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Функцыянаванне мастацкага тэксту у гiсторыка-культурным кан-

тэксце падпарадкавана, разам з iншымi законамi, сiстэмнаму прын-

цыпу моунай i мауленчай эканомii, iнтэнцыi да лаканiчнасцi i даклад-

насцi данясення iнфармацыi. У розныя эпохi ад старажытнасцi да су-

часнасцi асiметрыя памiж планам зместу i планам выяулення у тво-

ры, асаблiва уласцiвая лiрычным формам мастацкага тэксту, нярэдка

праяуляе сябе праз нявыяуленасць, непрадстауленасць некаторых адзi-

нак на розных узроунях выказвання (лексiчным, граматычным, сiнтак-

сiчным i г.д.). Мэта дадзенага даследавання – вызначэнне этапау фар-

мiравання эстэтыкi i паэтыкi малых i мiнiмальных лiрычных формау

у беларускай i замежнай лiтаратурах у гiсторыка-культурнай перспек-

тыве, ад даунiны да сучаснасцi.

У антычны перыяд малыя i мiнiмальныя лiрычныя формы былi

запатрабаваныя у творчасцi старажытных грэкау i рымлян – Эурыпi-

да, Менандра, Вяргiлiя, Аусонiя i Марцыяла. Монаверш меу распау-

сюджанне i у наступныя эпохi лiтаратурна-мастацкага развiцця. У рус-

кай лiтаратуры тэндэнцыi да мiнiмалiзацыi сустракаюцца у творчасцi

I. Хемнiцэра, чые аднарадкоуi, створаныя па правобразе афарызма,

ператварылiся з часам у прыказкi i прымаукi, якiя выкарыстоуваюцца

цяпер без пазначэння аутарства («Большому кораблю и плаванье боль-

шое»). Варыянт мiнiяцюры-эпiтафii ëсць i у творчасцi М. Карамзiна

(«Покойся, милый прах, до радостного утра»).

Адзначым, што прынцыпы мiнiмалiзацыi тэксту, кампрэсii яго

частак асаблiвым чынам праяуляюць сябе у беларускай лiтаратуры
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ужо на этапе яе фармiравання. Праблемы адаптацыi вялiкай коль-

касцi перакладных багаслоускiх тэкстау у старажытнарускай i стара-

жытнабеларускай лiтаратурах прымушаюць перакладчыкау таго часу

звяртацца да сродкау трансляцыi iншамоуных тэкстау менавiта з да-

памогай прыëмау кампрэсii. Для таго, каб зрабiць тэкст зразумелым

i блiзкiм, пры перакладзе з грэчаскай, лацiнскай i iншых моу змяняуся

парадак слоу, уводзiлiся знаëмыя айчыннаму чытачу дэталi побыту,

выключалiся незразумелыя эпiзоды, замянялiся сродкi метафарызацыi

i фразеалагiчныя адзiнкi. Так, напрыклад, Францыск Скарына у прад-

мове да кнiгi «Зыход» звяртаецца да перакладу дзесяцi Майсеевых

запаведзяу, адаптуючы iх для чытача-беларуса, адрасуючы «людем

посполитым к доброму научению»:

Веруй в Бога единаго!
А не бери надармо имени его!
Помни дни светые святити!
Отца и матку чтити!
Не забивай ни едина!
И не делай гр+ху блудна!
Не вкради, что дружнего!
А не давай сведецства лживага!
Не пожедай жены ближнего!
Ни имения или речи его!1

Лаканiчнасць формы, безумоуна, зададзена ужо бiблейскiм тэкс-

там, аднак Ф. Скарына удала перадау афарыстычнасць, ëмiстасць

i унiверсальнасць выказвання-асновы сродкамi роднай мовы. Гэты

тэкст па праве можа лiчыцца адным з першых узорау, дзе вытрыма-

ны этна- i сацыяспецыфiчныя нормы, а таксама прадстаулены вары-

янт рыфмоукi на старабеларускай мове, зразумелай шырокаму колу

чытачоу свайго часу. У дадзеным выпадку мiнiмiзацыя тэксту пра-

дыктавана патрабаваннямi афарыстыкi як жанру. Яшчэ адно лiрычнае

выказванне Ф. Скарыны з прадмовы да кнiгi «Эсфiр» (1519) таксама

будуецца па прынцыпе лаканiчнай перадачы высокаканцэнтраванай

iнфармацыi:

Не копай под другом своим ямы,
Сам въвалишся в ню.
Не став Амане Мардохею шибинице,
Сам повисьнеш на ней2.

1 Ф. Скарына, Творы: Прадмовы, сказаннi, пасляслоуi, акафiсты, пасхалiя,Мiнск
1990, с. 53.
2 Тамсама, с. 71.
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У дадзеным лаканiчным тэксце змяшчаецца i дыдактычнае паву-

чанне, прадстауленае у афарыстычнай мастацкай форме, i перададзе-

на iнфармацыя пра частку пурымскай гiсторыi яурэяу, пра складаныя

узаемаадносiны Мардэхая i Амана, якi паплацiуся за свае iнтрыгi га-

небнай смерцю.

Культура антычнай эпiграфiкi, адной з малых i мiнiмальных лi-

рычных формау, ярка праявiла сябе у творчасцi Андрэя Рымшы, якi

стварыу тры прыклады эпiграм на гербы вялiкалiтоускiх магнатау

(Л. Сапегi, Я. Валовiча, Ф. Тышкевiча). Згодна з барочнай традыцыяй

выкарыстання яркiх метафар складае свой тэкст А. Рымша, славячы

гербы Сапегау (1588), адзначаючы воiнскую мужнасць i чалавечую

годнасць прадстаунiкоу гэтага роду. Вось як заканчвае прысвячэнне

на старабеларускай мове паэт:

Живете ж Сапегове, вси в многие лета,
Ваша слава слыть будеть, покуль станеть света,
Подавайте ж потомком, што маете з предков,
Ведь же и ваших цных справ ввесь свет полон светков3.

У гэтым урыуку у лапiдарным стылi адлюстраваны асноуныя ры-

сы героiка-эпiчных апавяданняу, таленавiта мiнiмалiзаваныя паэтам

да памерау малой лiрычнай формы.

Iгнат Легатовiч, ураджэнец Гродзеншчыны, у 1848 годзе выдау

зборнiк «Эпiграмы». Творы былi напiсаныя на польскай мове i мелi

вялiкую папулярнасць у грамадстве таго часу. Мiнiяцюры Легатовiча

змяшчалi ад двух да дванаццацi радкоу i засноувалiся на сродках катэ-

горыi камiчнага. Сатыры падвяргалiся як сацыяльныя, так i асобасныя

заганы – жорсткасць, прагнасць, грубасць, глупства i г. д.:

Павел-лекар без сумнення
Не жыве з таго ужо лета;
Ëн памëр, як збауца света,
Дзеля нашага уцалення4

(пераклад У. Мархеля)

Найбольшую вядомасць набыла кароткая эпiграма, якая з’явiлася

на смерць жорсткага памешчыка:

3 Старажытная беларуская лiтаратура (XII–XVII стст.), Мiнск 2007, с. 243.
4 Гл.:М. Хаустов iч, Гiсторыя беларускае лiтаратуры 30–40-х гг. ХIХ ст.,Мiнск

2001, с. 49.
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Са смерцю Оштарпа усë iнакшым стане:
Панове кiнуць пiць,
Пачнуць есцi сяляне5.

(пераклад К. Цвiркi)

У творах I. Легатовiча праяуляецца тэндэнцыя да завастрэння

думкi i лаканiчнай гульнi слоу у апошнiм радку. Такi падыход – па-

дахвочванне чытача да дэшыфроукi, сааутарства, моунай гульнi –

з’яуляецца адным з запатрабаваных у тэкстах-мiнiяцюрах i на сучас-

ным этапе.

У ХХ стагоддзi малыя i мiнiмальныя лiрычныя тэксты працяг-

ваюць заставацца дастаткова рэдкай, але сiстэмнай з’явай, у беларус-

кай i сусветнай лiтаратуры назапашаны значны корпус мастацкiх тэк-

стау, заснаваных на прынцыпе мiнiмiзацыi выказвання.

У замежнай лiтаратуры французскi паэт Гiëм Апалiнэр у 1913 го-

дзе у кнiзе «Алкаголi» змясцiу вядомы тэкст-аднарадкоуе «И одино-

кий звук единственной струны», якi стау класiчным узорам падобнай

паэзii на сучасным этапе. Рускi аутар В. Брусау ажно у 1895 годзе

стварае эксперыментальны тэкст «О закрой свои бледные ноги». Васi-

лiск Гнядоу у зборнiку «Смерць мастацтву. Пятнаццаць (15) паэм»

у 1913 годзе звяртаецца для стварэння мiнiмалiзаванай лiрычнай фор-

мы да магчымасцяу мудрагелiстай мовы («Бубчиги Козлевая – Си-

реня. Скрымь Солнца») i да эксперыментау з адналiтарным тэкстам

(«Паэма 14»:«Ю»).

У беларускай лiтаратуры у 1915 годзе, дзякуючы творчым пошу-

кам М. Багдановiча, з’яуляецца першы узор монастрофа у жанры тан-

ка. У вершы таленавiта i дакладна перададзеныя як асаблiвасцi фар-

мальнай арганiзацыi танка, так i фiласафiчная ëмiстасць найлепшых

узорау гэтага жанру:

Ах, як спявае
Сiнявокая птушка
У муках кахання.
Сцiхнi, птушачка, сцiхнi,
Каб не тамiлася я6.

Беларускi паэт-маладняковец А. Александровiч у 1926 годзе у кнi-

зе «Прозалаць» стварае некалькi эксперыментальных тэкстау, што

5 Тамсама, с. 50.
6 Сайт Максiма Багдановiча [Электронны рэсурс], Рэжым доступа http https://
www.maksimbogdanovich.ru/stories/286.htm, Дата доступа 12.09.2019.
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звыкла трактуюцца як праявы вiзуальнай паэзii i канонау футурыз-

му. Аднак дадзены верш можа быць разгледжаны як мiнiмалiстычны

тэкст-аднарадкоуе, якi разгортваецца не злева направа, а зверху унiз,

як гэта магчыма ва усходнiх традыцыях пiсьма. Такому чытанню гэ-

тага твора спрыяе таксама практычна поунае скасаванне знакау пры-

пынку i вялiкiх лiтар:

о

мне

iсьцi
вясьне

паклонам

слаць прывет

о мы у жыцьцi
вiтаць чырвоны
сонца новы сьвет.
Беларусь вясна цябе

у з б а г а ц i л а д о л я й
сонцам сiлы у б а р а ц ь б е

н а п о у н i л а п а д п о л ь л е
П ры в е т в я с ьн е, прыво л ь лю7

У беларускай лiтаратуры у 1960-я гады Алесь Науроцкi, паэт-ды-

сiдэнт, эксперыментатар, выдае зборнiкi «Неба усмiхаецца маланкаю»

i «Гарачы снег». Зварот да элементау абсурдысцкай паэтыкi, выка-

рыстанне знарок знiжанай iнтанацыi, iмкненне адлюстраваць вобраз

моунай i сiтуатыунай штодзëннасцi, пазбауленай якой бы там нi бы-

ло героiкi, пафаснасцi i вонкавай лiрычнасцi, ляжаць у аснове стратэ-

гii пiсьма А. Науроцкага. Верш «Вясновыя думкi» уяуляе сабой цыкл

з шасцi двухрадкоуяу, толькi першае з якiх адпавядае уласна лiрычна-

му канону. Наступныя двухрадкоуi служаць антытэзай, па-асаблiваму

развiваюць заяуленую у загалоуку тэму вясновых роздумау. Верш ста-

новiцца кпiнамi з падманутых чытацкiх чаканняу:

I
У бярэзнiку, дзе зацiхае вецер-узвей,
Жыве на галiнцы салавей.
II
На дрывотнi – закiнуты, заржавелы як след,
Жыве нiкому не патрэбны веласiпед.

7 А. Александров iч, Прозалаць: вершы, Менск 1926, с. 31.
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III
У суседкi на твары жыве нос кiрпаты,
Я за iм назiраю з акна сваëй хаты.
IV
I у душы маëй, мне назло,
Каханне да гэтага носу ажыло.
V
Эх, вясна, ты, вясна, адна прыгажосць!
Усе элементы кахання ëсць.
VI
Калi так, на веласiпедзе да салауя
Паедзем – мая суседка i я8.

«Класiчнае» беларускае аднарадкоуе таксама належыць А. Нау-

роцкаму:

Кваканне жаб заглушае спеу салауя.

Гэта блiскучы прыклад нацыянальнага монаверша, або удэтэрона,

мiнiмальнага па памеры тэксту, якi валодае асаблiва выразным патэн-

цыялам, магутнай мастацкай змястоунасцю. Фiласофска-ëмiстая iнта-

нацыя гэтага монаверша А. Науроцкага сугучна са з’явай парэмii,

тэкст мае iнтэнцыю да «разгортвання» тэкстава-паэтычнай адзiнкi

да разважанняу аб татальнай несправядлiвасцi светабудовы.

Трэба адзначыць, што узоры удэтэрона як у айчыннай, так i у рус-

камоунай лiтаратуры сярэдзiны ХХ стагоддзя пераважна знайшлi

увасабленне у непадцэнзурнай лiтаратуры андэграунду, дысiдэнтау

i пiсьменнiкау-эмiгрантау за кошт падкрэслена эксперыментальнага

характару монаверша.

У 1970-я гады у беларускай лiтаратуры дзякуючы творчым по-

шукам Алеся Разанава з’яуляюцца нацыянальныя самабытныя ма-

лыя i мiнiмальныя лiрычныя формы. Адной з разнавiднасцяу класiч-

ных мiнiяцюр у творчасцi А. Разанава становiцца жанр пункцiрау,

якi iмкнецца да зблiжэння з маляунiчымi эскiзамi. Гэта максiмальна

кандэнсаваныя, кампазiцыйна простыя вершы, якiя маюць рысы афа-

рыстыкi. Эстэтыка мiнiмалiзму, што праяуляе сябе у вершах-пунк-

цiрах, дыктуе асаблiвую стылiстыку: тэкст ператвараецца у накiд,

эксплiкацыю «першасных структур», атамарных фрагментау света-

будовы:

8 А. Науроцк i, Выбраныя творы, Мiнск 2016, с. 17–18.
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Здасца, што усë ужо было:
позiрк, пяшчотны i чулы,
сонца у лiсцi i крыло,
што увышынi мiльганула9.

У творчай спадчыне Максiма Танка вылучаецца зборнiк «Erra-
ta» (1996), дзе цыкл однастрофау, створаных па мадэлi хоку, займае

асаблiвае месца. Эксперыментатар, наватар, паэт умела абыходзiцца

з дадзенай малой паэтычнай формай, стварае атмасферу фiласофскай

засяроджанасцi i тонкай эмацыйнасцi. У вершах-хоку Макiма Танка

асаблiва ярка выявiла сябе майстэрства мастацкай дэталi:

Пацеркi пэрлау –
сьлëзы асiрацелых
рыбацкiх удоу10.

У перыяд другой паловы ХХ стагоддзя у рускай лiтаратуры

заяуляюць пра сябе прадстаунiкi неафiцыйнай паэзii, майстры мастац-

кiх вакуум-тэкстау Ры Нiканава, С. Сiгей, Ул. Казакоу, М. Сапега.

Адзiн з самых вядомых тэкстау Ры Нiканавай «Свабодны алфавiт»

складаецца усяго з дзвюх лiтар, памiж якiмi загадкавае Нiшто, пазна-

чаная адсутнасць:

А – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – Я11

У тэкстах сусветнай нэаавангарднай канкрэтнай паэзii Э. Янд-

ля, О. Гомрынгера, Ф. Мона, М. Бензэ таксама адзначаюцца тэкс-

ты з рэдукцыяй фармальна значных кампанентау. У вершы нэааван-

гарднага паэта-канкрэтыста О. Гомрынгера «Чорная таямнiца» («das
schwarze geheimnis») на старонцы лiтаральна намаляваныя абрысы

нейкай скрынi, куфэрка, якi, згодна з тэкстам, утрымлiвае у сабе

«чорную таямнiцу». Пустоты, вакуумныя лакуны, аформленыя у вер-

шы, не з’яуляюцца адсутнасцю знака або прыкметы, але семантычна

i наумысна структурна пазначаныя:

9 А. Разанау, Танец з вужакамi: выбранае, Мiнск 1999, с. 68.
10 Максiм Танк, Хоку [Электронны рэсурс], Рэжым доступа https://knihi.com/Mak
sim Tank/Choku.html, Дата доступа 12.09.2019.
11 Трансфуристы. Избранные тексты Ры Никоновой, Сергея Сигея, А. Ника,
Б. Констриктора, Москва 2016, с. 158.
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das schwarze geheimnis
ist hier
hier ist
das schwarze geheimnis12

Па ступенi колькаснага прырашчэння аб’ëму вылучаюцца тэксты

з выкарыстаннем аднаго слова/знака, магчыма, пауторанага як адна-

разова, так i некалькi разоу. Гэта творы Людкi Сiльновай, Г. Цiха-

навай, Сержа Мiнскевiча, А. Кавалеускага у беларускай лiтаратуры,

Ус. Някрасава у рускай i Э. Яндля у нямецкамоунай. У гэтай групе

вершау могуць знайсцi рэалiзацыю жанравыя прыкметы амбiграмы,

палiндрома, лагагрыфа.

Так, асемантычныя эксперыменты з гукавой канстытуцыяй мiнi-

малiзаванага тэксту сустракаюцца у творчасцi Сержа Мiнскевiча у вы-

глядзе вершау-цыклафонау, у якiх, пры шматразовым паутарэннi, сло-

ваформы пераходзяць адна у адну, як у вершы «Ваколiцы Брасла-

ва». Тэкст разлiчаны менавiта на вакаральнае выкананне, пры якiм

i выяуляюць сябе кампаненты твора, адбываецца трансляцыя яго се-

мантыкi:

БАРЫбарыбарыбарыБЯРЫбарыбаРЫБАрыбары-
барыБЯ РЫбарыбарыБАРЫ...

Замалëуку пра Браслаускi край, што славiцца багаццем азëр i ляс-

ных угоддзяу, паэт засноувае на вядомым лiнгвiстычным прыëме пад-

ваення для абазначэння множнасцi, вялiкай колькасцi чаго-небудзь.

За фармальным эксперыментам мiнiмалiзiраванага тэксту лëгка згад-

ваецца аповяд пра багацце роднага краю: пра вялiкую колькасць «ба-

роу», «рыбы», «рыбароу» i шчодрасцi прыроды, перададзенай дзеяс-

ловам «бяры».

У творчасцi Ус. Някрасава, аднаго з прадстаунiкоу «лiанозаускай

школы», неафiцыйнай рускай лiтаратуры другой паловы ХХ стагод-

дзя, прыëмы паутору, эканомii лексiчных сродкау, выкарыстання пау-

зы як эквiваленту тэксту даволi распаусюджаныя. Варта адзначыць,

што сцiплая колькасць знакау у тэкстах гэтага паэта дазваляе выйсцi

на першы план iнтанацыйнаму афармленню, гучанню слова:

12 Konkrete poesie. Deutschsprachige autoren. Antologie von E. Gomringer, Stuttgart
1996, с. 77.
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Весна весна весна весна весна весна

Весна весна весна весна весна весна

Весна весна весна весна весна весна

И правда весна13

Лексiчна многiя творы тэарэтыка i практыка канкрэтнай паэзii

Э. Яндля зведзеныя да аднаго-двух параграфiчных знакау, што дэ-

манструе крайнюю крытычнасць прадстаунiкоу канкрэтызму у адно-

сiнах да моунага матэрыялу. Напрыклад, тэкст «Продак i нашчадак»

(«vorfahre und nachkomme») заснаваны на падвойным пауторы аднаго
знака (лiтары), адрознiваюцца знакi толькi наяунасцю кропкi пасля

аднаго з iх:

я.
я14

З улiкам адсутнасцi у iншых творах паэта традыцыйнай пунктуа-

цыi кропка у гэтым вершы набывае дадатковую семантычную нагруз-

ку, выказвае iдэю канчатковасцi, здзейсненасцi, такiм чынам, пера-

дае iдэю «продка». Адсутнасць знака прыпынку у другiм радку азна-

чае наяунасць будучынi, перспектыу, адмауленне абмежаванняу у «на-

шчадка».

Эфект абсурдысцкай нечаканасцi i паутору ляжыць у аснове так

званых «Schüttelreime», кароткага жанру нямецкага фальклору i лi-

таратуры, таксама распрацаванага у творчасцi Э. Яндля. У вер-

шы «o/i» гэтага аутара абыгрываецца сiтуацыя «сустрэчы» двух па-
добных слоу, момант якой дорыць чытачу магчымасць для асацыятыу-

най працы:

o
fr sch
i15

Беларускi аутар Ганна Цiханава у сваiх тэкстах-мiнiяцюрах не пе-

раходзiць да эстэтыкi фарса, эксцэнтрыкi, а толькi вяртае паэтычнай

13 Вс. Некрасов, Стихи за десять лет, [Электронны рэсурс], Рэжым досту-
па http://www.levin.rinet.ru/FRIENDS/NEKRASOV/Stihi za 10 let.html, Дата досту-
па 12.09.2019.
14 E Jandl, Künstliche baum, München 1997, с. 55.
15 Тамсама, с. 71.
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мове вастрыню i асэнсаванасць, дэманструючы нечаканую змену се-

мантыкi пры захаваннi фанетыкi. Двухрадковыя вершы з цыкла «Мар-

скiя шпiлькi» (1997) заснаваныя на паранiмiчнай гульнi, могуць быць

аднесены да такой формы верша, як гетэраграма. Радкi у падобным

тэксце адрознiваюцца толькi расстаноукай прабелу:

Новых творау нiякiх не маю.
Новых творау нiякiх – нямая.

Парушэннi дзеясловау,
Парушэннi – дзея словау16.

Сучасны беларускi аутар Аксана Бязлепкiна уласным аднарад-

коуем дае назвы, якiя уступаюць з тэкстам у адносiны эпiграматычнай

нечаканасцi. Так, тэкст з загалоукам «Страснае» настройвае чытача

на рамантычную хвалю, а аднарадкоуе насмешлiва расчароувае: «Ап-

лявуха да самага вуха». «Спатканне у кафэ» аказваецца зусiм не пры-

емным рандэву, а драматычным прызнаннем лiрычнай гераiнi, стом-

ленай ад адзiноты: «Я заплачу сама. Ты Толькi запрасi!». У сучаснай

беларускай (Г. Цiханава, А. Бязлепкiна, В. Бурлак i iнш.) i замеж-

най лiтаратуры (I. Губерман, В. Вiшнеускi, В. Арэфьева i iнш.) цэлы

шэраг аутарау традыцыйна можа быць разгледжаны у каардынатах

катэгорыi камiчнага.

Своеасаблiвым аутарскiм крэда Рыгора Барадулiна ужо з першых

публiкацый сталi асаблiвая рытмiчная арганiзацыя вершау, унутраная

рыфма, майстэрства гукапiсу. Акрамя таго, гэтаму аутару належыць

тэкст «Паэма» (зборнiк «Руны Перуновы», 2006), якi складаецца з пяцi

слоу, размешчаных у два рыфмаваныя радкi. Кампрэсiя, зафiксаваная

у гэтым паэтычным тэксце, дазваляе скарацiць значную частку тэксту

без iстотнай страты для яго iдэйна-тэматычнага зместу. У тэксце вы-

разна заяулена драматычная мадальнасць, верагодна, лiрычны герой

апавядае пра складаныя адносiны з каханай, пра супярэчнасцi, якiя

прывялi да тупiка у адносiнах i горкага жалю па згубленых пачуццях:

Мне цябе не стае

Тае17.

Адзначым, што на усiм працягу развiцця i функцыянавання су-

светнага i айчыннага лiтаратурнага працэсу тэксты, якiя iмкнуцца да

мiнiмалiзацыi, складалi не абшырны, але сiстэмны корпус.

16 Друкапiсы. Вялiкая iмправiзацыя: паэзiя, проза, Мiнск 2009, с. 187.
17 Р. Барадул iн, Руны Перуновы: Выбраныя творы, Мiнск, 2006, с. 43.
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У старажытны перыяд у беларускiм лiтаратурным працэсе назi-

раюцца у асноуным рыфмаваныя тэксты, якiя працягваюць антычныя

традыцыi эпiграм i эпiтафiй (А. Рымша, I. Легатовiч), а таксама развi-

ваюць агульнасусветныя i нацыянальныя фальклорныя каноны прыка-

зак, прымавак, мудрых максiм (Ф. Скарына).

Ад старажытнасцi да сучаснасцi творы-мiнiяцюры, з аднаго бо-

ку, заснаваныя на разумовай i эмацыйнай канцэнтрацыi, а з другога

– на кампрэсii некаторых элементау тэксту, дэлегуюць свае функцыi

прадстауленым у тэксце кампанентам.

Устаноулена, што абавязковай умовай функцыянавання падобных

творау у беларускай лiтаратуры на сучасным этапе часцяком ста-

новяцца механiзмы атракцыi, парадаксальнасцi, парушэння чаканняу

чытача. Частка малых i мiнiмальных лiрычных формау маюць смеха-

вую прыроду, iмкнуцца да выкарыстання катэгорый камiчнага, уклю-

чэння прынцыпау эпiграматычнага завастрэння, прыëмау гратэску

i абсурдызацыi (творчасць А. Науроцкага, паэтау «найноушага» пе-

рыяду – Сержа Мiнскевiча, Г. Цiханавай, А. Бязлепкiнай, В. Жыбу-

ля, В. Бурлак i iнш.). Тэксты-мiнiяцюры гэтых аутарау у мiнiмальнай

колькасцi знакау дэманструюць асаблiвасцi сучаснай смехавой культу-

ры, дзе дакладна выяуляе сябе тэндэнцыя да амбiвалентнасцi смеху,

якi спалучае гумарыстычнае i фiласафiчнае, лëгкае i сур’ëзнае.

Акрамя таго, намi выяулена, што у малых i мiнiмальных лiрыч-

ных формах у беларускай лiтаратуры на працягу ХХ стагоддзя так-

сама ярка выяуляюць сябе рысы iнтэлектуальна-фiласофскай паэзii,

а таксама рамантычнай i iмпрэсiянiсцкай эстэтыкi i паэтыкi. Аутары,

ствараючы падобныя мiнiмалiзаваныя творы, звяртаюцца да формау

лiрычных медытацый, фiласофска-iнтэлектуальных разважанняу, iм-

прэсiянiсцкай замалëукi, заснаваных на драматычнай, а то i трагiчнай

мадальнасцi. Асаблiвым варыянтам такiх тэкстау можна лiчыць зва-

рот беларускiх аутарау да японскiх паэтычных мадэляу танка i хоку

(М. Багдановiч, А. Науроцкi, А. Разанау, Рыгор Крушына, Максiм

Танк, Р. Барадулiн).
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Razanaǔ A., Tanec z vužakamı̀: vybranae, Mı̀nsk 1999 [Разанау А., Танец з ву-
жакамi: выбранае, Мiнск 1999].
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[Скарына Ф., Творы: Прадмовы, сказаннi, пасляслоуi, акафiсты, пасха-
лiя, Мiнск 1990].
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S UMMARY

SMALL AND MINIATURE LYRIC FORMS IN BELARUSIAN AND FOREIGN
LITERATURE: HISTORICAL AND CULTURAL PERSPECTIVES

The author of the article discusses the stages in creating aesthetics and po-
etics in small and miniature lyric forms in Belarusian and foreign literature from
antiquity to modern times. On the basis of literature of various periods the au-
thor analyzes such forms as “vacuum poetry”, texts with the reduction of formally
significant components, texts with one word/sign repeated once or several times,
udeterone, or single-liner, monopoem.
Key words: small and miniature forms, one-line form, mono line, udeterone, know-
ledge and study of aphorisms, attraction, Belarusian, Russian and Austrian litera-
ture.


