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Раман “Роджаныя пад Сатурнам” Вiктара Вальтара

як жанрава-стылëвы феномен

Раман Вiктара Вальтара “Роджаныя пад Сатурнам” стау пауна-
вартаснай часткай беларускага лiтаратурнага працэсу 1990-х гадоу,
хаця быу напiсаны на тэрыторыi Латгалii у канцы 1920-х. На но-
вай гiстарычнай хвалi адраджэнскага руху твор успрымауся актуаль-
ным i сучасным найперш з-за праблематыкi, героя i арганiзацыi апо-
веду.

“Роджаныя пад Сатурнам” – адзiны буйны твор В.Вальтара, над
якiм пiсьменнiк працавау у канцы свайго кароткага жыцця (1902–1931)
i якi упершыню пабачыу свет на старонках газеты “Голас Радзiмы”
толькi на пачатку 1990-х гадоу. Раман не часта станавiуся прадметам
навуковага асэнсавання (свае меркаваннi пра яго выказалi Ц. Б. Лiя-
кумовiч, Л. С. Савiк, А. А. Пашкевiч, С. С. Панiзнiк). Пры характа-
рыстыцы жанравых асаблiвасцей “Роджаных пад Сатурнам” даслед-
чыкi найперш звярталi увагу на момант аутабiяграфiчнасцi. I ëн пры-
сутнiчае там, аднак не зусiм карэктна называць “Роджаных пад Са-
турнам” цалкам аутабiяграфiчным раманам. Адзiным прататыпам
галоунага героя твора Пëтры Тугоускага наурад цi быу толькi сам Вiк-
тар Вальтар. Прауда, некаторыя моманты жыццëвага шляху аутара
i героя супадаюць: абодва нарадзiлiся у бедных сем’ях, абодва месцi-
чы, а не вяскоуцы. Як i В. Вальтар, Пëтра Тугоускi у час першай су-
светнай вайны знаходзiуся у Харкаве, потым вярнууся дадому, калi
Беларускi рух пачынау ужо свой поступ. Ëн падхапiу Тугоускага,

падняу яго на свае хвалi i кiнуу у абоймы беларускае гiмназii. Бе-

ларуская гiмназiя выбiла з яго меланхолiю, натхнiла жыццëм i ра-
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дасцей1, а пасля апынууся у Празе. Фактычна пiсьменнiк у жыццëвым
лëсе Тугоускага увасобiу лëс многiх маладых людзей першай трэцi
ХХ стагоддзя, якiя адчулi уплыу нацыянальна-адраджэнскага бела-
рускага руху i прагнулi быць карыснымi сваëй Радзiме. В. Вальтар
нарадзiуся i жыу пераважна у Латгалii, малая радзiма Тугоускага не
канкрэтызуецца, аднак вядома, што гэта Заходняя Беларусь. Пасля
Прагi Вальтар настаунiчау у родных мясцiнах, пiсау лiтаратурныя
творы, памëр ад сухотау, а Тугоускi вырашыу звязаць свой лëс з ты-
мi, хто праводзiу дыверсii супраць улады на тэрыторыi Заходняй Бе-
ларусi, i замëрз у Карпатах.

Вобраз Пëтры Тугоускага у значнай ступенi аутапсiхалагiчны, у iм
занатаваны грамадскiя спадзяваннi, настроi i сумненнi многiх мала-
дых беларусау 1920-х гадоу, блiзкiя i пiсьменнiку. Пëтра – бунтар па
духу, яго не вабяць матэрыяльнае узбагачэнне i самазаспакоенасць:
Яму брыдкае гэтае людское iмкненне разбагацець – накупiць паболей

зямлi, пабудаваць больш дамоу, на вокнах паставiць геранi, павесiць

клеткi з канарэйкамi i, шчаслiваму, сытаму, хадзiць па пакоi i слу-

хаць прыбой людскога гора, можа быць, паплакаць, можа, кагосьцi

пашкадаваць, камусьцi працягнуць руку дапамогi (247). Ëн iранiчна
ацэньвае пануючы грамадскi iдэал паспяховага жыцця: У наш капi-
талiстычны век сапрауды так: трэба мець капiтал або займаць вы-

сокае палажэнне на грамадскай драбiне (194).

“Роджаныя пад Сатурнам” у пэуным сэнсе можна успрымаць як
гiстарычную крынiцу, бо там згадваецца першая сусветная вайна, па-
дзеi 1917 года i часткова грамадзянская вайна, нацыянальна-вызвален-
чы рух на усходнiх ускраiнах Польшчы пасля Рыжскага мiрнага да-
гавора. Першым па часе з беларускiх пiсьменнiкау Вальтар расказау
пра бежанцау першай сусветнай вайны, з пазiцый шараговага чалаве-
ка падау адносiны з боку звычайных людзей да “чырвоных” i “белых”
у перыяд грамадзянскай вайны, напiсау пра суровае стауленне савец-
кай улады да так званых былых толькi на падставе iх сацыяльнага
паходжання. Дастаткова глыбока ëн паказау свет беларускай эмiгра-
цыi i беларускага студэнцтва 1920-х гадоу у Празе, важным цэнтры
беларускага культурна-грамадскага руху. Там, як вядома, знаходзiуся
урад БНР у выгнаннi, стваралiся беларускiя культурна-асветнiцкiя
арганiзацыi, жылi маладыя лiтаратары, вучоныя, грамадскiя дзеячы

1 В. Вальтар, Выбраныя творы, Мiнск 2009, с. 118. Далей пры спасылцы на гэта
выданне у дужках падаецца старонка.
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(Тамаш Грыб, Уладзiмiр Жылка, Янка Станкевiч i многiя iншыя).
Вальтар эскiзна апiсау быт пражскiх беларусау, частка якiх з прычы-
ны безграшоуя месцiлася у спецыяльным iнтэрнаце, дзе умовы жыцця
нагадвалi тыя, у якiх iснавалi героi “Запiсак з Мëртвага дома” Ф. Да-
стаеускага. Палiтычныя эмiгранты у творы пададзены або iранiчна
(мiнiстра Случанiна пiсьменнiк за знешняе падабенства называу бра-
там гогалеускага Сабакевiча, як бы памiж iншым згадвау былога мi-
нiстра Зайца з маленькай казлiнай бародкай (231)), або з гумарам
(прэзiдэнт БНР у выгнаннi Пëтра Крэчаускi знешне падавауся па-
добным да дабрадушнага Афанасiя Iванавiча Таустагуба са “Стара-
свецкiх памешчыкау” Гоголя), або з павагай, як Тамаш Грыб, вы-
ведзены пад прозвiшчам “Тамашэвiч”. Пiсьменнiк не iдэалiзавау бе-
ларускае студэнцтва у Празе, падкрэслiвау яго iнтэлектуальную, са-
цыяльную i маральную неаднароднасць. Бясплатнае навучанне у Чэхii
для дваранiна Яна Загорскага – магчымасць адпачынку ад жыццëвых
клопатау i паспяховага уладкавання асабiстага лëсу, для Малевiча –

ступенька для кар’ернага росту, для недалëкага у разумовых адно-
сiнах Бурака – пошук лягчэйшага за сялянскi кавалка хлеба, а для
Кiрылы Бурачэускага, Галены Вярхоускай – узлëтная пляцоука для
служэння у будучым роднаму краю. Несамавiты з выгляду, падобны
да дзячка захалуснай царквы Кiрыла – прыхiльнiк тэорыi разумна-
га эгаiзму. З дапамогай адукацыi ëн марыць аб бязбедным iснаваннi
для сябе i для мацi-удавы, аб паляпшэннi матэрыяльнага становiшча
суайчыннiкау. Разумная i прыгожая Галена Вярхоуская вывучае гi-
сторыю i фiласофiю. Яна прызнаецца старшынi “Беларускай грамады
у Празе”: на Бацькаушчыне патрэбны грамадскiя працаунiкi, знаëмыя
з гiсторыяй. Я думаю аддаць усе сiлы барацьбе за вызваленне бела-

рускага народу (107).

В. Вальтар iншасказальна выказауся пра сiтуацыю у Заходняй
Беларусi i занатавау спецыфiку палiтычнага жыцця у пражскiм ася-
роддзi: Гiнулi ластаукi, захопленыя зiмой на Бацькаушчыне, а у той

самы час у Празе iшла унутраная барацьба. Людзi падзялiлiся на роз-

ныя гурткi i партыi: марксiсцкi гурток, загранiчны гурток партыi

эсэрау, з’явiлiся клерыкалы i нават манархiсты. Справа даходзiла ча-

сам да таго, што спрэчкi канчалiся фiзiчнай бойкай i судамi гона-

ру (235). Верны гiстарычнай праудзе, аутар твора расказау пра дзве
процiлеглыя групы у асяроддзi беларусау: правых або нацыяналiстау
на чале з Янам Станкевiчам i левых, якiя лiчылi сябе сацыялiстамi
i марксiстамi, на чале з Тамашом Грыбам. Ян Станкевiч у Вальта-
ра – лысы i паважны, сталы па сваiх паводзiнах чалавек, якi з гу-
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марам падкрэслiвае сваю занятасць у размове са студэнтамi-земля-
камi: Няма мне часу з вамi цадзiць ваду рэшатам. Тамашэвiч, пра-
татыпам якога быу Тамаш Грыб, пададзены неблагiм арганiзата-
рам i прапагандыстам, шчырым патрыëтам Беларусi. Ëн заклiкау
маладых суайчыннiкау вучыцца, каб пасля працаваць на карысць
Бацькаушчыны. Адмауленне Тугоускага ад стыпендыi глыбока абуры-
ла Тамашэвiча, якi лiчыу, што здольны малады чалавек, калi прыехау
у Прагу, то павiнен кiравацца не толькi асабiстымi, але i агульнагра-
мадскiмi iнтарэсамi, а таму папракнуу Пëтру, з-за сумневу i хiстанняу
якога беларусы згубiлi для сябе цэлую стыпендыю (185). З тэксту тво-
ра вiдаць, што адносiны Вальтара да кiраунiкоу абедзвюх груп вiда-
вочна адрознiвалiся ад адносiн, выказаных стыпендыятам чэшскага
урада беларускiм паэтам УладзiмiрамЖылкам у лiсце да Антона Луц-
кевiча: Мiж iншым, ведаеце, хто самыя непапулярныя сярод студэн-

цтва? Безумоуна – не! Але калi скажаце Станкеучык i Грыб, то вы

не памылiлiся. Сваей дэмагогiяй, нетактычнасцю, а галоунае пус-
тагаловасцю (факт!) яны выклiкалi процiу сябе страшэннае неза-

давальненне усiх правых i левых, i сваiх прыхiльнiкау, i непрыхiльнiкау

i пашаны да iх нi на грош. Ëсць нахiл судзiць аб праскiм студэнцтве

па гэтых панох. А гэта найгоршая памылка. Уплывы iх на студэнц-

кае жыццë зводзяцца да зэро2. Нягледзячы на дастаткова шырокi гi-
старычны план, “Роджаныя пад Сатурнам” не гiстарычны раман, гi-
сторыя у iм толькi фон, а не аб’ект мастацкага пазнання, прычым,
сучасная гiсторыя.

Твор Вальтара напоунены фiласофскай праблематыкай, дзе дамi-
нуюць такiя пытаннi, як сэнс жыцця, магчымасцi чалавека, ступень
чалавечай свабоды, аснова светабудовы i грамадства, суадносiны волi
чалавека i лëсу, прадвызначанасць лëсу, вечнае i iмгненнае, абавязак
i пачуццë. Героi твора спрачаюцца пра месца чалавека у свеце, пра
шчасце, пра сэнс жыцця. Для Тамашэвiча, Вярхоускай, Бурачэускага
ëн у служэннi Бацькаушчыне, для Загорскага,Малевiча, Бурака – у да-
сягненнi высокага дастатку, для Пëтры – у здзяйсненнi нейкай вялi-
кай мэты: Ëн усë ж ткi хоча мець асабiстага шчасця толькi у та-

кой меры, каб мець цвëрды грунт для змагання за шчасце усiх, за

шчасце цэлага народу (175). Пëтра з дзяцiнства ненавiдзеу светабу-
дову, заснаваную на сацыяльнай несправядлiвасцi, глыбокую непры-
язь у яго выклiкала сям’я дваран Загорскiх, у якой мацi Тугоускага

2 Лiсты Уладзiмiра Жылкi да Антона Луцкевiча, (у:) Шляхам гадоу: гiст.-лiт.
зб., Мiнск 1994, с. 26.
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служыла прачкай. Падчас першай сусветнай вайны сем’i Тугоускiх
i Загорскiх як бежанцы апынулiся у Харкаве, Пëтра з грэблiвасцю
назiрау за палiтычным хамеляонствам маладога Яна Загорскага i на-
роднага камiсара Украiны Ракоускага, якi на словах абараняу iнтарэсы
працоуных, а у побытавых узаемадачыненнях паводзiу сябе па-панску.
Падлеткавыя назiраннi прывялi да песiмiстычнага вываду пра мар-
насць, па вялiкiм рахунку, змены свету i чалавечай прыроды рэва-
люцыйным шляхам: Рабства на свеце не знiкае. Мяняюцца толькi
яго формы. Тугоускi iмкнууся зблiзiцца з простымi людзьмi у Празе,
пайшоу працаваць рабочым на цагельню, але пабачыу непераадольную
сцяну памiж сабой i чэшскiмi рабочымi: Бадзяга з закончанай сярэд-
няй адукацыяй! Ëн радзiуся пралетарыем, а стау горш за пралета-

рыя. Хiба ëн можа параунаць сябе з чэшскiм пралетарыем? У таго

– чыстыя прыгожыя пакоi з добрай мэбляй, з каберцамi, з белымi

пышнымi пярынамi, што красуюцца на пасцелi, з кветкамi на вокнах

i птушкамi у клетках (118). Трагiзм становiшча Пëтры у тым, што
высокiя памкненнi у яго не падмацоуваюцца справай, бо ëн загадзя
перакананы у бесперспектыунасцi сваiх дзеянняу. Адчуванне адзiно-
ты прымусiла пiсаць “Споведзь самагубцы. Кнiга для усiх i нi для
кога”. Пëтра Тугоускi сцвярджау, што ëсць пэуны закон жыцця, якi

кiруе людзьмi, i што гэты закон у адношаннi да яго – закон няш-

часця (88). Дзеля праверкi сваëй тэорыi Тугоускi зайшоу у будынак
“Беларускай грамады у Празе”, каб даведацца, цi дадуць яму стыпен-
дыю, i атрымау адмоуны адказ. Пры гэтым ëн быу цвëрда перакананы
менавiта у такiм вырашэннi жыццëва важнага для яго пытання. Пëтру
пасля далi стыпендыю, але упэуненасць у фатальнай асуджанасцi яго
планау на правал не давала спакою i стала, па словах апавядальнiка,
асновай тэорыi iдэйнага самагубства: Калi ëн, паглядзеушы жыццë ад
пачатку да канца, пабачыу нейкую заканамернасць ува усiм, пабачыу,

што усë жыццë не выпадкова, што ад самага маленства да старасцi

чалавека вядзе нейкая сiла акрэсленымi дарогамi – аднаго да шчас-

ця, а другога да няшчасця, калi, нарэшце, сабраушы усе жыццëвыя

факты, ëн стварае тэорыю шчасця i няшчасця у жыццi i бачыць,

што тэорыя няшчасця пацвярджаецца – нашто яму жыць? (96). Доб-
ры знаëмы Тугоускага, так званы астральны чалавек, хворы на сухо-
ты, даводзiу, што шлях кожнага прадвызначаны планетай, пад якой
чалавек з’явiуся на свет: Радзiуся ëн пад Сонцам – жыццë яго бу-

дзе светлым, радасным, шчаслiвым; радзiуся пад Сатурнам – жыццë

яго пойдзе па крывой арбiце, будзе нясталым, поуным непрыемнасцi

i напоунiць чалавека песiмiзмам i меланхолiяй (100). Пëтра, павод-
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ле астральнага чалавека, нарадзiуся пад знакам Сатурна: Людзi, якiя
радзiлiся пад Сатурнам, звычайна не выносяць падуладнасцi, не пужа-

юцца думкi аб сабе грамады, але разам з тым баяцца быць смешнымi,

недаверлiвыя, працавiтыя, любяць земляробства i навукi, не любяць

войны i жаунерау... (172). Планета не дае чалавеку свабоднага выбару
i абумоулiвае характар асобы: Людзi, якiя радзiлiся пад Сатурнам, цi-
кавыя да усяго i разам з тым сумныя. Меланхолiя заусëды кладзе на

iх твар сваю пячатку. Гэта вечна усiм незадаволеныя, усë крыты-

куючыя людзi, рэвалюцыянеры па духу! (173). Абапiраючыся на гэтыя
думкi, Пëтра прыйшоу да высновы, што Дастаеускi i Багдановiч бы-
лi народжаны пад знакам Сатурна, бо не мелi простага чалавечага
шчасця. Непрымiрымым апанентам Тугоускага i астральнага чалаве-

ка з’яуляуся Кiрыла Бурачэускi, перакананы, што Кожны – сам ка-

валь свайго шчасця, i зусiм начхаць на Сатурн (125), што чалавек
мае неабмежаваныя магчымасцi. Аутар вельмi тонка праз мастацкiя
дэталi i сюжэтныя хады расстауляу акцэнты у палемiцы астральна-
га чалавека i Кiрылы. Бурачэускi нечакана памiрае ад сухотау на-
пярэдаднi атрымання дыплома, гэту смерць прадказау апанент Кiры-
лы. Здавалася б, прауда на баку астральнага чалавека, аднак тэорыя
астральнага чалавека з’явiлася на грунце безнадзейнасцi, выклiканай
смяртэльнай хваробай. Пëтра, народжаны пад знакам Сатурна, прагне
дзейнасцi i баiцца яе, што асуджае яго на пасiунасць. Галена даводзiць
Тугоускаму, што чалавек не цацка у руках лëсу, ëн можа змянiць свет,
таму павiнен дзейнiчаць, яна згадвае вядомыя радкi з твора М. Баг-
дановiча: Процi цячэння вады можа толькi жывое паплыць. Тугоускi
урэшце прымкнуу да узброеных барацьбiтоу, але не паспеу паваяваць,
бо на шляху у Заходнюю Беларусь замëрз у Карпатах. Яго апошнiя
радкi у “Споведзi” былi iранiчнымi: Бяда, калi у чалавека-вераб’я жа-
даннi непамерныя з яго крыламi. Бяда, калi законы жыцця кожны

раз ламаюць яго пëры i прымушаюць апускацца нiжэй i нiжэй... Бяда

таксама тым, каторыя вельмi рана пазнаюць гэтыя законы жыцця

i апусцяць крылы. Благаславены тыя, каторыя нiчога не ведаюць, бо

яны будуць у царстве сну i здароуя (260). Важнае пытанне пра суад-
носiны лëсу i волi чалавека у рамане засталося адкрытым.

Аутар звярнууся i да пастаноукi вострых сацыяльных праблем:
беднасць i багацце, узаемадачыненнi памiж рознымi сацыяльнымi пла-
стамi людзей, месца чалавека у соцыуме. Разам з тым галоуным ге-
роем твора з’яуляецца iнтэлектуальна актыуная, рэфлексiйная асо-
ба, за ходам духоунага жыцця якой уважлiва сочыць апавядальнiк.
Тугоускi вызначыуся нацыянальна, але ëн знаходзiуся у пошуку асобас-
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най iдэнтычнасцi. Сiстэма персанажау грунтуецца на iх супастауленнi
з галоуным героем (Тугоускi – Бурачэускi, Тамашэвiч, Вярхоуская,
астральны чалавек) i процiпастауленнi яму (Загорскi,Малевiч, Бурак)
па этычных, iнтэлектуальных i патрыятычных параметрах.

“Роджаныя пад Сатурнам” – параунальна невялiкi па аб’ëму твор,
у iм прысутнiчаюць такiя адзнакi рамана, як стылiстычная трохмер-
насць, звязаная са шматмоунай свядомасцю у творы; карэнная змена
часавых каардынат лiтаратурнага вобраза; новая зона пабудовы лi-

таратурнага вобраза (зона максiмальнага кантакта з сучаснасцю)3.

У творы Вальтара некалькi сюжэтных лiнiй (Тугоускi – эмiгранцкае
асяроддзе, Тугоускi – Вярхоуская, Тугоускi – Ян Загорскi), i усе яны
звязаны з галоуным героем. У гэтым сэнсе “Роджаныя пад Сатур-
нам” – цэнтраiмклiвы раман. Праблематыка твора дастаткова шы-
рокая (фiласофская, сацыяльная, нацыянальная, маральна-этычная),
падзеi разгортваюцца на працягу некалькiх месяцау, але межы прас-
торы i часу рассоуваюцца за кошт успамiнау галоунага героя пра дзя-
цiнства i юнацтва. Праблематыка, галоуны герой, арганiзацыя сiстэмы
персанажау указваюць на тое, што “Роджаныя пад Сатурнам” – най-
перш сацыяльна-псiхалагiчны раман. Калi прыняць пад увагу суад-
носiны падзейнай канвы i адлюстравання унутранага свету чалавека,
то трэба зауважыць, што у творы пераважае паказ духоунага свету
героя. Твор Вальтара, падобна да раманау Ф. Дастаеускага, гэта ра-
ман-канцэпцыя, дзе аутар спрабуе праверыць на iсцiннасць тэорыю
свайго героя наконт дзеяння незалежных ад чалавека законау лëсу,
шчасця i няшчасця.

Стыль рамана эксперыментальны. На В. Вальтара, бясспрэчна,
уплывау вопыт беларускiх i замежных лiтаратурных папярэднiкау
i сучаснiкау. Раман складауся з трох частак – квадрау. Такога кштал-
ту дэфiнiцыя верагодна узнiкла пад уплывам аутара рамана з чатырох
квадрау “Сокi цалiны” Цiшкi Гартнага, цэнтральным героем якога быу
змагар за сацыяльную справядлiвасць з гаваркiм прозвiшчам Нязвыч-
ны. Галоуны герой рамана Вальтара таксама мае семантычна значныя
iмя i прозвiшча: Пëтр у перакладзе з грэчаскай мовы азначае камень,
а Тугоускi указвае на самотны настрой персанажа. Прычым, iмя i про-
звiшча знаходзяцца у разладзе, i гэта не выпадкова, бо пастаянны стан
героя – сумнеу i сум. Як i Я. Колас у аповесцi “У палескай глушы”,
В. Вальтар праводзiць свайго галоунага героя праз выпрабаванне ад-
носiнамi да простых людзей, да каханай дзяучыны i да справы.

3 М. М. Бахтин, Литературно-критические статьи, Москва 1986, с. 399.
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Стылiстычна раман полiфанiчны. Аутар сумяшчае ауталагiчнае
i метафарычнае мауленне. Стылiстыка пачатку рамана блiзкая да бе-
ларускай маладнякоускай прозы, у якой часта спалучалася метафа-
рычнае апiсанне прыроды з рознага роду сентэнцыямi: Дробны дождж
выбiвау на стрэхах дамоу аднатонную музыку барабана. Асфальт блi-

шчэу, як люстра, у якiм адбiвалiся ногi i фiгуры рэдкiх прахожых.

Было сумна. Слязлiвая чэшская восень запанавала на вулiцах Прагi.

У гэты час нiхто не звяртау увагi, што хлюпаючы па мокрым ас-

фальце дзюравымi ботамi i старонячыся ад усiх, iшоу, наставiушы

каунер даугаполага шыняля, высокi, худы, нязграбна складзены юнак.

Людзi знiкаюць, як планеты. Каму якая справа да iншых? Каму цiка-

ва запытаць шляхi iншых планетау-людзей? (87). Персанажы рамана
у размовах i разважаннях сам-насам часта спасылаюцца на навуковы
досвед свайго часу. Так, у адным з запiсау са сваëй “Споведзi” Тугоускi
на падставе фактау аспрэчвау думкку пра прама прапарцыянальную
залежнасць розуму i адоранасцi чалавека ад вагi яго мозга i спасылауся
на тое, што мозг Дантэ важыу усяго 1,5 кiлаграма, нямецкага матэ-
матыка Гауса – каля 3 кiлаграмау, Тургенева – каля 2,5 кiлаграмау.

“Роджаныя пад Сатурнам” насычаны цытатамi з iншых аутарау,
iмëнамi i прозвiшчамi навукоуцау i дзеячау мастацтва. У якасцi эпiгра-
фа В. Вальтар узяу радкi вядомага рускага паэта Срэбнага перыяду:

Все на свете, все на свете знают:
Счастья нет.
И каждый раз в руках сжимают
Пистолет!
И который раз, смеясь и плача,
Вновь живут!
День – как день; ведь решена задача:
Все умрут (87).

На старонках рамана згадваюцца “Старасвецкiя памешчыкi”,
“Мëртвыя душы”, “Знiклая грамата” М. Гогаля, “Рудзiн” I. Тургене-
ва, “Запiскi з Мëртвага дома” Ф. Дастаеускага, “Браты-разбойнiкi”
Ф. Шылера, Д. Дэфо, В. Шэкспiр, Г. Гейне, А. Пушкiн, А. Пшчолка,
цытуюцца радкi з песнi П. Мядзëлкi “Пад гоман вясëлы”, вершы “Го-
дзе”, “Не пагаснуць зоркi у небе”, “А яна...” Я.Купалы, “Ноч” А. Гару-
на, “Краю мой родны!..” М. Багдановiча i iнш. Трэба адзначыць, што
цытаванне iншых аутарау, рэмiнiсцэнцыi i алюзii – з’ява рэдкая для
беларускай лiтаратуры першай трэцi ХХ стагоддзя. Яе можна было
сустрэць хiба што у паасобных творах М. Гарэцкага. У гэтым сэн-
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се раман “Рэвiзiя” сучаснага беларускага празаiка Андрэя Федарэн-
кi успрымаецца як своеасаблiвы працяг пачатай Вальтарам трады-
цыi. Зварот В. Вальтара да цытавання iншых аутарау, рэмiнiсцэн-
цыi – своеасаблiвая дэманстрацыя увагi да калег па пяру, сведчанне
прызнання iх таленту, але Прызнаваць iншага зусiм не азначае адчу-

ваць на сабе яго уплыу, бачыць у iм свайго настаунiка4. Цытаванне
у Вальтара – пераважна мастацкi прыëм, якi прэзентуе лiтаратурны
i iнтэлектуальны узровень персанажау-iнтэлiгентау цi апавядальнiка
або тлумачыць падрыхтаванаму чытачу сутнасць пэунай жыццëвай
сiтуацыi, вядомай па творах iншага аутара. Напрыклад, пры апове-
дзе пра узаемаадносiны Тугоускага i Галены Вярхоускай успамiнаец-
ца верш Я. Купалы “А яна...”. Функцыя гэтага – акцэнтаваць сут-
насць узаемаадносiн маладых людзей. Купалау лiрычны герой узвëу
каханую на высокi п’едэстал, а яна аказалася звычайнай дзяучынай.
Тугоускi парауноувау сябе з тургенеускiм Рудзiным, якi прагнуу змя-
нiць свет, але нiчога не паспеу зрабiць для гэтага. У пiсьме да Наталлi
Ласунскай Рудзiн адзначау: Да, природа мне много дала; но я умру,
не сделав ничего достойного сил моих, не оставив за собой никакого

благотворного следа. Все мое богатство пропадет даром: я не увижу

плодов от семян своих5. Пëтра таксама ведау, што на многае здоль-
ны, i прадчувау сваю жыццëвую паразу. Дарэчы, як i Рудзiн, Тугоускi
загiнуу недарэчна. Разам з тым ëсць i iстотная рознiца памiж героя-
мi Тургенева i Вальтара: калi у Тургенева Рудзiн – гэта так званы
лiшнi чалавек, то у Вальтара Тугоускi пададзены як заканамернае па-
раджэнне сацыяльна-грамадскiх умоу жыцця беларусау першай трэцi
ХХ стагоддзя.

Першы i адзiны раман Вiктара Вальтара “Роджаныя пад Сатур-
нам” – арыгiнальная у мастацкiх адносiнах з’ява. У iм спалучаюц-
ца рысы фiласофскага, аутабiяграфiчнага, сацыяльна-псiхалагiчнага
рамана з прыкметным дамiнаваннем апошнiх. Гэта цэнтраiмклiвы
раман-канцэпцыя, дзе асэнсоуваецца iдэя прадвызначанасцi лëсу. Пiсь-
меннiк улiчвау эстэтычны вопыт айчынных i замежных лiтаратурных
папярэднiкау i сучаснiкау, шырока выкарыстоувау цытаванне.

4 А. С. Бушмин, Наука о литературе: Проблемы. Суждения. Споры,Москва 1980,
с. 179.
5 И. С. Тургенев, Рудин. Дым. Новь, Москва, 1979, с. 122.
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S T R E S Z C Z E N I E

POWIEŚĆ WIKTORA WALTERA „URODZENI POD SATURNEM”
JAKO FENOMEN GATUNKOWO-STYLISTYCZNY

Powieść W. Waltera „Urodzeni pod Saturnem” to bardzo oryginalny pod
względem gatunkowym i stylistycznym swoisty dokument lat 30-ch XX wieku.
Utwór łączy w sobie cechy powieści filozoficznej, autobiograficznej i społeczno-psy-
chologicznej z wyraźną dominacją tej ostatniej. To w dużym stopniu powieść ekspe-
rymentalna, w której autor rozwija ideę predestynacji losu. W warstwie stylistycznej
szeroko wykorzystuje cytowania z innych źródeł literackich.

Słowa kluczowe: proza, powieść, styl, problemy, system obrazów, strategia nar-
racji, odniesienie.

S UMMARY

V. VALTER’S NOVEL “BORN UNDER SATURN”
AS A GENRE-STYLISTIC PHENOMENON

The first and only novel by V. Valter “Born under Saturn” is an original
in genre-style relation work. It combines the features of philosophical, biographi-
cal, socio-psychological novel, with a marked predominance of the latter. This is
an experimental novel in which the idea of predestination has been developed.
The writer uses aesthetic experience of literary predecessors and contemporaries.
Quotations from other sources are frequent.

Key words: prose, novel, genre, style, problems, system of images, narrative stra-
tegy, reference.


