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г. Баранавічы, Беларусь

ТРАГЕДЫЯ ЗЕМЛЯРОБА 
Ў РАМАНЕ ЦІШКІ ГАРТНАГА «СОКІ ЦАЛІНЫ»

Раман Ц. Гартнага «Сокі цаліны» (1929) традыцыйна разглядаўся 
ў савецкім літаратуразнаўстве праз прызму наватарскага для 
беларускай прозы першай трэці XX стагоддзя вобраза рэвалюцыянера
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—  выхадца з сялян, якім у творы паўстае Рыгор Нязвычны. 
Ачышчаны ад ідэалагічных напластаванняў, гэты вобраз наўрад ці 
можа лічыцца мастацкай удачай пісьменніка. Ён досыць схематычны, 
а рысы «новага чалавека» ў абліччы героя ў лепшым выпадку проста 
дэкларуюцца, не матывуючыся ні сюжэтна, ні псіхалагічна. У шэрагу 
эпізодаў рамана Рыгор Нязвычны ў сваіх учынках увогуле кіруецца 
меркаваннямі сумніўнай маральнай вартасці і абвяргае 
кампліментарныя аўтарскія характарыстыкі. I ўсё ж, нягледзячы на 
выразную ідэалагічную зададзенасць, раман «Сокі цаліны» 
ўтрымлівае значны гуманістычны патэнцыял, абумоўлены ў першую 
чаргу глыбокім эмацыянальным, эстэтычным і філасофска- 
псіхалагічным аўтарскім спасціжэннем тэмы Першай сусветнай вайны 
і яе трагічнай ролі ў лёсе беларускага працоўнага сялянства.

Адна з ключавых праблем, узнятых у творы, —  праблема ўлады 
зямлі над чалавекам. Носьбітам гэтай праблемы выступае вобраз 
маладога вяскоўца Сёмкі Хведарава Загона, у якім «тыповасць 
агульначалавечага лёсу» [1, с. 201], спалучаецца з 
індывідуалізаванымі рысамі знешняга і духоўнага аблічча; яно ж, у 
сваю чаргу, грунтуецца на дамінантах, уласцівых нацыянальнаму 
характару беларусаў, што падкрэслена ўжо семантыкай прозвішча 
героя. «Высокі, стройны, з кудравымі русымі валасамі, сінявокі, 
белатвары, з адкрытым характарам, спакойны і цвёрды сын бедных 
сялян» —  такі быў Сёмка Загон. Бацька змалку прывучыў яго хадзіць 
каля зямлі, любіць яе і даглядаць, бачыць хараство ў зробленай працы. 
Сёмка ў захапленні паглядае на поле, любуецца ім, «як мастак сваім 
вобразам. Яно родна Сёмкаваму сэрцу, блізка яго разумению» [2, 
с. 269]. Найбольш паэтычныя мясціны ў рамане —  карціны касавіцы і 
жніва — бясспрэчна нясуць адбітак светаўспрымання героя.

Адметнасць жыццёвай філасофіі Сёмкі Загона выяўляецца ў яго 
ўнутраных маналогах (інтралогах), якія выступаюць у якасці аднаго з 
асноўных сродкаў характарыстыкі героя: «Рыгор едзе ў горад і думає 
пра сваю машыну, пра фабрыку, пра напільнік, а я [Сёмка] яго вязу і 
аглядаю палеткі, збожжа. У гэтым мы пайшлі па розных дарогах. Я 
прывязан да зямлі, а яго носіць жыццё з канца ў канец» [2, с. 220]; 
«Рукі —  вось яго статак» [2, с. 270].

Ц. Гартны адзначае, што Сёмка ўдаўся ў бацьку, толькі ад 
нараджэння атрымаў яшчэ большую ахвоту да працы на зямлі. 
Злучыўшы яго сілу, стараннасць і жаданне з бацькавымі, можна было 
б працаваць за пяцярьгх. Але невялікі шматок зямлі не даваў Загонам 
магчымасці разгарнуцца. У адрозненне ад заможных сялян такія, як 
яны. паводле слоў Сёмкі, «ні гаспадары, ні парабкі» [2, с. 173].
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Між тым герой з самага дзяцінства бачыў цэлыя маёнткі і ведаў, 
ціто іх уласнікі самі не працуюць, а другім зямлі не даюці,. у  юнацтве 
ён стаў задумвацца над пьттаннем, «як зрабіць, каб лепей 
размеркаваць зямлю. З гэтымі думкамі ён умешваўся ў бацькаўскую 
гутарку, з імі ён падрастаў, аручы зямлю, праз іх дайшоў да 
сацыялістаў». Але, падкрэслівае пісьменнік, Сёмка стаў «сацыялістам 
асабовым — бунтаром і ў той час прыхільнікам “надзелу зямлі, колькі 
можна апрацаваць уласнымі рукамі”», якога ён ні на момант не 
выпускаў з галавы і які «стаяў у асяродку праграмы ўсіх яго 
дамаганняў; каля яго вярцеліся мары аб сацыялізме. < ...>  “Няпраўда, 
сацыялізуем!” —  матаў Сёмка пугаўём у бок фальваркаў і пераходзіў 
да думак аб рэвалюцыйным руху, аб яго поспеху, аб прыходзе 
сацыялізму» [2, с. 270].

Такі лад мыслення адрознівае Сёмку ад таварышаў з Сілцоўскай 
сацыял-дэмакратычнай арганізацыі, у якой былі толькі адзінкі сялян- 
земляробаў. Сёмкавы таварышы па барацьбе —  найбольш гарбары, 
шаўцы, краўцы. Хлопец бачыць, што іх зямля «мала. . цікавіць. 
Працоўны дзень, паляпшэнне ўмоў працы, павелічэнне пенсіі. А 
працаваць да цёмнага ў полі? Замурзанаму, босаму, забруджанаму ў 
гной?» [2, с. 270].

Г. Успенскі сцвярджаў: зямля, што валадарыць над чалавекам, і 
праца, да якой яна абавязвае, запаўняюць усё існаванн; селян іна, 
вытлумачваюць яму неабходнасць і патрэбнасць кожнага кроку, 
кожнага ўчынку, кожнай задумы [3]. Гэтая пазіцыя рэалізуецца і ў 
канцэпцыі вобраза Сёмкі. Аднойчы хлопец вярнуўся з ворыва позна. 
У хаце яго ужо чакалі сябры-дэмакраты: «Ты, брат... буржуем хочаш 
стаць: жарты, да поўначы сядзець на полі». На гэта Сёмка заўважыў: 
«А як жа, мушу гаспадарства даглядаць. Гэткія нашы ўіедвы. < ...>  
Наша справа —  не ваша: у нас няма абмежаванага рабочага дня: 
узышло сонца —  выязджай, зайшло — канчай». Бацька ж, у 
адрозненне ад маладых «дэмакратаў», шчыра пахваліў сьна за тое, 
што ён так многа ўзараў —  «ухадзіў каля чатырох ганоў» [2, с. 293].

На пэўным жыццёвым этапе ў Сёмкі з ’яўляецца думка папрасіць 
Рыгора Нязвычнага, каб той забраў яго з сабой у Рыгу, на з е в о д . I гэта 
нікога не здзіўляе: «А то ж... Зямля вымусіць... Mo’ ж паѵятаеце, як 
ён біўся з бацькам над сваім мізэрным гаспадарствам... Myta адна...» 
[4, с. 3 1 ] Але на справе не ўсё так проста нават для самога Сёмкі, хоць 
єн і прызнаецца, што часам мае не жыццё, а слёзы: здаецца. кінуў бы 
гэтую гаспадарку і збег куды-небудзь... Аднак бачна, што гэта 
часовая слабасць: «Рыгор мо’ і паверыў, што я ў адзін раз, раптоўна, 
вазьму і апынуся ў Рызе... Не-э-э, даражэнькі-ы сябру, мабьць, гэтага
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не будзе-э... Я так сабе, да слова, сказаў. Нялёгкая справа, прыкаваўся 
да зямлі —  тупай» [2, с. 293]. Бацька Сёмкі таксама не прыхільнік 
планаў моладзі бяздумна з ’язджаць у горад. Ён мае свой цвёрды 
погляд на гаспадарства, хоць і прызнае, што гаспадарка ў іх мізэрная. 
«Не важна, [што] бедна, затое незалежна; як і што захацеў — тое 
зрабіў. Не так —  сваё дзела, асабістае. А ў горадзе? —  папіхачом 
быць. Вось што важна...» [2, с. 297]. Хведар слушна кажа хлопцам: 
«Вучыцеся жыць іначай — можа што і выйдзе, але. . ласне ўся навука 
ў горадзе? Адны няхай тут, а другія —  там. Бо калі і перайначваць — 
то з адным горадам не патрапіць» [2, с. 298].

Разважаючы аб сваіх здольнасцях да папітычнай дзейнасці, якая, 
акрамя іншага, патрабуе і здольнасці пераконваць, Сёмка бязлітасны 
да такіх, як сам: «...Таўкомся ўвесь час у гэтых Сілцах і ні з месца. 
Куды ж нам размахнуцца! З плугам, з касою —  то і мы мэты, а ўжо да 
гаворкі, чаго ад нас пытаць» [2, с. 221]. Але свет уступаў у тую эпоху, 
калі вялікая палітыка сама пачынала татальна і актыўна займацца 
людзьмі, незалежна ад іх уласных прыярытэтаў.

Паведамленне пра пачатак вайны 1914 года Рыгор Нязвычны 
чытае ў газеце, седзячы ў цягніку па дарозе да Пецярбурга, і кажа 
свайму суседу па вагоне, што веска не разумев прычын канфлікту. Той 
адказаў: «Так... вёсцы цяжка разбірацца ў питаннях міжнароднае 
палітыкі... Наша вёска спаткаецца з ёю з аружжам у руках...» [2, 
с. 93]. Так «шэры», «палявы чалавек» апрануў шэры шынель, а палеткі 
ператварыліся ў палі ваенных падзей.

Пачалося гваптоўнае спусташэнне краю, адданне соцень тысяч 
людзей у ахвяру бядзе, марозам, тыфусу і галоднай смерці, 
зруйнаванне тысяч сёл, мястэчак і гарадкоў з гармат і кулямётаў. 
Знакам бяды стаялі недагледжаныя нівы. «Дбайныя рукі страцілі 
рухавасць... < ...>  ...Папар. забыты плугам, зарастаў густым 
пырнікам. Рэдка-рэдка, прытупленыя ад леташняга, нарогі ўздымалі 
яго дзярыну... Да чаго поле, хата, праца і клопаты звычайнага дня, 
калі ,мо’, вечарам, мо’, апоўначы ці раніцою назаўтра кінеш усё гэта, і 
ў дарогу. Сям’я ў свет, а ацалелы гаспадар —  на вайну» [4, с. 366].

У рамане ёсць адзін сімвалічны эпізод. Праводзячы Рыгора, 
Сёмка Сёмка сочыць за ўсё новымі і новымі пасажырамі, якія 
заходзяць у дзверы станцыі. Вось прайшла бедна адзетая сям’я, 
гаспадар і жонка, з трыма невялічкімі дзеткамі. «Увайшлі, баязліва 
азірнуліся. . і бяспомачна спыніліся ля дзвярэй Куды яны едуць9 
Чаму з дзяцьмі? Такія бедныя з выгляду, што жаль рэжа сэрца. < ...>  
Сёмка ажно падняўся з месца, каб пільней разглядзець твары гэтых
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людзей» [2, с. 232]. Праз хвіліну іншыя уражанні адцягнулі увагу 
Сёмкі, але цікаўнасць яго азначала пэўнае прадчуванне ўласнага лёсу.

«Жахі вайны, як цэлага, хавалі ў сабе крывавыя эпізоды, якія 
складалі яе цэласць» [4, с. 493]. Звернемся да найбольш значных 
эпізодаў ваеннага лёсу Сёмкі Загона. Яму не давялося паваяваць на 
фронце, але вайна не абмінула гэтага «палявога чалавека», хлебароба, 
спачатку ператварыўшы яго, як і тысячы тысяч іншых беларусаў, у 
бежанца, выгнанніка. Як кажа гераіня рамана «Сокі цаліны» Гэля, 
«свет вялікі, а дарога вузкая», і немагчыма «збегчы ад жыцця» [4, 
с. 228]. Калі Сёмка з сям’ёю і Рыгоравай маці рушыў з роднага 
мястэчка ў невядомасць, Нязвычны працаваў у дарожным атрадзе і 
стаў яскравым сведкам таго, як «несупынны праезд бежанцаў нёс з 
сабою страшэнныя жахі разбурэння краю» [4, с. 365]. Сустрэча ля 
маёнтка Ступкі была нечаканай. Рыгор з цяжкасцю «пазнаў у 
змардаваным, пахудзелым, ссутуленым, не па гадах пастарэўшым 
селяніне —Сёмку» [4, с. 371]. Навіны для Рыгора ў Сёмкі былі 
сумныя: вёрст за дзесяць ад Мінска, ад нейкага асабліва вострага і 
цяжкога тыфусу, памерла яго маці. У пакутным шляху страціў Сёмка і 
свайго бацьку. «Страшным жахам нясло ад змучанай сям’і, 
з’езджанага каня, з высахшых і збітых калёс, з слабенькіх драбінак, 
напакаваных рэшткамі доўгагадовага набытку» [4, с. 373]. Сёмкава 
маці «горнілася» пры думках аб заўчаснай смерці Стэпы і свайго мужа 
Хведара, а Волька страшнымі ў сваёй аголенай праўдзівасці словамі 
суцяшала свякроў: «Кіньце, маці... Вось яны памерлі —  то 
спакайнейшымі будуць. Ці не лепш... чым валачыцца па гэтым свеце? 
...На ліха казана гэта жыццё ў наш час...» [4, с. 372— 373]. На фоне 
гэтай найглыбейшай «двуактавай трагедыі» [4, с. 374] Рыгора ўсё 
больш уражвала трагедия жывых і свідравала думка: «Дзе ж выйсце?» 
У Сёмкі былі невыразныя намеры кіравацца на Куршчыну, «за 
людзьмі», але Рыгору ўдалося ўладкаваць сябра на працу ў дарожны 
атрад.

Лёс звёў сяброў яшчэ двойчы, у Мінску і Пецярбургу. Ля дзвярэй 
мінскай кватэры Сёмкавы «мазольныя, неадмыўныя ад зямлі пальцы 
тузнулі званок». Хвілінаю пазней гаспадыня, увіхаючыся ля стала, 
адзначыла сабе, што ад госця несла дзёгцем і потам, яго «лахматы 
твар не гарманаваў з мяккім тонам гутаркі, а шэрыя вочы таілі ў сваіх 
узроках бяздонне жалю». Між тым, Сёмка стараўся не губляць сваёй 
людскасці, «выціскаў аднекуль крохкія ўсплёскі смеху і выдаваў сябе 
моцным у няроўным змаганні з мулкім няшчасцем» [4, с. 461]. Ён 
менш за ўсё жадаў паказаць, што прыехаў скардзіцца, але не 
выходзіла... Рыгор даведаўся, што Волька раптоўна захварэла і,
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паводле Сёмкавых слоў, дажывала апошнія дні. Калі ўлічыць, што 
дзеці былі яшчэ малыя. а старая маці «адной нагою ў магіле», дык 
сапраўды вынікала. што Сёмка —  «прапашчы чалавек»... I ўсё ж 
наибольшая трагедыя «палявога чалавека» адчувалася ў звернутых да 
Рыгора словах: «Паверыш —  захацелася ў горад. Зямля, вёска —  мяне 
падвялі» [4, с. 462].

Некалі Сёмка марыў пра Пецярбург: «Туды б —  ды ці 
давядзецца!..» [4, с. 462]. Давялося. Але не праз шчаслівы выпадак: 
Сёмка прывёз дзяцей і старую маці і кінуў, галодных, у калідоры 
бежанскага камітэта. На гэты раз ля Рыгоравых дзвярэй сышліся двое: 
«аброслы, у запыленых ботах ды зношанай суконнай жакетцы Сёмка і 
стройны, чыста выбрыты, у чорным адмысловым паліце Пятрусь» [4, 
с. 503].

Сапраўднасць зрабіла для сябра відавочным тое, што Сёмка 
«безумоўна няшчасны чалавек. Бежанства зблытала яго разлікі, выбіла 
з-пад ног падпору і вось —  перад ім бяздомны валацуга. Факт казаў за 
сябе, і казаў бапючую праўду» [4, с. 505].

Худы, пажаўцелы Сёмкаў твар, сутулая постаць, мазолістыя рукі, 
бедная апранаха сведчылі пра яго «ніякаватае жыццё». Сёмка быў 
варты найвялікшай спагады і ўжо не хаваў гэтага: «Памажэце, 
браткі... Рабіць магу і ўмею што хоць... але складаецца так, што і 
гэтага нельга... Памажэце... не грашыма... < ...>  Мне б працу якую 
ды сям’ю прытуліць пад страхою... Што зарабіў, выручыў... ад 
паламаных драбін —  пайшло на Вольку...» [4, с. 505— 506], на апошні 
абавязак перад ёю...

Сёмка з болем прызнаецца Рыгору і Петрусю: «Даняло, браткі!.. 
Ведаеце —  жалезным будзь, а падасіся... Гэткі цяжкі шлях! Змагаўся, 
колькі хапала сілы... І каб не вы —  не ведаю, чым скончылася б... 
Што я адзін, без жонкі, з дзяцьмі, і без грошай?..» [4, с. 507].

Шчырая спагада сяброў крута перамяніла настрой Сёмкі і нават 
вярнула яму некаторыя надзеі «выбрацца на раўнейшую дарогу». Ён 
«выйшаў на вуліцу як падкаваны... адчуў сябе бадзёрым, адноўленым 
і ўверана ступаў па каменнях, як па траве». Рыгор і Пятрусь адразу ж 
пасля сыходу сябра захапіліся «клапатлівымі планаваннямі» наконт 
яго лёсу. Нязвычны разважаў: «Чалавек сапраўды напакутаваў 
апошнім часам... Трэба моцную волю, каб устаяць пад дажджом 
няшчасцяў, якія на яго пасыпаліся» [4, с. 507]. Аднак Рыгоравы 
рэфлексіі былі церарваны ніяк не спадзяванай, і таму яшчэ больш 
жорсткай, весткай: на Сярэднім праспекце толькі што зарэзаны 
трамваем чалавек, які перад скананнем прасіў паведаміць ім пра гэта. 
«Па дакументах —  Сёмка Хведараў Загон...» [4, с. 508].
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Кожны чалавек мае сваю долю («участь»), частку ад агульнага 
чалавечага шчасця і няшчасця. У часы вялікіх выпрабаванняў гэта 
відаць асабліва выразна. Трагедыя героя Ц. Гартнага сюжэтна 
абгрунтавана пераканаўчымі мастацкімі сродкамі. Шлях адарванага ад 
зямлі Сёмкі Загона ўяўляе не толькі адбітак рэалій віхурнай эпохі, а і 
выступав глыбокай экзістэнцыйнай метафарай драматычнага працэсу 
пазнання чалавекам сябе і свету. Смерць героя-земляроба ў фінале 
твора —  гэта не толькі драма анталагічнага плана, а трагедыя 
быццёвая. Раман Ц. Гартнага —  адзін з тых твораў, якія паказваюць, 
што зямля мае над чалавекам нейкую невядомую ўладу. Яна і 
страшная (нездарма за зямлю біліся, судзіліся, забівапі і гінулі), і 
гаючая. Гваптоўна пазбаўлены ўлады зямлі, беларускі селянін 
насуперак уласнаму жаданню атрымаў «поўную волю», ім запанавала 
душэўная пустата, ва ўсёй аголенасці паўстала страшнае «ідзі куды 
хочаш». Вобраз Сёмкі Загона —  мастацкае сведчанне таго, што 
адарванасць ад зямлі як крыніцы сялянскага жыцця і думкі мела 
разбуральныя вынікі: цягнула за сабой страту асабовага жыццёвага 
сэнсу, была прычынай незваротных дэфармацый народнага 
светабачання і, у выніку, несла пагрозу фізічнаму існаванню 
беларускай «сялянскай нацыі».
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