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ПЕРШЫ БЕЛАРУСК1 РАМАН «ЗОЛАТА» ЯДВ1Г1НА Ш.
I ВОПЫТ ЕУРАПЕЙСКАЙ РАМАН1СТЫК1

Раман «Золата» друкавауся у 1920 г. у газеце «Беларус» i з’яв1уся 
вышкам творчай эвалюцьй Ядвшна Ш. як пiсьменнiка-празаiка. Па ягоным 
лггаратурным даробку можна прасачыць пуцявшы станаулення беларускай 
прозы, якая за каротю прамежак часу прайшла шлях ад фальклорнай 
першаасновы, лiтаратурнай апрацоую народных паданняу, казак i анекдотау 
да сур’ёзнага i удумлiвага асвятлення чалавека i акаляючай рэальнасцi. 
Ядвшн Ш. пачынау з пераказу мясцовых легенд, ашсанняу камiчных 
сiтуацый i анекдатычных выпадкау з жыцця, але хутка перайшоу на больш 
высокую ступень мастацкага асэнсавання рэчашнасщ: з’яуляюцца ягоныя 
знакамiтыя байкi у прозе, алегарычныя апавяданнi i прытчы, сацыяльна- 
бытавыя навелы. Адбывалася не толью эвалюцыя жанравых форм -  
усё больш самастойным, змястоуным i складаным рабiуся iдэйна-тэматычны 
змест яго творау. Мастацкi узровень кароткай прозы тсьменшка высока 
ацанiу М. Багдановiч: «У сваiх характарыстыках найбольш сказау я аб п. Я. Ш. 
<...> зь Ядв. Ш. вырабiуся таю шсьменьшк, што ня можна яго ставщь нiжэй 
крупных прадстаунiкоу таго ж жанру у iншых лыаратурах: гляньце, напр., 
на казкi Шчадрына, або гэткiя ж апавяданьнi Г оркага, на байю Ляманскага, — 
няужо ж Ядв. Ш. горшы ад iх?» [1, с. 398]. М. Гарэцю у «Гiсторыi беларускае 
лггаратуры» звярнуу увагу на хуткае сталенне прозы Ядвiгiна Ш. i адзначыу, 
што яго творчасць «стащь у нашай лiтаратуры на пераходзе ад народнщкае, 
да нашанiускае пары» [2, с. 287].

У творах Я двтн  Ш. праяуляу сябе як штэлЯент-гуманют, маралiст, 
якi балюча рэфлексуе з-за чалавечай недасканаласцi i сацыяльнай неспра- 
вядлiвасцi. Калi пiсьменнiк звяртауся да адлюстравання свету мiжчалавечых 
i мiжасабовых стасункау -  у яго творах дамшавау песiмiстычны настрой. 
Сведчаннем таму цэлы шэраг творау: «Зарабляюць», «Бярозка», «Дачэсныя», 
«Гаротная», «З бальшчнага жыцця». Апошняя навела аказалася прарочай, 
у ёй пiсьменнiк нiбы прадбачыу акалiчнасцi канца уласнага жыцця, якое 
завяршылася у вiленскiм шпiталi у поунай самоце. Бязладзiцы чалавечага 
iснавання у алегарычнай паэме «Дзед Завала» аутар процiпастауляу iдэаль- 
нае, суладнае жыццё ж^1вёл у запаветных нетрах пушчы. Звяры, як паказау 
аутар, у адрозненне ад людзей стварылi сапрауды гуманную супольнасць, 
таму галоуны герой паэмы уцякае у лясы i там знаходзiць супакаенне. 
Разважаннi тсьменшка аб сутнасщ чалавечай прыроды, аб яе цёмным, 
дысгарманiчным пачатку падагульнены у рамане «Золата», якi, на жаль, 
Ядвшн Ш. не паспеу закончыць. Тым не менш тое, што створана, яскрава 
сведчыць аб аутарскай iдэйнай задуме, дазваляе прасачыць варыянты далей- 
шага сюжэтнага разгортвання i логiку развiцця характарау, ацанщь мастацтва
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тсьменшка як раманюта. Адзначым, у беларускай лггаратуры можна назваць 
цэлы шэраг недапiсаных, незавершаных тэкстау, што з’яуляецца адным 
з паказчыкау неспрыяльных умоу развiцця лiтаратуры i трагiзму тсьмен- 
нiцкiх лёсау. Прыкладамi могуць быць творы М. Гарэцкага «СГбГрсюя аб- 
разю» i «Камароуская хрошка», раманы «КрывГчы» М. Зарэцкага, «Зашсю 
Самсона Самасуя» А. Мрыя. Заучасныя смерцi тсьменшкау i рэпрэсii абу- 
мовiлi не толькi драматызм лёсау аутарау, але i ix творау.

Маладая «нашашуская» проза адчувала тльную патрэбу адарвацца ад 
фальклорнай асновы, ад апiсальнiцтва i эмпiрызму перайсщ на якасна новы 
узровень адлюстравання i аналiзу рэчаiснасцi, якi б адпавядау эстэтычным 
i грамадскiм патрабаванням нацыянальнага адраджэння. Пры гэтым яна 
iмкнулася адшукаць унутраныя схаваныя прычыны пэуных паводзiн 
чалавека, даследаваць патаемныя бакi яго натуры. Як адзначыу I. Чыгрын, 
у гэты час «беларуская лiтаратура паступова наблiжаецца да сваёй асноунай 
задачы -  глыбокага мастацкага выяулення чалавека» [3, с. 14]. Раман «Зола- 
та» Я двтна Ш. стауся першай спробай у беларускай лгаратуры стварэння 
прозы буйнога жанру. Папярэдшкау у беларускамоунай лггаратуры у аутара 
не было, таму, маючы дастаткова багаты пiсьменнiцкi досвед, ён звяртауся 
i да вопыту еурапейскай раманiстыкi, творча выкарыстоувау вандроуныя сю- 
жэты i матывы, распрацаваныя лiтаратурныя прыёмы, з дапамогай яюх 
выбудоувае займальную, амаль дэтэктыуную штрыгу, стварае псixалагiчна 
пераканаучыя тыпы чалавечых характарау.

Раман Ядвiгiна Ш. муюу мець арыгiнальную для тагачаснай беларускай 
прозы кальцавую кампазщыю i пачынауся, па-сутнасщ, з эпшогу. З таго, чым 
павшна была б заканчвацца сюжэтная л т я  -  са смерщ дзГунаватай жабрачю 
Прузыны. Шхто не ведау, хто яна i адкуль прыблукала, затое паводзшы яе 
былГ адметныя: яна з апдаю i страхам адмаулялася ад грошай i машякальна 
старалася абнавщь сваю вопратку, сцвярджаючы, што яна набрыняла 
людской крывёй. Адзшым скарбам, яю жабрачка хавала у маленькай 
скрыначцы, аказауся залаты пярсцёнак з пекным чырвоным каменьчыкам. 
Так матыу смерцг i золата у цесным адзгнстве быу адразу праяулены у творы. 
Таю пачатак, безумоуна, гнтрыгавау чытача, фармгравау пэуны гарызонт 
чакання i настройвау на драматычны тон наступнага аповеду. Далей пттоу 
рэтраспектыуны пераказ ггсторыг узаемаадносгн галоуных герояу, Зосг 
Стрончык i Васшя Дубшскага, яю вгдавочна павшен быу зноу вярнуцца да 
жабрачю Прузыны, Гх нешчаслГвай дачю. Кампазщыйны прыём рэтраспекцый 
шырока ужывальны у мастацкай лггаратуры яшчэ з антычных творау 
Сафокла i Эурытда i плённа выкарыстоувауся тсьменшкамГ самых розных 
эпох, юрункау i стыляу: у трагедыях Шэкстра, у еурапейскай «новай драме» 
канца XIX -  пачатку ХХ стагоддзя, у творах рамантызму i рэалГзму. 
Напрыклад, у гатычным рамане «Мельмант-вандроушк» Ч. Мэцьюрына i рэа- 
лютычнай аповесщ «Габсэк» А. дэ Бальзака. У эсэ «ФгласофГя кампазщьй» 
Эдгар По адзначау выгоды гэтага кампазщыйныга прыёму: «У люце, яю 
цяпер ляжыць перада мной, Чарлз Дыкенс, згадваючы пра маё даследаванне
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мехашзму “Барнэб1 Раджа”, натсау: “Ц  зауважыл1 Вы, м1ж шшым, што 
Годвш стварау свайго “Калеба Ушьямса” пачынаючы з канца? Спачатку ён 
уцягнуу героя у цэлы шэраг складаных штуацый -  так атрымауся друп том, -  
а пасля у першым томе паспрабавау патлумачыць тое, што адбылося”

Я не упэунены, што Годвш раб1у усё менавта так, -  бо насамрэч тое, 
што ён гаворыць сам пра сябе, не зус1м супадае са сцверджаннем мютэра 
Дыкенса, аднак аутар “Калеба Ушьямса” занадта добры творца, каб не 
зразумець перавагау, яюя дае выкарыстанне такога прыёму» [4]. Таюм уш- 
версальным выйгрышным прыёмам карысталася i руская лтаратура, з якой 
Ядвшн Ш. быу добра знаёмы. Напрыклад, у творах Л. Талстога «Хаджы Му
рат» i «Смерць 1вана Iльiча», дзе аповед таксама пачынауся са смерщ героя. 
Для беларускай лiтаратуры такая нелшейная кампазiцыя рамана «Золата» 
была новай i нязвыклай. З сучаснай лтаратуры можна прыгадаць «Знак бя- 
ды» В. Быкава, дзе таксама перамешаныя некалькi храналагiчных пластоу.

Асноуная сюжэтная лiнiя прадстаулена у рамане як рэтраспекцыя да 
пралогу-эпiлогу i з’яуляецца нiбыта аповедам старога чалавека, пераказаным 
аутарам. Мтула калькг гадоу. Прыязджаючы аднаго разу праз мястэчка С... 
захатла мяне мяцелгца. Прыйшлося падначаваць. <...> Разгутарыуся я з пад- 
слепаватым дзедам-гаспадаром. <...> З-памгжрозных яго апавяданняу адно 
урэзалася мне у  памяць. Вось яно [5, с. 86]. Таюм чынам вобраз наратара 
аб,ектывiзуецца i злiваецца з вобразам аутара, яю мае шыроюя магчымасщ 
пранiкаць у свядомасць герояу, матываваць ix учынкi, паказваць эма- 
цыянальныя зруxi. Такi наратар выступае як аб’ектыуны апавядальнiк щ 
дасведчаны аутар.

Нягледзячы на тое, што тэма золата заяулена у назве рамана i прагучала 
у пачатку, тое, пра што паспеу натсаць Ядвiгiн Ш, не пра золата. Матыу гро- 
шай, золата i багацця не праяулены у надрукаванай частцы твора i не мае 
чаканага злавесна-дэмашчнага увасаблення. Тэкст, яю атрымау чытач, -  
пра згубнасць непамерных чалавечых страсцей, шстынктау, эгаiстычныx 
памкненняу. Усе сюжэтныя каизп завязаны менавiта на нястрыманых 
жарсцях, яюя вядуць да злачынства, разбурэння чалавечай душы i згубнага 
фшалу. Не у добры час спышуся на ноч у доме Стрончыкау выпадковы 
падарожны, малады хлопец Васшь Дубiнскi. Не на добрае ён адмяняе свае 
планы адправщца у Амерыку, а вырашае купiць закшутую пустку па су- 
седству са Стрончыкаму стаць гаспадаром i атрымаць прыxiльнасць Зосi. 
Ракавой сталася сустрэча з гэтай дзяучынай i каханне, якое зацьмша розум. 
Пад яе уплывам ён становiцца забойцам Прузыны Сальнiчышкi, што будзе 
чорнай кармай вiсець над сям’ёй Васiля i Зосi. Расплатай будуць смерцi 
малых дзяцей, а першая дзяучынка, якая выжыве, атрымае пры хрытттчэнт 
iмя Прузына, што з,явiцца штуршком да самагубства Васшя, завяршэннем 
яго унутраных згрызотау. У наданнi дзяучынцы менавта гэтага iменi ён 
пабачыць знак вышэйшых сiл, напамiн пра здзейсненае забойства. -  Якое ж 
вы гмя маёй дачцэ далг? -  спытау Васшь. -  <...> Ужо так бог судзгу, што на 
яе долю выпала такое гмя: Прузына, Прузына! -  Што-о-о?? -  падымаючыся
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з-за стала, сауЫм ц1х1м голасам выгаварыу Васшь. -  Што-о-о?? Прузына?? 
Хто? Прузына? Хто? Мая дачк -  Прузына?? I  раптам дзтм, страшным 
голасам крыкнуу: -  Пру-зы-на!!! -  I  хгстаючымся крокам мтуу хату i вый- 
шау. -  Пру-зы-на!!! Пру-зы-на!!. -  спярша у  сенцах, а пасля ужо на дварэ 
чуваць быу гэты дзЫ, страшны, нейк жала^ва-шалёны крык. -  Пру-зы-на- 
а- а!!! -  i... сщх [5, с. 136]. З забойства пачалася сям’я Дубшсюх, забойствам 
i закончылася. За злачынства бацькоу будзе несщ адказнасць ix не у чым не па- 
вшная дачка, бо менавгга яе гаротны канец аутар атсау у пачатку рамана.

Лтаратуразнауцы справядлiва адзначаюць наяунасць у рамане «Золата» 
рысау рэалiзму i рамантызму, элементау дэтэктыву. Асноуныя мастацюя 
xарактарыстыкi рамана палягаюць у рэчышчы неарамантызму з наборам 
адпаведных щэйна-эстэтычных праяу i дэманструюць творчае выкарыстанне 
аутарам здабыткау еурапейскай лiтаратуры гэтага юрунку. Паэтыка неа
рамантызму знайшла адлюстраванне i у акрэсленнi мастацкага хранатопа, 
i у абмалеуцы галоуных персанажау рамана. Прасторава-часавыя межы твора 
размытыя: падзеi адбываюцца па-за сацыяльным кантэкстам ва умоуным 
мястэчку Д... прыблiзна у канцы Х1Х стагоддзя, бо галоунае, на чым зася- 
роджваецца аутар, гэта разбуральнасць i дысгармашчнасць чалавечай пры- 
роды. Руxавiком сюжэтнай лiнii рамана з’яуляецца дэманiчная постаць 
Зос Стрончык. З ей звязаны рамантычная загадкавасць, недасказанасць 
i няпэунасць. Бацька i дачка Стрончыкi зауседы выклiкалi насцярожанасць 
у мясцовых жыхароу. Яны прыxаднi i не маюць трывалых каранеу у мястэч
ку, таму паказальна, што хата ix стаiць на водшыбе пры самым тракце. 
Жыцце бацькi i дачкi не настолькi звязана з зямлей, гаспадаркай, дауняй 
традыцыяй, як у шшых местачкоуцау, няма у ix i нiякix крэуных сувязей 
з тутэйтттым! жыхарам^ Падазронае жыцце вядзе бацька, Мiкола Стрончык, 
прымаючы па начах сумнiуную кампанiю i зшкаючы разам з iмi на цэлыя 
тыднi. Чым канкрэтна займаецца бацька -  аутар не удакладняе, але зразу- 
мела, што гэта справы цемныя, па-за законам i чалавечай мараллю. 
Гадавалася Зося, як тое ваучанё. Матк яна мала памятала. Чула толью ад 
людзей, што чамусьц матку звалi цыганкай; што дома яна мала спатыка- 
лася, больш па свеце цягалася [5, с. 88]. Таму да Зос Стрончык, хаця яна 
i вырасла шбыта на вачах месщчау, асаблiвыя адносшы: Хадзта яна, прауда, 
i да местачковых дзяучат, бывала i на вечарынках, але моладзь -  не тольк 
равеснщы, а нат i хлопцы, хоць украдкам ахвотна углядалiся -  быццам 
цуралiся яе [5, с. 87].

Дадае дэмашзму Зос i нетыповая прыгажосць. Вось Васшь Дубiнскi 
прыгледзеуся да Зос i дзiвiцца, як ён дагэтуль не прыкмещу i гэтых валасоу 
чорных, не, нат не чорных, а быццам Ышх, яюя гвалтам хвалямi выбiвалiся 
з-пад хустачю... А гэтыя вочы? Як дзве цёмныя хмары, па каторых час ад 
часу быццам мiргане маланка! Гэтыя вочы так тшым разам глянуць умелi, 
што Васшю ажно жутка рабтася так блiзка для iх сядзець. Чула яго душа, 
што чаго б т зажадалi таюя вочы -  ён, як малое дзщя, быу бы паслухмяны 
iм [5, с. 95]. Вобраз гер ат  рамана, неусвядомленыя ею дэмашчныя, разбу-
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ральныя праявы уласнага характару, суадносщца з архетышчным1 вобразам1 
носьбггау злога пачатку, яюя з’яуляюцца скразным1 у сусветнай лггаратуры. 
Напрыклад, Дон Жуан у творы Щрса дэ Малша «Севшьсю свавольшк, 
щ Каменны госць» -  адным з першых творау, прысвечаных вандроунаму 
персанажу. Аутар падкрэсл1вае амаральнасць свайго героя, зацятую упар- 
тасць дзеля дасягнення мэты. Гэта i цэлая галерэя вобразау лггаратуры 
перадрамантызму, гатычнага рамана, дзе адмоуны персанаж вырастае да 
маштабнага злодзея, парушальшка чалавечай маралi i хрысцiянскiх нормау, 
якi па сутнасцi рухае дзеянне у гатычнай прозе. Можна прыгадаць i вобраз 
Хiтлклiфа з рамана Э. Брантэ «Навальшчны перавал», якога разглядаюць як 
архетып змучанага байрашчнага героя, носьбiта усеабдымнай знiшчальнай 
страсцг Эгаiстычнай саманадзейнай асобай, якая губщь жыццё каханай 
жанчыны, з’яуляецца Арбенш з «Маскараду» М. Лермантава. Цжава, што 
цэнзура не прапусцiла гэты твор з прычыны «слишком резких страстей», 
i аутар вымушаны быу iстотна перапрацаваць п’есу. Глыбокiя пшхалапчныя 
даследаваннi эгаiстычнага, разбуральнага пачатку чалавечай ютоты пакiнула 
лiтаратура рэалiзму -  гэта творы А. дэ Бальзака, Стэндаля, Э. Заля, Ф. Даста- 
еускага, Л. Талстога, чый вопыт, бясспрэчна, таксама цiкавiу беларускага 
тсьменшка.

Як паказвае Ядвiгiн Ш., зло уласщва чалавечай натуры. Зося Стрончык 
выступае у рамане эгаiстычным маншулятарам. Аслепленая каханнем да 
Алёксы Г уронка i нянавiсцю да канкурэнтю Прузыны Сальнiчышкi, яна псха- 
лапчна падводзiць закаханага у яе Васшя да забойства ненавiснай супернiцы.
Прузыну ты, Зося, утатла: злосцю, нянавгсцю сваёй утатла ты яе. Не ты ж 
праз увесь час падгаворвала, пад’юджвала да помсты над гэтай дзяучынай? 
Не ты ж столът-то раз казала, што Прузына i толью Прузына ва уам  
втавата -  яна табе спакою не давала, яна табе замтала! Ты утатла 
Прузыну... магмг рукамг ты утатла яе... [5, с. 120]. Хоць забойства Прузыны 
адбылося спантанна, незапланавана, як нечаканы выюд накопленага нега- 
тыву, аднак у вышку бачна, што i таю спакойны, працав^ы i шчыры хлопец, 
як Васшь, здольны на злачынства.

Я двтн  Ш. кладзе у сюжэтную аснову усеуладную iнстынктыуную 
дыхатамiю «Эрас-Танатас», каханне, спалучанае са смерцю, злачынствам, 
забойствам. Героямi кiруе сляпая страсць, якая становщца прычынай 
няшчасця ушх персанажау: забойцам робiцца прыстойны хлопец Васшь Ду- 
бiнскi, каханы Алёкса вымушаны з’ехаць у Амерыку, на няшчасщ, падмане 
i агульнай таямнщы забойства вырастае маладая сям’я Дубшсюх. Пiсьменнiк 
рэалiзуе праз вобразы галоуных герояу рамантычную канцэпцыю -  «зло унут- 
ры нас» -  чалавек выступае галоуным разбуральнiкам i найчасцей сам 
з’яуляецца прычынай уласных бед.

Выкарыстоувае Ядвiгiн Ш. i распрацаваны рамантычны матыу пракля- 
тага месца, злучаны у рамане з пусташай, якая ляжыць побач з зямлёй Строн- 
чыкау. Калiсьцi тут адбылося забойства бацью сынам i самагубства сына- 
забойцы. На праклятым месцы доуга нiхто не рашауся сялщца, бо некалькi
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разоу пажары зн1шчал1 дамы смельчакоу. Гэтую пустку купляе Васшь, 
адмяшушы з-за Зос планы выехаць з грашыма у Амерыку. Падобныя падзе^ 
яюя адбылюя калюьщ на пусташы, шметрычна паутараюцца з галоуным1 
героям1 у канцы натсанай частю рамана: забойства-расплата-самагубства. 
Матыу праклятага месца перайшоу у мастацкую лггаратуру з фальклору, 
з легендау i паданняу, сюжэтна звязаных з мясцовым1 траг1чным1 падзеямк 
Наз1раецца i адваротны працэс, калi творы мастацтва фармiруюць мiфы 
i паданш, якiя iмiтуюць фальклорныя творы. Г эты вандроуны матыу ахвотна 
i плённа выкарыстоувалi пiсьменнiкi-рамантыкi, бо ён быу вельмi прыдатным 
для увасаблення i iлюстрацыi iдэi двухсвецця, перапляцення рэальнага i iн - 
фернальнага у рэчаiснасцi, нагадвау аб парушанай справядлiвасцi i пакараннi. 
Дастаткова прывесщ творы А. Радклiф, Г. Лаукрафта, Э. По, М. Гогаля, 
Я. Баршчэускага. Плённа гэты матыу выкарыстоуваецца i у творах мапчнага 
рэалiзму, напрыклад, у рамане «Сто год адзшоты» Г. Маркеса.

Менавгга з набытай ва уласнасць праклятай пусташай звязваюць 
местачкоуцы усе беды маладой сям,i Зосi i Васшя. Злы рок нiбыта вiсiць над 
сям’ёй -  памiраюць адзiн за адным дзецi, гiбее гаспадарка, няма згоды i спа- 
кою у доме. Насунулгся доуггя, цёмныя асеншя вечары, i у  хаце -  пры той 
мяртвоце, якой веяла жыццё на сялiбе Стрончыка, -  рабтася жутка [5, с. 130]. 
Варта адзначыць, што вобраз праклятага месца у рамане шбы пашыраецца на 
усю краiну. Так, больш-менш шчаслiвым выглядае той, хто вырвауся з яе 
абдымкау i здолеу з’ехаць у Амерыку. Гэта родны брат Васiля Адам i ста- 
рэйшы сын Зосi, якога яна адправша за акiян. Тыя ж, хто застауся тут, нiбыта 
вырачаны на гiбенне. Пасля смерцi Васшя стары Стрончык зноу пачынае 
весщ цёмныя справы са сваiмi былымi сябрукамi, а у якасцi памагатага на 
сядзiбе з’яуляецца небяспечная постаць Халiмона -  яго былога хаурусшка. 
На гэтай трывожнай ноце аповед рамана «Золата» абрываецца.

Сюжэтная л т я  рамана закранае распрацаваную сусветнай раманютыкай 
тэму сямейнага фатуму, калi за даушя злачынствы продкау расплачваюцца 
нашчадю. Найбольшы досвед у мастацкiм увасабленш гэтай тэмы мае вопыт 
перадрамантызму i рамантызму. Матыу справядлiвай помсты i аднаулен- 
ня парушанай справядшвасщ ляж^1ць у аснове першага гатычнага рама
на «Замак Атранта» Г. Уолпала, творау Г. Мастоускай, Я. Баршчэускага. 
Пэуным чынам гэты матыу карэлюе з творамi Э. Заля, генетычным фатумам 
натуралiстычнага рамана, яю абумоулiвае дэтэрмiнацыю лёсау герояу. 
Варта адзначыць, што творы Э. Заля у перакладзе на рускую i польскую 
мовы карысталiся вялiкай папулярнасцю сярод дэмакратычнага чытача 
вострай пастаноукай сацыяльных пытанняу, iмкненнем асэнсаваць наву- 
ковымi метадамi надзённыя праблемы рэчаюнасщ. Яны аказалi iстотны 
уплыу на щэйную атмасферу усёй культурна-мастацкай супольнасщ 
Польшчы i Беларусi, на станауленне польскага лiтаратурнага пазiтывiзму, 
на узмацненне рэалiстычнага пачатку у беларускай лггаратуры. Сваю славу- 
тую 20-цiтомную эпапею «Ругон-Макары» Э. Заля назвау бiялагiчнай i гра- 
мадскай гiсторыяй адной сям^ у гады Другой iмперыi. У агульных заувагах
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да рамана тсьменшк адзначау свой намер разгорнута паказаць перапляценне 
б1ялапчнага плана з пстарычным i сацыяльным у жыцщ некальюх пака- 
ленняу сем’яу Ругонау i Макарау.

У сваiм рамане Я двтн Ш. далёкi ад натураизму i мастацкiя задачы, 
яюя ён ставiу, вiдавочна iншыя. Але тым не менш трагiчны лёс дачк 
Дубiнскiх Прузыны прадвызначаны. Апрача рамантычнага матыву пометы 
праз пакаленш, сямейнага фатуму, на яе лёс уплывае спадчыннасць. 
Звар’яцелы ад пакутвага шматгадовага адчування вiны бацька, падступная 
мащ i дзяцiнства, якое, калi засноувацца на апошнiх дапiсаных старонках 
рамана, праишло сярод крымшальшкау, хаурусшкау дзеда. Спалучэнне ушх 
трагiчных абставiн проста выракала дзяучыну на вар’яцтва, беды i пакуты. 
Невыпадкова ёй здавалася, што яе вопратка паступова набрыньвала крывёй.

«Золата» -  гэта удалая спроба стварэння пшхалапчнага рамана з распра- 
цаваным^ змястоунымi характарамi. Пiсьменнiк здолеу паглыбщца ва унут- 
раны свет герояу, паказаць матываванасць ix учынкау, нават таюх спантан- 
ных, як забойства Васшём Прузыны. У творы трапна перададзены унутраны 
драматызм герояу, намечана лопка развiцця характарау, ёсць щкавыя праявы 
«плынi свядомасцi», якiя можна зауважыць у асвятленнi дынамiчнага эма- 
цыянальнага стану Васiля, нараджэння у яго кахання да Зосi, сапраудную 
апантанасць ёю. Пры усёй умоунасщ хранатопа i сацыяльнага кантэксту 
праявшася уменне аутара перадаць жыццёвыя з’явы пераканауча, з жыццёвай 
паунатой, немагчымай без стварэння аб’ёмнага, праудзiвага малюнка пера- 
жыванняу герояу. Г эта з'яуляецца значным дасягненнем маладой беларускай 
прозы, якая творча асэнсоувала здабыткi еурапейскага рэалiстычнага рамана, 
лiтаратуры мадэрнiзму i плённа выкарыстоувала ix у сваix мастацкix мэтах.

Тэма улады грошай добра распрацаваная у сусветным мастацтве. 
Хаця матыу золата у натсаных частках рамана не выяулены, думаецца, 
што тсьменшк лапчна планавау падысщ да яго у далейшым аповедзе пра 
лёсы герояу. Гэта было б натуральным працягам назiрання за развщцём 
нястрыманых чалавечых iнстынктау i жаданняу. Як разважау галоуны герой 
аповесцi Бальзака «Габсэк», сярод праяу чалавечай натуры адно з’яуляецца 
нязменным -  iнстынкт самазахавання i асабiсты iнтарэс. I ёсць адзшы ушвер- 
сальны сродак гэта забяспечыць -  золата. Адной з мнопх тэм «Чалавечай 
камедыi» А. дэ Бальзака выступае тэма згубнай улады грошай, паступовай 
дэградацыi душы пад уладай золата. Бязмежная, усепаглынальная прага 
багацця загубiла усё чалавечае у старым Фелiксе Грандэ. Золата i грошы дэ- 
фармавалi натуральныя пачуццi герояу у рамане «Бацька Гарыё». Можна 
дапусцiць, што у далейшых частках рамана «Золата» Я двтн  Ш. павiнен быу 
бы выйсщ на вядучы матыу золата i багацця, якi, мяркуючы па паводзшах 
звар’яцелай Прузыны ДубiнскаИ, спалучауся б з паказам чалавечай дэгра- 
дацьй, злачынствамi i крывёй.

Раман Я двтна Ш. «Золата» з’явiуся своеасаблiвым завяршэннем «наша- 
нiускага» перыяду развiцця беларускай мастацкай прозы, узбагачэння яе апа- 
вядальнщкай культуры, выхаду на ушверсальную праблематыку, раскрытую
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на адметным жыццёвым матэрыяле у нацыянальна-спецыфгчным кантэксце. 
Апрача гэтага тсьменнгк плённа выкарыстоувау разнастайны вопыт еурапей- 
скай рамашстыкг, адаптуючы яго да сваiх мастацкiх задач. Аналiз рамана 
«Золата» дазваляе меркаваць, што творчасць Ядвггша Ш. гэта не толькi 
пераход ад народнщтва да «нашангуства», як сцвярджау М. Г арэцкi, але i вы- 
хад на беларускую раманiстыку усяго ХХ стагоддзя. Сгнтэз здабыткау 
маладой нацыянальнай i спелай еурапейскай прозы дазволгу Ядвтну Ш. 
зрабiць мастацкiя адкрыццi, якiя паслужылг асновай беларускай раманнай 
традыцыi.
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ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СТЕПЕНИ 
АВТОБИОГРАФИЧНОСТИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

В своем творчестве писатели руководствуются не только полетом 
фантазии и авторским чутьем, они нередко используют свой жизненный 
опыт для построения истории, которая привлечет читателя. В некоторых 
случаях события жизни автора становятся основой литературного произве
дения. И степень автобиографичности такого повествования считается одним 
из самых спорных вопросов при необходимости четкого разделения литера
туры на художественную и нехудожественную [1]. Поэтому понятия, сравни
тельный анализ которых мы собираемся провести для выявления возможной 
промежуточной формы, -  это художественное повествование и автобиография. 
Особенное внимание будет сконцентрировано на женском нарративе 
XIX и XX веков, способном отражать социальный контекст взаимодействия 
мужчин и женщин, а также гендерные стереотипы, искажающие восприятие 
обоих полов.
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