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МАСТАКОЎСКАЕ БАЧАННЕ І ХРАНАТОП У РАННІХ 
АПАВЯДАННЯХ УЛ. СЦЯПАНА І А. ГЛОБУСА

The  visual  aspects  and  their  relationship  to  the  literary  chronotope  in  early  stories  of
Ul. Stsyapan  and  A. Hlobus  were  analyzed  in  this  article.  The  article  explains  the  influence  of  artists’
experience on their literary works, looks for manifestations and causes of the phenomenon.

Канец  80-х-  пачатак  90-х  гадоў  ХХ  стагоддзя  адметны  прыходам  у
літаратуру новага пакалення  пісьменнікаў.  У гэты час выходзіць  цэлы  шэраг
кніг  маладых  аўтараў,  ствараецца  літаратурнае  аб’яднанне  «Тутэйшыя».  У
канцы  80-х  дэбютавалі  ў  літаратуры  Ул. Сцяпан  і  А. Глобус  (зборнікі
А. Глобуса  «Адзінота  на  стадыёне»  (1989)  (падрыхтаваны  набор  зборніка
«Груд»  (1985)  быў  раскіданы  [2,  20]),  Ул. Сцяпана  «Сам-насам»  (1990)).
Цікава,  што  абодва  пісьменнікі  маюць  мастацкую  адукацыю  (у  свой  час
працавалі першы – мастаком-афарміцелем, другі – рэстаўратарам) займаюцца
мастацкай творчасцю і сёння. У сувязі з гэтым, думаецца, у творах А. Глобуса
і  Ул. Сцяпана  праяўляецца  моцны  візуальны  пачатак,  імкненне  апісваць
бачны,  знешні  бок  падзей,  увага  да  дэталі.  Гэтыя  асаблівасці  абумоўлены  як
літаратурным  працэсам  канца  1980–90-х,  так  і  асабістым  вопытам  аўтараў,
уплывам мастакоўскага бачання на літаратурны хранатоп. 

Пра  феномен  візуальнага  ў  літаратуры  і  яго  сувязь  з  хранатопам
упершыню  напісаў  М. Бахцін.  У  працы  «Раман  выхавання  і  яго  значэнне  ў
гісторыі рэалізму» (глава «Час і прастора ў творах Гётэ») даследчык выяўляе
асаблівую  ўвагу  да  аналізу  «культуры  бачання»  ў  творчасці  Гётэ.  Паводле
даследчыка,  нямецкі  пісьменнік  надаваў  «выключнае  значэнне  бачнасці»
(рус.  «зримости»  –  С. М.):  «Усе  астатнія  знешнія  пачуцці,  унутраныя
перажыванні,  развагі  і абстрактныя  паняцці  аб’ядноўваліся  вакол  вока,  што
бачыць,  як  свайго  роду  цэнтра,  як  першай  і  апошняй  інстанцыі»  [1,  241].
Паводле  М.  Бахціна,  «культура  вока»  Гётэ  вызначала  мастацкую  спецыфіку
яго  твораў,  у  прыватнасці,  паэтыку  прасторы  і  часу:  «выкшталцонае»  вока,
«выключна  вострае  вока»,  «пранізлівае  бачанне»  фарміравалі
часава-прасторавую  структуру  твораў  пісьменніка,  у  якіх  па-новаму
выражалася  ідэя  гістарычнага  станаўлення  і  рэалістычны  погляд  на  свет.
Іншая,  нерэалістычная  стратэгія  выяўлення  візуальнага  ў  літаратуры  –
«гратэскнае  бачанне»  –  была  адзначана  М. Бахціным  у  кнізе  пра  Рабле  і
развітая ў працы Ц. Тодарава «Уводзіны ў фантастычную літаратуру» [5, 61]. 

Было  б  некарэктным  у  дачыненні  да  беларускіх  пісьменнікаў  канца
ХХ стагоддзя  праводзіць  паралель  з  Гётэ  з  уласцівай  яго  творчасці
«культурай  вока»  і  мастацкім  гістарызмам.  Прырода  візуальнасці  ў
беларускіх аўтараў іншая. Аднак у выбары аб’ектаў бачання і іх літаратурнай
«абмалёўцы» таксама  прысутнічае  пэўная  кацэпцыя  часу.  Паводле  назірання
Л.  Сіньковай  (Корань),  «перыяд  вучнёўства  <...>  большасці  нашых  маладых
аўтараў  пазначаны  экспансіяй,  імкненнем  рушыць  куды-небудзь  па-за
беларушчыну»  [6,  259].  Так,  для  канца  1980–90-х  характэрны  пошук  новага



«пейзажу» для беларускай  прозы,  падкрэсленне  экзатычнага,  урбаністычнага
ў апісаннях месца дзеяння. Так, напрыклад, у апавяданнях А. Глобуса дзеянне
адбываецца на пляжы паўднёвага курортнага горада; на прыпынку гарадскога
транспарту,  у  двары-калодзежы,  у  аўтобусе  (у  апавяданні  «Дарма»  гарадскі
аўтобус узвышаецца да метафары імклівага руху часу). 

У  зборніку  Ул. Сцяпана  «Сам-насам»  візуальны  пачатак  выразна
паяднаны  з  хранатопам.  Дзеянне  апавяданняў  часта  лакалізавана  ў  кватэры,
на  вышыні  пэўнага  паверха.  Геаметрычнасць,  прасторавасць  мастацкага
мыслення  тут  праяўляецца  ва  ўказаннях  на  форму,  у  дакладным  вызначэнні
паверха:  «Малады  ў  думках  робіць  разрэз  будынка.  Уяўная  плоскасць
рассякае  паверхі:  першы,  дзе  знаходзіцца  яго  пакой,  і  другі,  з  кабінетамі
намесніка  і  загадчыка»  («Разрэз  будынка»);  «Раман  бярэ  грошы,  складае  іх
удвая  і  глядзіць  у  вакно.  Там  у  чорна-сінім  шкле  ён  бачыць  сваё
адлюстраванне,  праз  якое  прасвечваюцца  вокны  супрацьлеглага  дома.  Яго
адлюстраванне  трымае  ў  руцэ  паперы,  потым  кладзе  іх  у кішэню»  («Доўг»);
«Адлюстраванні  і краявід накладаюцца ў шкле адно на другое і суіснуюць у
адным  вымярэнні  –  у плоскасці  шкла»  («У  плоскасці  шкла»);  «На  лесвічнай
пляцоўцы  дванаццатага  паверха,  ля  вялікага,  ва  ўсю  сцяну,  акна  стаялі  дзве
жанчыны.  За  шклом,  да  самага  далягляду,  доўжылася  панарама  горада.
Цёмныя  прамакутнікі  паркаў,  роўныя  крэсы  дарог,  аснежаныя  палі  з
раскіданымі па іх новабудоўлямі...» («Ператварэнне»); «Наш двор – між двух
чатырохпавярховых  дамоў»  («Самакат»);  «Нішто  не  парушала
геаметрычнасць  халоднай  планіроўкі»  («Зімні  лес»);  «...прастора  аркі
сціскаецца ў такт ударам сэрца...» («Нагода»).

Падобныя  апісанні  прысутнічаюць  ва  ўсіх  апавяданнях  без
выключэння. Маюць пазнаку прасторавага, геаметрычнага мыслення і многія
дэталі:  цень  ад  люстры,  які  нагадвае  «кветку  на  доўгай  сцябліне»,  якая
«ляжыць на белай плоскасці столі», «шкляны цыліндр,  у якім стаяць кветкі»,
«чатырохкутнік партрэта», «куб пакоя», «жоўты квадрат акна».

Геаметрызм  у  мастацкай  прасторы  з’яўляецца  тут  адлюстраваннем
натуральнага геаметрызму горада. У творах адчуваецца наяўнасць «вока, што
бачыць»:  дзеянне  паказваецца  не  вачыма  героя,  а  праз  погляд  назіральніка
(аўтара,  апавядальніка),  які  якраз  і  заўважае  прасторавыя  параметры.
Звычайныя  людзі  (персанажы  апавяданняў),  паглынутыя  сваімі  жыццёвымі
задачамі,  звычайна  не  завастраюць  на  іх  увагу.  Прастораваму  бачанню
апавядальніка ўласцівы высокі аналітызм,  яго можна параўнаць з  ацэначным
поглядам  мастака  (заўважае  кампазіцыю  –  размяшчэнне  на  карціне  рэчаў
адносна  адна  адной;  фактуру  матэрыялаў,  адбіткі  ў  шкле),  архітэктара,
праекціроўшчыка  (адзначае  структуру  будынка,  план  мясцовасці).  Хранатоп
часта  абумоўлены  поглядам  знутры  кватэры  праз  аконнае  шкло  (апавяданні
«Шэры матылёк», «У плоскасці шкла»).

Падобнае  прасторавае  мысленне  назіраецца  і  ў  апавяданні  А.  Глобуса
«Вова  Вова»,  а  менавіта  ў  разгорнутым  апісанні  пакоя,  у  якім  вядзецца
рамонт: «У  плане  пакой  квадратны.  Вышыня  сцяны  роўная  яе  даўжынi.  (...)
Сцены,  з  якiх  знялi  старыя  шпалеры,  падобныя  да  геаграфiчных  картаў,  а
дзiркi  ад  цвiкоў  —  на  абазначэннi  населеных  пунктаў.  Аконная  рама



акрэслiвае  чатыры  фрагменты  мiкрараённага  краявiду.  (...)  Калi  куты  пакоя
злучыць па столi ўяўнымi дыяганалямi, якраз у кропку перакрыжавання ўбiты
крук,  на  якiм  вiсiць  шкляны  шараабрысны  свяцiльнiк.  Шар  не  гарыць.  (...)
Кубiчная  прастора  адгароджана  ад  свету  стандартным  акном,  пабеленай
столлю,  дашчанай  падлогаю  i  гладкiмi  дзвярыма»  [3,  3].  Перад  чытачом
паўстае  закрытая  прастора  з  дакладна  абмаляванымі  межамі.  Яна  ўяўляецца
як  набор  плоскасцей,  размешчаных  пэўным  чынам  адносна  крыніцы  святла.
Апавядальнік  нібыта  прапануе  чытачу  зрабіць  замеры,  правесці  дыяганалі.
Апісанне займае больш старонкі і стварае эфект запаволення мастацкага часу.
І тым больш манументальна ўспрымаецца развязка. У строгім геаметрычным
«космасе»  словы  «Вова  Вова»,  нашкрэбаныя  дзецьмі  на  белай  сцяне,
прадстаюць  своеасаблівым  творчым  актам.  Такім  чынам,  хранатоп
апавядання падпарадкаваны задуме. 

Падобныя  сітуацыі  назіраюцца  і  ў  некаторых  іншых  апавяданнях:
«Аголеная  ў  тралейбусе»,  «Маркоўны  агонь».  Па-мастакоўску,  з  увагай  да
формы і колеру, «выпісаныя» карціны (гэта можа быць мастацкі інтэр’ер або
прадмет) нязменна  разбураюцца раптоўнай  падзеяй,  што абумоўлена  логікай
развіцця навелістычнага сюжэту.

Такім  чынам,  у  дэбютных  зборніках  Ул. Сцяпана  і  А. Глобуса  
выяўляецца  своеасаблівае  прасторавае  мысленне,  паэтыка  «бачання»,  што
паяднаная з хранатопам апавяданняў. 

 Магчыма,  паэтыка  візуальнага  ў  літаратурных  творах  абумоўлена  і
літаратурным  кантэкстам.  У  апошняе  дзесяцігоддзе  ХХ  стагоддзя  сталі
папулярнымі  жанры  дэтэктыва  і  кінасцэнарыя,  якія  заснаваныя  на  дзеянні  і
патрабуюць  ад  пісьменніка  (першы  –  у  меншай  ступені,  другі  –  у  большай)
«кінематаграфічнага  бачання»,  якое  па  сваёй  сутнасці  візуальнае.  Адгалосак
кінаэстэтыкі  «чытаецца»  і  ў  досыць  частотным  выкарыстанні  А. Глобусам  і
Ул.  Сцяпанам  цяперашняга  часу  ў  апавяданнях  першых  зборнікаў.
Паказальнае і ўзнікненне такога гібрыднага літаратурна-мастацкага жанру, як
комікс  («Дзікае  паляванне»,  тэкст  А.  Глобуса  паводле  Ул. Караткевіча,
ілюстрацыі  Ул. Сцяпана  і  А. Глобуса  [4];  трэба  заўважыць,  аднак,  што  ў
перавыданні  (2005  г.)  згадка  пра  ўдзел  Ул.  Сцяпана  адсутнічае),  дзе  кожная
выява прыпадабняецца да кадра з кінастужкі. 

Разгледжаныя  з’явы  –  не  сталыя  рысы  творчага  стылю  пісьменнікаў,  а
хутчэй  праявы  вучнёўства.  Аднак  зварот  да  іх  уяўляецца  карысным  для
разумення  літаратурных  тэндэнцый  канца  1980-х  –  пачатку  90-х,  дазваляе
ахарактарызаваць тую інтэнцыю, якую несла з сабой пакаленне «Тутэйшых»,
наблізіцца  да  разумення  яго  ролі.  Уяўляе  цікавасць  развіццё  і  мадыфікацыя
«бачання» і хранатопу ў далейшай, больш сталай прозе пісьменнікаў. 
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