, напрыклад,
“Самапазнанне (вопыт фiласофскай аутабiяграфii)” Мiкалая Бердзяе-
ва, “Апалае лiсце” Васiля Розанава i iнш.) – усë гэта робiцца зместам
трохчастковага цыкла мiнiяцюр, якiя маркiраваны па прынцыпе ста-
лення асобы: “З запiсау вучанiцы”, “З запiсау студэнткi”, “З запiсау
аспiранткi”. Дарэчы, у кнiзе Галiны Тварановiч нават графiка бе-
ластоцкага мастака Ежы Лянгевiча падкрэслiвае вектар унутраных

2 С. Лебедев, Сказовая форма повествования как особый тип диалога в художе-
ственной литературе, [в:] Национальные культуры в межкультурной коммуника-
ции. В 2 ч., Минск 2016, ч. 2, с. 223.
3 Г. Тычко, Дакументальны пачатак у мастацкай публiцыстыцы Беларусi,

[у:] Журналiстыка у суладдзi з жыццëм: да 90-годдзя заслужанага дзеяча культу-
ры Рэспублiкi Беларусь, доктара фiлалагiчных навук, прафесара Барыса Васiльевiча
Стральцова: зб. навук. прац, Мiнск 2016, с. 125.
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змяненняу у прыватным жыццi лiрычнай асобы, i ад стрыманых гра-
фiчных замалëвак з вiдамi вëскi i дрэвау (намëк на “каранi”, “малую
радзiму”) мастак пераходзiць да сюррэалiстычных метафар абуджэння
(вобраз пеуня) i страсцей (вiхор – вiр – птушыныя крылы).

“Пайсцi, каб вярнуцца” i па сутнасцi сваëй, i па суаднесенасцi
з творчасцю iншых “белавежцау” з’яуляецца часткай метадыскурсу
беларускага лiтаратурнага аб’яднання “Белавежа”.

Звернем увагу на наступную мiнiяцюру з першай часткi кнi-
гi, у якой падкрэслiваецца, што уразiу «Сiрочы хлеб» Янкi Брыля.
Галоуны герой з такiм прыгожым iмем – Данiк! Данiк Малец жы-

ве у заходнебеларускай вëсцы, як некалi сам пiсьменнiк. У чымсь-

цi унутраным ëн надзвычай мне адпавядае4. Знамянальна тое сугуч-
ча з брылëускiм героем, якое зауважае у сваëй душы лiрычная ге-
раiня (запiс зроблены у 1969 годзе), знамянальна яно у тым сэнсе,
што праз гады менавiта да мастацка-дакументальнай, “спавядаль-
най” творчасцi Янкi Брыля, увасобленай у цыклах лiрычных мiнi-
яцюр – фрагментау “жыцця душы” – звяртаецца Галiна Тварано-
вiч у кнiзе “Вектары беларусазнаучых даследаванняу”. Звяртаецца
у тым лiку i з той нагоды, што якраз лiрычная проза пiсьменнiка
трапiла у фокус першага нумара часопiса “Тэрмапiлы”, якi выйшау
у 1998 годзе. Як адзначае Галiна Тварановiч, па-свойму сiмвалiч-
на, што «Тэрмапiлы», можна сказаць, блаславëны былi самiм Ян-
кам Брылëм. Яго лiрычная проза пад назвай «Крынiчнае» распачы-
нала творчае сумоуе на старонках часопiса5. I у гэтым кантэксце
нельга не падкрэслiць, што у брылëускай лiрычнай прозе рэалiзуец-
ца менавiта магчымасць сiнтэзу у рамках мiнiяцюры дакументальна-
га, мастацкага, публiцыстычнага пачаткау з фiласофскiм абагульнен-
нем, а на першы план выходзiць фiласофская апазiцыя “вечнае”–“часо-
вае”, якая, акрамя асноунай семантычнай нагрузкi, задае эмацыяналь-
ны настрой: часовасць – на фоне вечнасцi6. I гэта сугучна паэтычнаму
светауспрыманню Галiны Тварановiч (На слупах Вечнасцi шаты ча-

су развешаны. / Ходзiм пад iмi7). I, безумоуна, фiласофiя лiрычнага
разважання знаходзяць мастацкае увасабленне у найноушай лiрыцы
Яна Чыквiна:

4 Г. Тваранов iч, Пайсцi, каб вярнуцца, Беласток 2014, с. 7.
5 Г. Тваранов iч, Вектары беларусазнаучых даследаванняу, Беласток 2016, с. 60.
6 Я. Брыль, Вячэрняе: Лiрычныя запiсы i мiнiяцюры, Минск 1994, с. 170.
7 Г. Тваранов iч, Бурштынавы яблык, Беласток 2010, с. 135.
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Дзецi i вечнасць – iх сiвавалосая няня –
Схаваушыся у свежых ценях падворка,
Як кураняты, цiлiукалi мiлагучнай музëлкай,
Каб адказаць на яе прамудрыя пытаннi.

На кожным кроку няня не пераставала пiлiкаць:
Чаму сухi пясок стаецца хутка пылам?
Чаму не лëтаюць без птушак толькi крылы? –
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I вечна маучала.
I адказы прымала усе без залiку8.

Iмкненне сказаць сапрауднае “жывое” слова вызначае паэтыку лi-
рычнай прозы Янкi Брыля i “белавежцау”. Менавiта таму жыццë ча-
лавека як яно ëсць, узноуленае праз лiрыка-фiласофскiя разважаннi,
успамiны аб дзяцiнстве, родных i блiзкiх людзях, замалëукi з пры-
ватнага жыцця, публiцыстычныя выказваннi i крытычныя заувагi,
афарызмы i развагi пра творчасць, лiтаратуру i прызначэнне пiсь-
меннiка, становiцца адзiным i галоуным аб’ектам празаiчных лiрыч-
ных творау, а прывязка да дакументальнай дакладнасцi убачанага...

спалучаецца з вобразным пераасэнсаваннем фактау, паэтызацыяй рэ-

чаiснасцi, аутарскiм прачытаннем жыццëвага матэрыялу сродкамi

моунай выразнасцi9. Пры гэтым чалавек, ствараючы сваю Цывiлiза-
цыю10, шукае i сваю “родную душу”, рэцыпiента, аднадумцу; маста-
ка турбуе вобраз патэнцыяльнага чытача: Для каго пiшаш?... Цяжка
уяуляць так званага шырокага чытача, тым больш беларускага, яш-

чэ тым больш – будучага. Пiшаш, спадзеючыся, што ëн будзе, вера-

чы у гэта, пiшаш па абавязку, з адчуваннем яго, ледзь не iнстынк-

тыуным11.

Асаблiвасцi паэтыка-стылiстычнай арганiзацыi цыклау лiрычных
мiнiяцюр абумоулены пiльнай увагай пiсьменнiка да жывога паэтыч-
нага слова, i, што надзвычай важна, да роднага слова. Нацыяналь-
ная самасвядомасць, духоунае самавызначэнне у кантэксце сучаснасцi

8 Я. Чыкв iн, Здарылася быць. Лiрыка. Проза, Беласток 2015, с. 75.
9 В. Зраз iкава, Жанравыя разнавiднасцi замалëукi у сучасных iнтэрнэт-СМI,

[у:] Сучасная медыясфера: практыка трансфармацыi, тэарэтычнае асэнсаванне,
iнстуцыянальныя перспектывы: матэрыялы I Мiжнар. навук.-практ. канф., Мiнск
2017, с. 73.
10 Я. Чыкв iн, Iдэя. Вобраз. Iнтэрпрэтацыя, Беласток 2014, с. 159.
11 Я. Брыль, Вячэрняе..., с. 200.
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асэнсоуваюцца у мiнiяцюрах праз агляд драматычных старонак на-
цыянальнай гiсторыi з глыбока асабiстых каштоунасных i экзiстэнцы-
яльных пазiцый. Пiсаць тое, што хочацца самому12, спасцiгаць кан-
траст знешняга i глыбiннага13 – гэта галоуныя фiласофскiя iнтэнцыi,
якiя вызначаюць паэтыку мастацка-дакументальнага тэксту, створа-
нага з фрагментау. I заканамерна, што, сумяшчаючы у сябе эпiчны
i лiрычны дыскурсы, рысы побытапiсання i дакументалiстыкi, жанра-
выя магчымасцi эсэ i нарыса, верша i апавядання, такi тып мiнiяцюры
з’яуляецца характэрным для творчай практыкi “белавежцау”.

Асобна вылучаецца тут постаць Сакрата Яновiча – аутара мно-

гiх празаiчных i эсэiстычных кнiг, адметнага апавядальнiка i майст-

ра празаiчнай мiнiяцюры. На думку Галiны Тычко, у невялiкiх тво-
рах С. Яновiча змяшчаецца усë, што павiнна быць у «вялiкай» кнiзе:
праудзiвасць i назiральнасць, дабрыня i гумар, паблажлiвасць, iронiя,

сарказм, расчараванне i жыццëвая мудрасць14. Значную ролю мiнiяцю-
ра адыгрывае i у мастацкiм свеце Яна Чыквiна, якi выступае не про-
ста як асоба, але найперш як творчы чалавек, заклапочаны спрадвеч-

нымi праблемамi мастацтва15. I невыпадкова акцэнтуецца увага на
назвах паэтычных зборнiкау Яна Чыквiна – “Кругавая чара”, “Свет
першы i апошнi”, “Жменя пяску”, якiя мiжволi скiроуваюць думкi
да iмгненнасцi i пераходнасцi быцця16. Дарэчы, такое светаадчуванне
характэрна i для iншых “белавежцау”. Людмiла Сiнькова робiць ак-
цэнт на гэтым ужо у назве артыкула, прысвечанага “белавежскай”
праблематыцы – “Чалавек i гiсторыя у мемуарах Янкi Жамойцiна”17,
а у тэксце артыкула вылучае вельмi важнае для iснавання жанру, якi
у празаiчнай форме раскрывае характэрнае для увасаблення у лiрыцы
унутранае жыццë асобы, спалучэнне – “шчырую споведзь”18.

Па сутнасцi, мiнiяцюра становiцца унiверсальным жанравым ра-
шэннем, чаму i займае у медыйнай прасторы нашага часу настоль-
кi значнае месца. Галiна Тварановiч зауважае, што свае адмет-

12 Тамсама, с. 186.
13 Тамсама, с. 197.
14 Г. Тычко, Нацыянальнае. Iндывiдуальнае. Агульначалавечае, Беласток, 2015,
с. 82.
15 Тамсама, с. 88.
16 Тамсама, с. 89.
17 Л. С iнькова, Чалавек i гiсторыя у мемуарах Янкi Жамойцiна, “Тэрмапiлы”
2003, № 7, с. 106.
18 Тамсама, с. 107.
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ныя стасункi мiж рэчаiснасцю i мастацкай праудай ëсць у кожна-
га лiтаратурнага жанру. Аднак цi не першапачатковай аказваецца

гэтая праблема пры асэнсаваннi феномена дакументальна-мастац-

кай, аутабiяграфiчнай, мемуарнай прозы19. Запатрабаванасць “жыцця
душы” асобы у мастацка-дакументальным выказваннi сëння застаецца
нязменна важнай, адбываецца i змена самой спецыфiкi малой прозы,

якая сëння можа быць не толькi лiрычнай, але i драматычнай, i эсэi-

стычнай, i фiласофскай, i гумарыстычнай20. У артыкуле “Новая тэма-
тыка у «белавежскай» прозе: аповесцi Вiктара Стахвюка” падкрэслiва-
ецца, што празаiчная мiнiяцюра – здауна хiба адзiн з любiмых жанрау
“белавежцау”21. Акцэнтуе даследчыцкую увагу на гэтым i Анна Са-
ковiч, якая асобна вызначае цыкл празаiчных мiнiяцюр Яна Чыквiна
“Трохкрылыя птушкi” (сiмвал птушкi увогуле аказваецца iнтэртэкс-
туальным у творчасцi “белавежцау”).

Бясспрэчна, знакавая фiгура у культурнай прасторы Беларусi,
Польшчы, еурапейскiх лiтаратурных скрыжаванняу, Ян Чыквiн, паэт
i пiсьменнiк, якi з 1989 года узначальвае аб’яднанне “Белавежа”, з’яу-
ляецца заснавальнiкам i рэдактарам серыi “Бiблiятэка Беларускага
лiтаратурнага аб’яднання”, а таксама рэдактарам часопiса “Тэрмапi-
лы”, трапляе у фокус навуковага дыскурсу Галiны Тварановiч. Рэцэп-
цыя творчай i лiтаратуразнаучай канцэпцый майстра (маю на увазе
раздзел “Ад iдэi – да iнтэрпрэтацыi” з кнiгi даследчыцы “Вектары
беларусазнаучых даследаванняу”) сведчыць аб грунтоуным i пасля-
доуным успрыманнi той мадэлi лiтаратурнага працэсу, якая рэпрэзен-
туецца у працы Яна Чыквiна “Iдэя. Вобраз. Iнтэрпрэтацыя”.

Безумоуна важным уяуляецца асэнсаванне уласных творчых пошу-
кау “белавежцамi”. Так, разглядаючы традыцыi i наватарства Яшы
Бурша, Галiна Тварановiч цытуе аутара зборнiка “Прамень думкi”:
Мы павiнны прысвячаць усë больш увагi новым формам i новаму зме-

сту у мастацтве. Паэзiя без новых форм не можа выявiць чытачу

зусiм iншай псiхiчнай канструкцыi i iншых жыццëвых дасведчанняу

новага зместу, анi розных поглядау на нашу рэчаiснасць22. Палемi-
зуючы з такой светапогляднай устаноукай, паводле якой мастацтва
слова, а асаблiва паэзiя – з’ява элiтарная i не для усiх, Яша Бурш
сцвярджае неабходнасць наблiжэння да чытача. Пошук наватарскiх

19 Г. Тваранов iч, Пад небам Айчыны, Беласток 2005, с. 224.
20 Г. Тычко, Нацыянальнае..., с. 82.
21 Г. Тваранов iч, Вектары..., с. 101.
22 Тамсама, с. 80.
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формау, праз якiя магчыма стварэнне новых вартасцей на грунце
каштоунай старыны, аказваецца не асобнай творчай iнтэнцыяй аднаго
з буйных прадстаунiкоу “Белавежы”, а, фактычна, iдэйнай дамiнантай
лiтаратурнага руху “белавежцау” на працягу ХХ стагоддзя. Сiмвалiч-
ная у сваëй праекцыi на творчасць аб’яднання беларускiх пiсьменнiкау
Польшчы i назва артыкула Яна Чыквiна, прысвечанага Яшы Буршу,
– “Пад двума ветразямi”, дзе прагаворваецца вельмi важная для усëй
мастацкай творчасцi “белавежцау” iдэя права на рост i станауленне

аутаномii чалавечага “я”23.

Характэрная для сучаснага мастацка-дакументальнага дыскурсу
(уключаючы яго вiртуальнае вымярэнне) канцэпцыя фрагментарна-
сцi, абумоуленая, з аднаго боку, працэсамi развiцця мастацтва слова
у рамках нелiнейнага i разнанакiраванага пераходу ад эстэтыкi ма-
дэрнiзму да постмадэрнiсцкага i пострэалiстычнага успрымання рэ-
чаiснасцi, а з другога – прынцыпам публiцыстычнасцi, якi выступае
адначасова i жанрастваральным фактарам фрагментарнага аповеду,
i актуальнай тэндэнцыяй, вызначаючай сумяшчэнне дакументальнага
i мастацкага планау у межах цэласнасцi тэксту, падвяргаецца сëння
множным унутраным перакадзiроукам. Мiж тым стылëва-эстэтыч-
ныя пошукi беларускай лiтаратуры у Польшчы аказалiся запатра-

баванымi, у значнай ступенi адпаведнымi задачам, якiя паусталi на

новым этапе развiцця перад нацыянальнай лiтературай24.
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stucyânal’nyâ perspektyvy, Minsk 2017 [Зразiкава В.,Жанравыя разнавiд-
насцi замалëукi у сучасных iнтэрнэт-СМI, [у:] Сучасная медыясфера:
практыка трансфармацыi, тэарэтычнае асэнсаванне, iнстуцыяналь-
ныя перспектывы, Мiнск 2017].

23 Я. Чыкв iн, Пад двума ветразямi, [у:] Я. Чыкв iн, Далëкiя i блiзкiя. Беларускiя
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S UMMARY

WORKS OF REPRESENTATIVES
OF THE BELARUSIAN LITERATURE ASSOCIATION “BELAVEZHA”
IN CONTEMPORARY ARTISTIC AND DOCUMENTARY DISCOURSE

(BASED ON HALINA TVARANOVICH’S BOOKS)

The combination of art and documentary discourse is a phenomenon in the
works of the representatives of the Belarusian Literature Association “Belavezha”.
They try to combine the possibilities of prose and poetry, autobiography and social
generalization, subjective freedom of the creative personality and modeling of a full
panorama of the world. A well-known literary critic and researcher of Belarusian
literature in Poland, Halina Tvoronovich has devoted her scientific works to the
oeuvre of the participants of the literature association “Belavezha”. She elaborates
on models created by poets and writers, creative interest in a fragmentary form,
the genre of miniatures which provides the flexibility of the content of their artistic
practice.
Halina Tvaranovich’s diaries and poetry develop with tradition of the associa-

tion.

Key words: Belarusian Literature Association “Belavezha”, creativity, discourse,
the genre of miniatures, tradition.

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

TWÓRCZOŚĆ PRZEDSTAWICIELI
BIAŁORUSKIEGO STOWARZYSZENIA LITERACKIEGO „BIAŁOWIEŻA”
WE WSPÓŁCZESNYM DYSKURSIE ARTYSTYCZNYM I DOKUMENTALNYM

(NA PODSTAWIE KSIĄŻEK HALINY TWARANOWICZ)

Połączenie dyskursu artystycznego i dokumentalnego jest zjawiskiem wyjątko-
wym w twórczości członków stowarzyszenia „Białowieża”, którzy dążą do osiągnię-
cia najwyższych możliwości prozy i poezji, autobiografii i uogólnień społecznych,
subiektywnej wolności twórcy i pełnego modelowania świata. Znanym krytykiem
i badaczem literatury białoruskiej w Polsce jest Halina Twaranowicz. Poświęci-
ła ona swoją pracę naukową twórczości członków Stowarzyszenia. Omawia w niej
modele artystyczne, twórcze zainteresowanie fragmentaryczną formą, gatunkiem
miniatur, które stanowią treść praktyki „białowieżan”. Dzienniki i poezja badaczki
również rozwijają się w tradycji stowarzyszenia.

Słowa kluczowe: „Białowieża”, twórczość, dyskurs, gatunek miniatury, tradycja.


