
Таццяна Шамякіна

ДЫЯЛЕКТЫКА  МАСТАЦКАГА  
 АЎТАБІЯГРАФІЗМУ І  ГІСТАРЫЗМУ 

(на  матэрыяле  пенталогіі   
Івана  Шамякіна «Трывожнае  шчасце»)

З двух тыпаў светапоглядаў, якія перманентна змагаліся паміж сабой на 
працягу ХХ ст. (а магчыма, на працягу ўсёй гісторыі чалавецтва), – сціплага, 
калектывісцкага, духоўнага і – індывідуалістычнага, прагнага, цялесна-
га – Іван Шамякін усё жыццё трымаўся першага. Празаік, ён глядзеў на 
жыццё вачыма паэта (толькі пасля смерці Івана Пятровіча апублікаваны 
яго вершы, якія паэты і крытыкі Беларусі прызналі таленавітымі). Важны 
і маральны воблік майстра. У гісторыі літаратуры часта здаралася, што 
пісьменнік, стваральнік мастацкіх тэкстаў, аказваўся ў маральна-этычным 
плане вышэйшым, чым носьбіт яго таленту – чалавек. Творчасць – такая 
дзіўная, набліжаная да Боскай, сфера, якая ўзвышае творцу, міжволі робіць 
яго лепшым, высакародным, гераічным, а ў чалавечым плане ён застаецца 
са сваімі хібамі і заганамі. У выпадку Шамякіна творца і чалавек роўныя. 
І. Шамякін адэкватна пераносіў на герояў свае ўласныя рысы – надзвычай 
добрага, мяккага (магчыма, і залішне), рахманага, трохі наіўнага ў быта-
вым плане, шчыра ідэйнага чалавека з узвышанымі поглядамі на людзей. 
Сумленнасць – вось што вызначала яго асобу. Сумленнасць, а значыць, 
выразныя ўяўленні пра дабро і зло, – тое, што сёння (не без удзелу, дарэчы, 
таленавітых пісьменнікаў, у тым ліку беларускіх) аказалася ў грамадстве 
размаітым, нівеліраваным. 

І. П. Шамякін заўсёды верыў у Дабро і Вышэйшую Справядлівасць і 
нават у 1990-я гг., перажыўшы смерць блізкіх людзей (адзінага сына і жонкі), 
прайшоўшы праз крах сістэмы, у якую ўсё ж верыў, нават і бачачы яе заганы, 
не пераставаў лічыць, што ў рэшце рэшт у нейкім канечным пункце Дабро 
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перамагае. Менавіта за сваю сумленнасць Шамякін выклікаў зайздрасць і – 
неабходна нарэшце сказаць праўду – часта нянавісць усіх тых, хто быў ніжэй 
за яго – нават не па таленце, а па маральных якасцях. Нярэдка ў літаратура-
знаўчых разглядах кніг некаторых беларускіх пісьменнікаў ужо і ў савецкі 
час сустракаліся пафасныя разважанні пра хрысціянскія дабрачыннасці, 
біблейскую сімволіку, пра Бога. Да творчасці Шамякіна крытыкі такіх вы-
сокіх крытэрыяў не прыкладалі. Але Іван Пятровіч, які неаднаразова заяўляў 
пра свой атэізм, у рэальным жыцці паступаў па-божаску. Ды і зайздроснікі, 
колькі б ні імкнуліся вышукаць у дзейнасці Шамякіна нешта крамольнае, 
нічога, акрамя яго шчырага саветызму, знайсці не маглі (хоць у іх уяўленні, 
раз не разбураў сістэму, значыць, ужо грэшнік).

Галоўнае імкненне І. П. Шамякіна на працягу ўсяго жыцця – жыць па 
сумленні, што нязменна абумоўлівала маральна-этычную вышыню і яго 
герояў. Шамякін з усіх беларускіх пісьменнікаў апошняга паўстагоддзя 
найбольш адпавядаў таму, што сцвярджаў у творчасці. 

Героі Шамякіна, як і іх аўтар, з’яўляліся рэальнымі сведкамі і ўдзель-
нікамі гераічных дзеянняў простых савецкіх людзей, а значыць, самім 
фактам свайго існавання аспрэчваюць тыя агромністыя акіяны хлусні аб 
савецкай гісторыі, што безупынна льюцца на сучаснага чалавека са сродкаў 
масавай інфармацыі. 

Пенталогію «Трывожнае шчасце» сам Іван Пятровіч любіў больш за 
ўсе свае творы. Героі аповесцей, што ўвайшлі ў кнігу, у прыватнасці Пятро 
Шапятовіч і Саша Траянава, увасаблялі тую маладую жыватворную сілу, якая 
супрацьстаяла чалавечай хцівасці і хлусні, бюракратычнаму раўнадушшу 
і абывацельскай пошасці.

Дзеянне першай аповесці з пенталогіі – «Непаўторная вясна» – адбыва-
ецца ў 1939–1940 гг. Іван Пятровіч, які стаў прататыпам Пятра Шапятовіча, 
і Марыя Філатаўна, яго жонка, з якой пісаўся вобраз Сашы Траянавай, у 
той час былі 18–19-гадовымі. Яны жылі ў сваім юнацка-прыгожым, паэ-
тычным, веснавым свеце, які, здавалася, мала датычыў свету знешняга; ва 
ўсялякім разе, палітыка маладых людзей зусім не цікавіла. Вось адказ тым 
ненавіснікам савецкага ладу жыцця, якія сцвярджаюць тэзіс пра поўную 
палітызацыю і ідэалагізацыю тагачаснага грамадства. Пры тым, што мала-
дыя людзі з шамякінскай аповесці павінны былі б палітызавацца, бо вучыліся 
ў савецкай школе, затым у сярэдніх спецыяльных навучальных установах і 
жылі ў даволі вялікім абласным горадзе. Пра 1937 год мае бацькі практычна 
нічога ўспомніць не маглі, а толькі сведчылі: «Гаварылі нешта па радыё, 
пра нейкія судовыя працэсы, а нікога з нашага акружэння, родных, знаёмых, 
яны не закранулі». Праўда, у 1937 г. абое мелі па 16 гадоў, фактычна былі 
падлеткамі. У 19 гадоў свядомасць ужо іншая. Таму нельга сказаць, што 
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час абсалютна не адчуваецца ў творы, што героі заняты пераважна сваімі 
ўласнымі, надзвычай узвышанымі, але ўсё ж выключна асабістымі перажы-
ваннямі. Наадварот, атмасфера эпохі прысутнічае выразна, але растворана ў 
стыхіі юнацкага ўспрыняцця жыцця, а таму натужліва не вылазіць «белымі 
ніткамі» ў тэксце.

Аповесць пачынаецца з прыезду Пятра Шапятовіча да сваёй каханай 
Сашы Траянавай у вёску каля Рэчыцы, дзе дзяўчына па размеркаванні пачала 
працаваць фельдшарам-акушэркай. Мноства бытавых, на першы погляд 
нязначных, падрабязнасцей ствараюць выразны сацыяльны фон часу. Так, 
хатняя гаспадыня гераіні скардзіцца на немагчымасць выпечы хлеб, бо, 
каб змалоць муку, неабходна чакаць чаргі на млыне: «Раней у адной нашай 
вёсцы колькі млыноў было, а цяпер на паўраёна – адзін млын»1. Здаецца, 
драбяза, а на самай справе – характэрная прыкмета 1930–40-х гг. Сітуацыя 
абсалютна рэальная, таму што на Гомельшчыне менавіта млынароў пера-
важна і раскулачвалі. У прыватнасці, так адбылося ў роднай вёсцы маёй 
маці – Церусе, дзе было чатыры млыны і ўсе аказаліся ў пачатку 1930-х гг. 
знішчанымі, а млынары – сасланымі. Але толькі яны. Мой дзед Філат Аза-
равіч, дарэчы, быў з самых заможных у вёсцы сялян, але ў яго проста забралі 
вялікія надзелы зямлі, прычым у калгас ён так у сваім жыцці і не ўступіў, 
лічыўся аднаасобнікам.

Сітуацыя такога кшталту да вайны склалася з першай і самай важнай 
рэччу для існавання чалавека – хлебам. Ужо ў 1950-я гг. хлеб пачалі пячы 
цэнтралізавана і прадаваць у крамах ці прывозіць на вёскі ў аўталаўках.

Ці азначае гэта, што насельніцтва галадала? У вёсках не галадалі. 
У тэксце: «На снеданне гаспадыня падала халодную бульбу, гуркі і міску 
сыраквашы. Пятро не звярнуў увагі – звычайнае сялянскае снеданне, дома 
ён харчаваўся не лепш...»2. Але як высветлілася, беднаватая ежа сведчыла 
якраз пра няміласць гаспадыні да прыезджага хлопца – сваю кватарантку 
Сашу яна карміла інакш, намнога лепш. Безумоўна, асаблівых прысмакаў 
штодзень не падавалі, але і пра голад у даваенныя гады не ўспамінае ніхто – 
ён быў у вайну і пасля вайны.

Адносна выгляду паселішчаў ёсць таксама сведчанне ў тэксце аповесці: 
«Да вайны новага чалавека здзіўляў знешні выгляд вёсак у гэтым месцы: 
сярод лесу стаялі пахіленыя хаткі з беднымі агародамі, у той час калі ў 
вёсках стэпавых, за дваццаць – трыццаць кіламетраў ад лесу, хаты былі адна 
ў адну – вялікія, новыя і навокал – багатыя сады. Пасля вайны выгляд вёсак 

1 Шамякін І. Збор твораў у шасці тамах. Мінск, 1977–1979. Т. 3 : Трывожнае шчасце. 
Аповесці. 1978. С. 26.

2 Там жа. С. 18–19.
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перамяніўся. Гэта былі гады, калі ўсе будаваліся – і той, хто пагарэў, і той, у 
каго быў добры дах над галавой; усіх ахапіла гарачка будаўніцтва, і кожны 
лез са скуры, каб зрабіць дах большы і лепшы. Натуральна, што тыя, у каго 
лес быў пад бокам, адбудаваліся хутчэй і лепш. Калі яшчэ ўлічыць, што на 
правабярэжжы зніклі сады, то выгляд вёсак у бедным міжрэччы цяпер стаў 
значна прыгажэйшы. Ды і не такі ўжо ён бедны, гэты край! Нездарма тут 
даволі густа сяліліся нашы продкі. Пясчаныя глебы, але затое колькі іншых 
выгод! Шырокія сенажаці, лясы, рэкі і азёры – старыкі. Трава і дрэва, рыба 
і звер – усё ёсць»1.

У творы І. П. Шамякіна надзвычай своеасабліва пададзены прастора 
і мастацкі час, пра што не пісалі савецкія крытыкі. Між тым у аповесці 
эпічныя структуры твора па-наватарску паўстаюць праз хранатоп. Паколькі 
аповесць стваралася праз паўтара дзясятка гадоў пасля апісаных у ёй 
падзей, аўтарская думка пастаянна імкнулася да цэласнага ахопу розных 
перыядаў гісторыі (што паказаў папярэдні ўрывак), прычым часта не без 
іроніі і самаіроніі, напрыклад: «Добра, што ў наш шчаслівы час, калі ўсюды 
столькі машын, нават закаханыя паэты не ходзяць пехатой»2. Але часам і 
з тугою, настальгіяй: «...хаты танулі ў зеляніне садоў, якіх, на жаль, цяпер 
так мала – пасля ваенных пажараў»3.

Нярэдка апісаныя падзеі адначасова, нават у адной фразе, адсылаюць да 
тых, што адбудуцца трохі ці значна пазней – працінаюцца ніці ў будучыню. 
Гэта неабходна для таго, каб падкрэсліць асаблівую ролю аўтара, які глядзіць 
на сябе маладога і сваё пакаленне з трохі паблажлівай усмешкай, нярэдка 
з гумарам. Менавіта такі аўтарскі погляд не дазваляе збіцца на сентымен-
тальнасць і меладраматызм, заўсёды магчымыя ў творах пра каханне. Вось 
як сумяшчае розныя часы аўтар: «...ён (Пятро. – Т. Ш.) марудзіў і не пабег 
трыццаць кіламетраў пехатой адразу з цягніка, як часта рабіў гэта пазней»4. 
Дарэчы, у фразе, што стаіць амаль на самым пачатку твора, хаваецца і псі-
халагічны парадокс, які адразу зацікаўлівае чытача: чаму герой, думаючы 
пра каханую (літаральна ў першых сказах), не імкнецца да яе, а ўжо потым 
будзе бегаць?

Паблажліва-іранічны аўтар і тады, калі паказвае, як проза жыцця ўсё ж 
не столькі разбурае, колькі «карэктуе» юнацкую рамантыку. Атрымаўшы 
грошы ад Сашы, Пятро вырашае іх не траціць, пакінуць на памяць аб каха-
най, як бы ні склаліся ў іх адносіны. Прыводзяцца ўзвышаныя, пафасныя 

1 Шамякін І. Пазнач. твор. С. 32.
2 Там жа. С. 10.
3 Там жа. С. 14.
4 Там жа. С. 7.
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разважанні маладога чалавека, які ганарыцца сваёй духоўнасцю. А потым – 
як іх вынік – стылёва зніжаная канстатацыя рэалій жыцця: «Але абставіны 
прымусілі яго пазней парушыць зарок і купіць за гэтыя грошы сабе чаравікі, 
бо старыя за час падарожжа зусім стапталіся»1.

Падчас падарожжа, ідучы ўжо ад Сашы да бацькоў, Пятро пачуў пра 
пачатак вайны ў Еўропе, яшчэ не ведаючы пра яе будучы сусветны характар. 
Знаёмая ў адной з вёсак паведаміла: «Перадавалі па радыё, што Гітлер напаў 
на Польшчу. Там ваююць... Дзядзькі баяцца, каб на нас не пайшоў... Кажуць, 
што ён хоча забраць Польшчу, каб да нашай граніцы дайсці...»2. Але ўпэў-
нены ў сваёй палітычнай дасведчанасці Пятро з юнацкім бяздумным мак-
сімалізмам аспрэчвае справядлівыя сумненні і мудрую абачлівасць сталых 
людзей, відаць унутрана паставіўшыся да іх асцярожнасці з іроніяй: «Што 
ты?! Мы толькі дагавор заключылі! Такі дагавор! Аб ненападзе і дружбе!»3 
(маецца на ўвазе дагавор Молатава – Рыбентропа). Патаемна Пятро, як і 
многія тагачасныя юнакі, марыў пра вайну, бо «прагнуў гераічнага подзвігу 
і лічыў, што героем можна стаць толькі на вайне»4. 

А потым мінулі восень і зіма. Пятро ездзіў на пераддыпломную практыку 
ў Заходнюю Беларусь, якая пасля 17 верасня 1939 г. далучылася да савецкай. 
«Там усё было незвычайнае: людзі, якія дваццаць гадоў пражылі ў няволі, іх 
расказы аб барацьбе, звычаі... Усё гэта хвалявала маладую цікаўную натуру 
Пятра, рабіла жыццё разнастайным, багатым на ўражанні...»5. Усё перажыў 
сам аўтар, ніколькі не дадаючы вымыслу, але ў аповесці толькі канстатаваў, 
па-мастацку не паказваючы.

Наступнай вясной, 1940 г., нашмат пасталелы Пятро, пачуўшы паведам-
ленне пра ўступленне немцаў у Парыж, па-сапраўднаму ўстрывожыўся. Ён 
ужо жанаты з Сашай, і не мара пра подзвігі, а клопат пра блізкага чалавека 
валодае яго пачуццямі. «Вайна, яе ўяўная рамантыка можа вабіць толькі 
дзяцей і юнакоў: для чалавека, які зразумеў сэнс жыцця і ўведаў шчасце, 
вайна не можа не быць страшнай і агіднай»6. Так імклівы час і зменлівыя аб-
ставіны жыцця, прычым і ў сусветным маштабе, і ў асабістым, хутка робя ць 
іншай псіхалогію чалавека, пазбаўляюць яго юнацкай наіўнасці. Праўда, 
па-ранейшаму Пятро верыць у магутнасць Чырвонай арміі, упэўнены, што 
«калі вораг нападзе, то будзе разбіты адразу, за які тыдзень-два»7. Ніхто 
1 Шамякін І. Пазнач. твор. С. 34.
2 Там жа. С. 40.
3 Там жа.
4 Там жа.
5 Там жа. С. 41.
6 Там жа. С. 54.
7 Там жа. С. 55.
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тады не прадчуваў свой лёс, хоць Саша, яшчэ не ўяўляючы рэаліі вайны, 
прызнавалася, што баіцца яе. А Пятро ўжо не радаваўся, калі яго забіралі ў 
армію, куды год таму ён так імкнуўся.

Такім чынам, юнацкае каханне герояў не аддзелена ад часу, ад самай 
галоўнай падзеі ў жыцці цэлага пакалення – айчыннай, абарончай вайны. 
А трывожнае пачуццё ў аповесці нарастае спакваля, паступова, кантрасту-
ючы з асабістым шчасцем закаханых.

Неабходна звярнуць увагу на яшчэ адзін момант, які прапусцілі раней-
шыя крытыкі. Ужо ў пачатку твора, калі героі сустрэліся на месцы першай 
працы Сашы (раней, будучы студэнтамі, закаханыя бачыліся толькі ў Гомелі), 
яны адзначаюць змены адзін у адным. Безумоўна, змяніўся статус Сашы. 
Але іншае і іх стаўленне да быту. «Пятро ў кожнай з’яве шукаў сімвалічнага. 
Дагэтуль ён ніколі не сядзеў з ёй за адным сталом»1. Нават такі факт яго 
хвалюе. Ніколі да таго яны не гаварылі і пра грошы (які кантраст з сучасным 
пакаленнем!), а цяпер гавораць. Пятро, яшчэ студэнт, з некаторай трывогай 
фіксаваў меркантыльныя, на яго думку, перамены ў Сашы (а яна проста 
клапацілася пра яго), бо да гэтага яна здавалася яму ва ўсім незвычайнай, 
літаральна незямной, і не хацелася б, каб яна рабілася падобнай да іншых 
дзяўчат.

Усё гэта ў вышэйшай ступені праўдзіва ў дачыненні да псіхалогіі самога 
аўтара, які ўсё жыццё ідэалізаваў жонку, ва ўсялякім разе ўмеў шанаваць яе 
мудрасць і жыццёвы вопыт. А гэта таксама талент – умець цаніць іншага 
чалавека, бачыць у ім вартасці, якіх, можа, і ў самога не хапае. Аглядаючы 
сёння ў памяці сямейнае жыццё бацькоў, я магу з поўным правам сказаць: іх 
шлюб – можа, адзіны на сто тысяч сямейных саюзаў – сапраўды шчаслівы, 
гарманічны, нейкі выключна светлы, менавіта веснавы ва ўсім. Аповесць 
«Непаўторная вясна» ўзнаўляе яго пачатак.

Пятро ў іх першую сустрэчу пасля змены Сашынага статусу адчуў сілу 
яе характару, убачыў тое ў чалавеку, што не заўважаў падчас звычайных 
спатканняў закаханых у горадзе: тады гэта былі суцэльныя жарты, дэман-
страцыі сваёй дасціпнасці, размовы пра прачытаныя кнігі, прагледжаныя 
фільмы, пра вучобу, выкладчыкаў, сяброў (сведчу па ўспамінах маіх бацькоў). 
Прычым і Саша баялася змен у сябру, хацела, каб ён заставаўся такім, якім 
быў у Гомелі, не жадала змянення status qvo ў адносінах: «Я не хачу, каб 
ты стаў, як усе... я мару, каб ты заўсёды быў вось такі... далёкі, жыў у маіх 
марах – і ўсё. Я баюся, што, калі здарыцца інакш, гэта знішчыць тое светлае, 
што ў нашых адносінах, што ў маёй душы...»2. Гэта адно з самых пранікнёных 

1 Шамякін І. Пазнач. твор. С. 13.
2 Там жа. С. 20.
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псіхалагічных назіранняў у беларускай літаратуры, хоць ніхто з крытыкаў 
не звярнуў на яго ўвагі. Ёсць дастаткова рэдкі тып людзей (у мінулыя эпохі 
іх, відаць, было больш), для якіх жыццё ў марах больш прыцягальнае, чым 
рэальнае існаванне, і разбурэнне мар, умяшанне ў іх быту яны ўспрымаюць 
пакутліва. Менавіта такія былі мае бацькі, асабліва маці. З роду веткаўскіх 
старавераў, яна вызначалася выключнай стрыманасцю ў выяўленні пачуццяў 
і не проста сціпласцю ў запатрабаваннях і паводзінах, а аскетызмам. Напры-
клад, яна ніколі не танцавала, хоць мела добрую паставу і рухалася лёгка 
і вытанчана. Яе асабістыя патрэбы заўсёды былі вельмі сціплыя. Жыццё, 
безумоўна, уносіла свае карэктывы, у тым ліку ў матэрыяльную сферу: не 
пазбегнуць аказалася клопатаў пра мужа, а з цягам часу – пра яго грамадскі 
прэстыж (а значыць, ёй самой неабходна было адпаведна апранацца), догляду 
за чатырма дзецьмі, шматлікімі родзічамі – для ўсіх хапала часу і чалавечага 
цяпла; шчодра дзялілася яна матэрыяльнымі сродкамі.

Ідэальнае і прагматычнае пастаянна па-рознаму суадносяцца і ў тво-
ры. Сам Пятро, хоць толькі ўчора баяўся, каб Саша не зрабілася «як усе», 
пачынаў пераконваць яе ў адваротным, убачыўшы нежаданне сяброўкі да 
развіцця іх адносін. Аўтар падводзіць пад мужчынскае перакананне героя 
філасофскую базу ў наступным адступленні: «Наіўнае юнацтва! Табе здаец-
ца, што ты выключнае, што ты самае разумнае, мудрае, не падобнае на ўсіх, і 
жаданні ў цябе недасягальныя! Не адразу да цябе прыходзіць разуменне, што 
“як усе” – гэта не дакор; мудрасць, разумнасць і чалавечая вартасць якраз у 
тым, каб раўняцца на ўсіх – на людзей, на калектыў, на чалавецтва. Не адразу 
ты пачынаеш разумець, што хараство не ў тваіх незямных марах, не ў тваім 
імкненні да выключнасці, а ў жыцці людзей і што людзі выпрацавалі самае 
прыгожае, высакароднае, карыснае, разумнае і ў навуцы, і ў мастацтве, і ў 
адносінах паміж сабой – у каханні, у сям’і. З разумення гэтых надзвычайна 
простых ісцін і пачынаецца твая сапраўдная сталасць, юнак»1.

Тым не менш нават словы «муж» і «жонка» здаваліся закаханым у іх 
першую ў аповесці сустрэчу грубымі, непрыемнымі, крыўднымі. Але ўсё 
змянілася вясной наступнага года, калі яны сапраўды сталі мужам і жонкай. 
Словы пачалі здавацца прыгожымі, паэтычнымі, а сам Пятро ганарыўся 
сваім новым статусам.

Героі пасталелі пад уплывам абставін жыцця. Саша ў вёсцы, на месцы 
сваёй працы, мела справу выключна з сямейнымі людзьмі. «Рэдка выпада-
ла ноч, каб яе не выклікалі да парадзіхі»2. Гэта не дзіва, калі ўлічыць, што 
Саша працавала не на адну вёску, а на цэлы сельсавет, які ўключаў некалькі 

1 Шамякін І. Пазнач. твор. С. 21.
2 Там жа. С. 54.
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паселішчаў. Можна ўявіць, якая гэта была складаная і адказная праца. Але 
яна заканамерна прымушала маладую акушэрку, якая пастаянна назірала 
сямейных людзей, задумацца пра ўласнае жыццё. Акрамя таго, у такім 
напружаным рытме стала не да дзявочых мар. У Пятра інакш: агульная 
трывожная атмасфера часу міжволі звяртала да спрадвечных каштоўна-
сцей – перш за ўсё сям’і. Быў і страх страціць Сашу, калі яна расказала, 
як сваталіся да яе і як сама яна прасілася на фінскую вайну. Гэта таксама 
псіхалагічна зразумела. 

І не толькі ў апісаннях юнацкіх пачуццяў велізарнае значэнне аповесці 
Шамякіна, хоць крытыкі працягваюць гэта сцвярджаць, а перш за ўсё ў 
паказе ўключанасці лёсу адзінак у лёс пакалення, у рытм часу, у гісторыю.

Другая аповесць з пенталогіі – «Начныя зарніцы» – ацэньвалася савец-
кай крытыкай не так высока, як папярэдняя. Гэта натуральна: сам І. П. Ша-
мякін не быў непасрэдным удзельнікам падзей, а пісаў твор на аснове апо-
ведаў сваёй жонкі і яе родзічаў. Аповесць ахоплівае першы перыяд вайны 
і пачынаецца са знаходжання Сашы ў вясковай бальніцы пасля родаў. Тут 
аўтар амаль дакладны ў біяграфічным плане: яго старэйшая дачка Ліна 
нарадзілася 10 ліпеня 1941 г. У аповесці нараджэнне дачкі Пятра і Сашы 
аднесена за некалькі дзён да 22 чэрвеня, каб узмацніць драматызм перажы-
ванняў гераіні, адказнай з самага пачатку вайны ўжо не толькі за сваё жыццё, 
але і за жыццё дачкі Алены. 

Праўдзівым дакументам часу з’яўляецца намаляваная пісьменнікам 
карціна пачатку вайны ў раёне міжрэчча Дняпра і Сожа. Пазней сітуацыю 
няпэўнасці на пачатку ваенных дзеянняў ва Усходняй Беларусі адновіць 
беларускі празаік Іван Чыгрынаў у выдатным рамане «Плач перапёлкі». 
Але Шамякін зрабіў гэта намнога раней. Пісьменнік імкнуўся перадаць 
абстаноўку ў беларускай вёсцы пры атрыманні звестак аб нападзе ворага. 
Усё было як звычайна, толькі вельмі ціха: хто-ніхто з мужчын, не чакаючы 
павестак, рушыў у ваенкамат, не перагаворваліся каля брамак жанчыны і 
не гулялі на вуліцах дзеці. Закаханы ў Сашу малады настаўнік Уладзімір 
Іванавіч Лялькевіч перад сваім адыходам у раён бадзёра пераконваў Сашу 
ў нашай хуткай перамозе. Але тая ўжо ацаніла сітуацыю, бамбёжкі Кіева 
і Мінска, хуткае прасоўванне ворага па савецкай тэрыторыі і папрасіла 
настаўніка не гуляць у гучныя словы: «Вайна – не гульня». Саша, чалавек 
рэальнай справы, не цярпела пафасных лозунгавых слоў, якія чула не раз, 
нават ад уласнага мужа. Цяпер усё вырашалі не яны, а шчырыя рухі душы 
і падказкі ўласнага розуму.

Сашу ўразіла, што да яе ў амбулаторыю перасталі звяртацца хворыя. Яна 
зразумела, што, калі прыйшла агульная для ўсіх бяда, людзям стала не да 
сваіх маленькіх хвароб: «…з драбязой сорамна ісці ў такі час, а сэрцы і га-
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ловы баляць ва ўсіх»1. Невялікая дэталь добра характарызуе нацыянальную 
псіхалогію беларусаў, менавіта тое, што дапамагло нам адбіцца: адсутнасць 
эгаізму, адчуванне людзьмі сваёй еднасці, калі радасць і гора – адны на ўсіх, 
а свой асабісты клопат не мае значэння. Еўрапейскія краіны – Бельгія, Фран-
цыя, Галандыя і іншыя – здаваліся гітлераўцам за тыдні і нават дні, таму 
што кожны заходні абывацель баяўся перш за ўсё за сваю скуру. У Францыі 
абсалютна ўсе ўладарнікі прыватнай уласнасці аказаліся прыхільнікамі 
здрадніка Петэна, а не патрыёта-антыфашыста Шарля дэ Голя.

Ужо на чацвёрты дзень пасля пачатку вайны жыхары беларускага між-
рэчча яе пачулі: фашысцкія самалёты бамбілі рэчыцкія масты цераз Дняпро. 
Вяртаючыся з бамбёжкі, яны ішлі над самай вёскай. А на зямлі праз Рэчы-
цу прамчаліся першыя эшалоны з раненымі. Словы «Нашы адступаюць!» 
ускалыхнулі людзей і ўтварылі большую паніку, чым сама вестка аб вайне. 
Саша надзвычай востра ўспрымала імклівыя змены ў родным кутку Беларусі 
і ў той жа час бесперапынна думала пра Пятра – як ён і што з ім у сітуацыі 
адступлення.

Шамякін у час напісання твора не мог сказаць прама, як памылялася ці 
як хлусіла даваенная савецкая прапаганда і які адчай ахапіў людзей, псіха-
лагічна не падрыхтаваных да адступлення Чырвонай арміі. Але шматлікія 
дэталі, агульная атмасфера часу перададзены ім надзвычай праўдзіва.

Ужо праз тыдзень вайна падступіла бліжэй: у вёсцы з’явіліся раненыя 
аднавяскоўцы, якім Саша рабіла перавязкі. Тым не менш, нягледзячы на 
самыя панічныя чуткі, на страшныя аповеды, пастаянны гул варожых са-
малётаў, ніхто не ўяўляў, не верыў, што вайна можа дакаціцца да іх глухога, 
ціхага прыдняпроўскага раёна.

Крытыкі, ацэньваючы аповесць адразу пасля яе з’яўлення, гаварылі 
перш за ўсё пра небяспеку самапаўтарэння Шамякіна ў параўнанні з яго 
першым раманам «Глыбокая плынь», паколькі сюжэтная аснова двух твораў 
адна: падарожжа гераіні з дзіцем на руках праз тэрыторыю, ужо занятую 
немцамі, у сваю родную вёску і яе ўдзел там у партызанскім руху. Сапраўды, 
мая маці з толькі што народжанай Лінай прайшла праз небяспечную, ужо 
занятую ворагам мясцовасць, пераправілася цераз вялікія рэчкі і вярнула-
ся ў бацькоўскую хату як адзінае – у час няпэўны і страшны – жыццёвае 
апірышча. 

Цяжкі паход маладой жанчыны праз акупаваную тэрыторыю выклікае 
здзіўленне, тым больш што ў аповесці настаўнік Лялькевіч прапаноўвае 
Сашы адправіць яе ў эвакуацыю. Пятро, знаходзячыся на Поўначы, верыў, 
што жонка і дачка абавязкова выедуць. У гэтым жа доўга быў упэўнены 

1 Шамякін І. Пазнач. твор. С. 82.
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сам Шамякін, шукаючы родных па радыё на неакупаванай тэрыторыі. Але 
ўчынак Сашы добра характарызуе беларускую жанчыну – няхай небяспека, 
гора, нястачы, але на радзіме, разам з блізкімі.

І. Шамякін піша, што людзі тады па-рознаму ўцякалі ад вайны. Ён быў 
упэўнены, што ўсімі авалодала адно імкненне, тое ж, што ў Сашы: «...хутчэй 
наперад, як мага далей ад таго, што асталося ззаду»1. У зменлівай сітуацыі 
і ўласны лёс нібы патрабаваў змянення. Вось чаму Саша не засталася на 
месцы сваёй працы, хоць там яе любілі і яна магла спадзявацца на дапамогу.

Саша вяртаецца да родзічаў, жыве з братам Данікам і сястрой Поляй 
(у рэальнасці Марыя Філатаўна прыйшла да бацькі, чатырох сясцёр і бра-
та). Ніколі раней Саша не магла ўявіць сваё жыццё ў няволі: «Ці думаў хто 
калі-небудзь, што ім, маладым, вольным, шчаслівым, прыйдзецца жыць у 
акупацыі»2. Спачатку для Сашы нават слова «акупацыя» навявала жудасць. 
Аднак падлетак Данік не адчуваў страху, не хацеў лічыць сябе зняволеным 
на сваёй зямлі, у роднай хаце. Сапраўды, Данік і яго сябры хутка арганіза-
валіся ў камсамольскі падпольны атрад, які наладзіў сувязі з партызанамі 
ў лесе і падпольшчыкамі ў горадзе, бо Гомель быў недалёка.

Апавядаючы пра акупацыю Гомельшчыны, Шамякін не хавае таго факта, 
што гітлераўскія ўлады праводзілі палітыку бізуна і перніка. Былі мясцовас-
ці, дзе фашысты адразу пачалі з тэрору, з масавых рэпрэсій. Але часам прад-
стаўнікі акупацыйных улад аказваліся больш хітрымі і разумнымі – яны за-
ігрывалі з мясцовым насельніцтвам, асабліва з сялянствам. Можна прывесці 
хоць бы такі жыццёвы факт, які Шамякін нідзе – ні ў мемуарах, ні ў мастацкіх 
творах – не ўзнаўляе: немцы, у адрозненне ад бальшавікоў-атэістаў, адкрылі 
царкву і яго дачку Ліну жонка, Марыя Філатаўна, пахрысціла.

Натуральна, камуніст Шамякін у творы ні разу не згадаў пра веру ў Бога 
камсамолкі-медычкі Сашы. Толькі ў адным месцы, перад адыходам Сашы з 
месца працы на радзіму, яе расчуліла, што гаспадыня Аня, жанчына сталая, 
перахрысцілася на абразы. Шамякін невыпадкова як бы між іншым кідае 
гэту маленькую псіхалагічную падрабязнасць. Між тым яна характэрная.

У далучэнні Сашы да партызанскай барацьбы вера, цьмяная, абсалютна 
дагматычна не аформленая, на самай справе, мяркуючы па расказах маёй 
маці, мела вырашальнае значэнне. Марыя Філатаўна, прататып гераіні ра-
мана Сашы, як і большасць беларускіх жанчын, верыла: калі яна сама да-
паможа хоць бы аднаму чалавеку, Бог абавязкова пашле дапамогу яе мужу, 
іншым блізкім. Менавіта таму Саша згаджаецца прыняць у хату параненага 
партызанскага камандзіра, былога настаўніка Лялькевіча і аб’явіць яго сваім 

1 Шамякін І. Пазнач. твор. С. 93.
2 Там жа. С. 108.
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мужам. Безумоўна, у рэальнасці нічога падобнага і блізка не было – тыпова 
белетрыстычны прыём. Не існавала ў жыцці і стрыечнага брата – паліцая 
(у рамане Кузьма). А вось якраз тое, што крытыкі палічылі бясспрэчнай 
нацяжкай, – эпізод з чырвонаармейцам у калодзежы – адбылося ў рэаль-
насці. Жыццё часам больш неверагоднае, чым фантазіі самых таленавітых 
пісьменнікаў, тым больш неверагоднае яно ў абставінах вайны. Заслуга 
Шамякіна не ў прыдуманых ім мудрагелістых сюжэтных перыпетыях, а 
ў тых псіхалагічных нюансах (эпізод з абразамі), якія ў найбольшай сту-
пені характарызуюць менталітэт беларусаў, і ў перадачы духу часу. А Іван 
Пятровіч умеў гэта рабіць лаканічна і яскрава: «Вёска была занесена ў 
лік небяспечных крамольных пунктаў, і замест невялікай варты ў школе 
размясціўся цэлы гарнізон. Новыя паліцаі вялі сябе нахабна: кралі курэй, 
парасят, разганялі зборы, вечарынкі, каго сустракалі позна ўвечары, збівалі, 
хто б гэта ні быў – малы, стары, жанчына: як валацугі, цэлую ноч шлын-
далі па вёсцы, падслухоўвалі, падглядвалі ў вокны. Адным словам, “новы 
парадак” праявіў сябе на поўную сілу»1. Жудасць акупацыі якраз у тым, 
што фашысцкія ўлады ўстанаўліваюць такі парадак, пры якім выяўляюцца 
горшыя рысы чалавека – паліцаі ж усе свае. Праўда, Шамякін па пэўных і 
вельмі зразумелых на час напісання твора прычынах (дружба народаў) не 
ўдакладняе, а хто ж былі новыя паліцаі – беларусы ці, можа, усё ж літоўцы, 
латышы, украінцы? 

Дзеянне аповесці «Начныя зарніцы» адбываецца пераважна ў лесе і ў 
вясковай мясцовасці (яе правобраз – вёска Церуха Гомельскага раёна). Не-
калькі эпізодаў – у акупаваным горадзе, які Шамякін не ведаў і не ўяўляў, бо 
ніколі ў акупацыі не знаходзіўся. Гомель пададзены вачыма Сашы. Зрэдку 
яна бывала ў горадзе, як бывала і яе прататып – і з той жа нагоды: прадавала 
бочкі, зробленыя бацькам і братам. Адначасова выконвала даручэнні парты-
зан. Таму горад выступае ў аповесці імпрэсіяністычна – як уражанне. Ска-
жам, Саша звярнула ўвагу, што на базары шмат хто прадаваў вопратку. Але 
купляць яе не было каму. Нічога не прадавалі і з харчу. Саша зразумела, як 
страшна галадаюць у горадзе людзі: «…у вёсцы хоць бульбіна якая-небудзь 
ды капуста ёсць»2. Здзівіла яе і вялікая колькасць людзей, па-старамоднаму 
апранутых, быццам яны – з фільмаў аб дарэвалюцыйным жыцці. Вайна – ва 
ўсім дэградацыя, адкідванне ў часе. Магчымасць супрацьстаяць энтрапіі – 
толькі ў чалавечых пачуццях: Лялькевіч працягвае кахаць Сашу, тым больш 
жывучы з ёй побач, і яна адчувае да яго самыя сяброўскія пачуцці, не здрадж-
ваючы Пятру. Чалавечая блізкасць – адна з важных перадумоў Перамогі.

1 Шамякін І. Пазнач. твор. С. 146.
2 Там жа. С. 205.
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Трэцюю аповесць з пенталогіі – «Агонь і снег» – крытыка ацаніла над-
звычай высока, назваўшы яе лепшым творам І. Шамякіна аб Вялікай Ай-
чыннай вайне. Але гэта і адзін з лепшых твораў аб вайне ва ўсёй беларускай 
літаратуры, каштоўнасць якога з цягам часу ўзрастае дзякуючы дакладна 
выверанаму аўтабіяграфізму. Варта нагадаць, што сваю пенталогію Ша-
мякін пісаў адначасова і нават раней, чым Канстанцін Сіманаў трылогію 
«Жывыя і мёртвыя», сёння ацэненую як лепшы савецкі твор пра Вялікую 
Айчынную вайну, раней, чым былі напісаны многія аповесці Васіля Быкава. 
Між тым І. Шамякін ставіў тыя ж праблемы, што і названыя праслаўленыя 
пісьменнікі: недахопы ў камандаванні савецкімі войскамі, бяздушша ўлад 
у адносінах да чалавека, гераізм звычайных людзей, важнасць маральнага 
духу салдат для канчатковай Перамогі. 

Асабліва значны твор як дакумент першага этапу вайны. Акадэмік В. Ка-
валенка на гэты конт пісаў: «Непрыхарошаны паказ пачатку вайны і першых 
паядынкаў з варожымі самалётамі быў важнай заслугай пісьменніка, бо часта 
ў празаічных творах тых гадоў якраз замоўчвалася суровая, трагічная праўда 
пра першапачатковы перыяд вайны, што перашкаджала рэалістычнаму по-
гляду на ход усіх ваенных падзей, а калі-нікалі не дазваляла паказаць ва ўсёй 
велічы нябачны гераізм савецкіх салдат у першыя дні вайны»1.

У аповесці Шамякін выбраў форму дзённіка, які піша яго герой – alter 
ego аўтара – Пятро Шапятовіч. Шамякін і сам у маладосці, а потым у канцы 
жыцця любіў пісаць дзённікі, спачатку адточваючы на іх прафесіяналізм 
празаіка, а потым адчуваючы неабходнасць у асабліва даверлівай інтана-
цыі для гаворкі з чытачом. Пры гэтым дзённікі Шамякіна кардынальна і 
прынцыпова адрозніваюцца ад розных інтэрнэтаўскіх ЖЖ – многія сёння 
звяртаюцца да формы дзённіка, пры гэтым абсалютна не ўяўляючы, як 
зрабіць з яго мастацкую рэч. У Шамякіна дзённік Пятра Шапятовіча выкон-
вае функцыю мастацка-стылістычнага прыёму, кампазіцыйна арганізуючы 
значны па памерах твор: храналогія афармляе ўспаміны, дапамагае асэнса-
ваць падзеі жыцця, суаднесці мінулае і цяперашняе, а ў выніку прыводзіць 
аўтара да высноў агульнагістарычнага і агульначалавечага характару. Аса-
блівае значэнне ў шамякінскім эга-дакуменце набываюць памяць, рэфлексія 
і інтэрпрэтацыя фактаў жыцця.

Цэнтральнае месца ў дзённіку Пятра займаюць апісанні яго размоў з 
сябрам Сенем Пясоцкім і адносіны з земляком і аднакурснікам Сцяпанам 
Кідалам. 

Сеня – сын урача Марыі Сяргееўны, з якой разам працавала Саша. 
Даведаўшыся пра гэта, Пятро адразу адчуў прыязнасць да Сені. Яшчэ ў 

1 Каваленка В. Іван Шамякін: Нарыс жыцця і творчасці. Мінск, 1980. С. 96.
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цягніку па дарозе на Поўнач ён звярнуў увагу і на паводзіны Пясоцкага, 
якія выдавалі чалавека рахманага і альтруістычнага: «Помню, у вагоне 
яму казалі: “Хлопчык, пасунься, дай месца. Хлопчык, збегай па ваду”. Ён 
вінавата ўсміхаўся і паслухмяна ўсё выконваў. Але на батарэі даволі хутка 
Сеня заваяваў агульную павагу за сваю сардэчнасць і надзвычай шырокія 
веды. Яго так і называлі – “эрудыт”. Эрудыцыя гэтая спалучаецца ў яго з 
рамантычнай, крыху наіўнай юнацкай узнёсласцю. Я палюбіў яго, мы сталі, 
як кажуць, неразлучнымі сябрамі»1. 

Сеня – не проста эрудыт, а глыбокі аналітык, які ўмее глядзець у сут-
насць з’яў. Яму супрацьстаіць пусты, павярхоўны, ва ўсім фармальны Кідала. 

Сеня робіцца цэнтрам разважанняў галоўнага героя і аўтара. «Чаму 
часам невукі, выскачкі, салдафоны ў большай пашане, чым такія, як Се-
ня?»2. Можна без перабольшання сцвярджаць, што над гэтым пытаннем 
Шамякін пакутліва думаў на працягу ўсяго жыцця. Сам ён таксама быў 
сціплы, нават сарамлівы, часта губляўся перад нахабствам. Праўда, ён якраз 
аказаўся ў пашане – дзякуючы свайму таленту, тым не менш яго дабрыня 
і незласлівасць многіх раздражнялі. Я магла б прывесці сотні прыкладаў з 
жыцця бацькі, калі калегі, нават прыяцелі несправядліва, подла, нізка паво-
дзілі сябе ў адносінах да яго. А вось народ яго вельмі любіў. Таму Шамякін 
у канцы існавання СССР і пазней ніколі не крыўдзіўся на савецкую ўладу, 
як гэта рабілі амаль усе яго калегі. Здавалася, усё яны атрымалі, што толькі 
магчыма, акрамя, можа, Нобелеўскай прэміі; не, аказваецца, усім недадалі, 
усе незадаволеныя – усе пакутавалі, маючы бясплатныя кватэры, медалі, 
прэміі, тыражы. Шамякін жа лічыў, што савецкая ўлада ў дачыненні да яго 
адэкватна выяўляла народную думку, кіравалася ёю, а як яго любілі простыя 
людзі – ён добра ведаў (водгукамі на многія раманы прыходзілі літаральна 
мяхі чытацкіх лістоў). 

Пры ўсёй шчырасці і непасрэднасці дзённікавых запісаў у аповесці 
адчуваюцца строгі адбор узятага для паказу жыццёвага матэрыялу і выраз-
на вытрыманы сюжэт, які закручаны менавіта вакол Сені і яго антаганіста 
Кідалы. 

Пачынае ж Пятро з падрабязнага апісання першых дзён вайны. Вестка 
пра яе на батарэю, што стаяла пад Мурманскам, прыйшла па радыё, якое 
першым пачуў якраз днявальны Пятро Шапятовіч. Ён спачатку разгубіўся і 
адразу падумаў пра Сашу, як, дарэчы, сінхронна і яна пра яго, даведаўшыся 
пра вайну. 

1 Шамякін І. Пазнач. твор. С. 222.
2 Там жа. С. 224.
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У першы момант не толькі нявопытны Пятро, але і яго камандзіры 
не ведалі, што рабіць. Сабралі мітынг, на якім найбольш гучна і афіцыёз-
на-пафасна гаварыў кідала. Шамякіна ўсё жыццё вельмі раздражняла пу-
стаслоўе такіх кідал, але ён цаніў чыноўнікаў – людзей справы, напрыклад 
П. М. Машэрава. Пятро Шапятовіч піша ў дзённіку: «...залішне крыклівая, 
занадта ўжо самаўпэўненая прамова Кідалы была мне непрыемная. Наво-
шта гэтак крычаць у такі момант? Хіба такія словы патрэбны людзям, каб 
узняць баявы дух? Нялёгка знайсці іх, патрэбныя словы!»1. У папярэдняй 
аповесці Саша таксама катэгарычна не прыняла гучных фраз – нават з вуснаў 
добрага чалавека, патрыёта і свайго сябра Лялькевіча. Можна меркаваць, што 
савецкая даваенная прапаганда не выпрацавала слоў шчырых і душэўных, 
менавіта такіх, якія ўзнімалі баявы дух і ўнушалі веру. Пазней імі стану ць 
ваенная паэзія і песня. Нездарма Шамякін, камсорг дывізіёна, заўсёды аку-
ратна запісваў вершы і песні, што гучалі па радыё, і потым даваў свае запісы 
для перапіскі ўсім камсамольцам. 

Дыялогі Пятра і Сені, па-сяброўску шчырыя і даверлівыя, выяўляюць 
рэальную карціну і падрыхтоўкі салдат да вайны, і першы яе этап. Так, 
Сеня гаворыць: «За восем месяцаў мы добра навучыліся хадзіць на лыжах, 
класічна казыраць... І толькі страляць з асноўнай сваёй зброі не навучыліся. 
Усе гэтыя трэніроўкі без баявой стральбы... чаго яны варты? А Кідала нават 
сілуэтаў не ведае»2. Сапраўды, пры першых налётах варожых самалётаў 
аказалася, што байцы вельмі разгубленыя і нічога не ўмеюць. 

Аднак праўдзівыя словы Сені пра рэальнае палажэнне рэчаў, сілу нямец-
кай арміі Кідала і нават іншыя, нармальныя, салдаты ўспрынялі як паражэн-
чыя настроі Пясоцкага. Выступленне Кідалы супраць Сені на камсамольскім 
сходзе ўяўляе сабой як бы кароткі канспект абвінаваўчых актаў на палітыч-
ных працэсах канца 1930-х гг. – паўтарэнне звыклых для прэсы таго перыяду 
слоўных клішэ. І хоць Сеню Пясоцкага абараніў камандзір, хлопца ўсё ж 
выключылі з камсамола. Безумоўна, усё гэта можна растлумачыць асабліва 
нервовай абстаноўкай напярэдадні і ў пачатку вайны. Дарэчы, пільнасць у 
такіх умовах сапраўды неабходная: наіўна думаць, што не было шпіёнаў, 
«пятай калоны», што ўсё падобнае выдумаў параноік Сталін. Безумоўна, 
«пятая калона» ў першай сацыялістычнай дзяржаве існавала, і менавіта 
супраць яе былі накіраваны рэпрэсіі канца 1930-х гг. Але бяда ў тым, што 
ў велізарнай краіне па законе вялікіх лічбаў, па законе снежнага вала па-
цярпела нямала сумленных людзей. Як піша рускі даследчык, лепшы знаў-

1 Шамякін І. Пазнач. твор. С. 219.
2 Там жа. С. 223.
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ца 1937 г., доктар гістарычных навук Ю. Жукаў, у аснове кожнай судовай 
справы – не менш двух даносаў1. Рэцыдыў гэтай сацыяльнай шызафрэніі 
закрануў і лёс Сені. У аповесці добра паказана, што прычына валу, вялікіх 
лічбаў адна – адносіны людзей паміж сабой, зайздрасць і нядобразычлівасць 
як у лістах-даносах, што пісалі некаторыя беларускія літаратары на калег, 
так і ў асабістай варожасці літаратурнага персанажа – невука Кідалы – да 
адукаванага і любімага ў калектыве Пясоцкага.

Сам галоўны герой Шапятовіч адчувае неаднолькавыя пачуцці да роз-
ных людзей, хоць якраз у яго няма зайздрасці і зласлівасці. Нават у раздраж-
нёнасці і гневе з-за чалавечага глупства і подласці Пятро ўмее разважаць 
памяркоўна і рацыянальна. Герой рамана – рэфлексуючы малады чалавек, 
які пастаянна думае і аналізуе з’явы жыцця і характары людзей. Вось што 
ён піша ў дзённіку пасля прызначэння яго камандзірам батарэі: «Добра ў 
такі час адказваць толькі за самога сябе і больш ні за кога. Напісаў я гэта і 
падумаў: а як жа тыя, хто адказвае за лёс цэлага палка, арміі, усёй краіны? 
Нікчэмнымі здаліся мне праблемы, страхі, перажыванні. Я проста спалохаў-
ся новых цяжкасцей. А я не маю права палохацца – трэба ўсё перамагчы, 
трэба быць гатовым да большых цяжкасцей і большай адказнасці!»2. 

Вельмі характэрны прыведзены пасаж – і для маладога Шамякіна, і 
для сталага. Шамякін баяўся цяжкасцей, пад канец жыцця баяўся нават 
любой перамены ў звыклым існаванні, перад кожнай паездкай не спаў не-
калькі начэй, пастаянна «пракручваючы» ў галаве магчымыя перыпетыі 
будучага неспакойнага дня. Але ў той жа час – парадаксальна – ён мужна 
ішоў насуперак любым цяжкасцям і ў пераадоленні іх адчуваў не проста 
задавальненне, але нават шчасце. Шчасце ад трывог. Такі псіхалагічны тып – 
псіхастэнік – даволі распаўсюджаны менавіта ў Беларусі. Можна было б 
нават пашукаць абгрунтаванне, якімі геаграфічнымі і гістарычнымі факта-
рамі ён абумоўлены. Ва ўсялякім разе, найбольш яскрава гэта выявілася ў 
час вайны, потым пры ліквідацыі чарнобыльскай аварыі, ды і ў сённяшнім 
штодзённым, фактычна гераічным будаўніцтве беларусамі іх незалежнай 
дзяржавы ва ўмовах глабалізму, сусветнай нестабільнасці, неабходнасці 
выжываць у рынку, сістэмным крызісе, усеагульнай канкурэнцыі.

Шапятовіч, чалавек яшчэ зусім малады, думае, разважае пра сутнасць 
розных з’яў. Але ж далёка не заўсёды, асабліва ў чалавечых паводзінах, 
спасцігае ўсё да драбніц. Сеня, хоць сам такі ж малады (але больш начытаны, 
што дадае яму вопыту), дапамагае сябру разабрацца ў жыццёвых праявах. 

1 Жуков Ю. Социализм будет. Новый // Лит. газ. 2017. № 50. С. 16–17.
2 Шамякін І. Пазнач. твор. С. 243.
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Напрыклад, гаворыць: «Не думай пра форму... Калі нас вучылі, то залішне 
надавалі ўвагі форме, нібы ўсё вызначае яна. Ад нас нават патрабавалі – 
помніш? Каб мы, я да цябе, ты да мяне, звярталіся на “вы”. А хіба ў гэтым 
галоўнае? Галоўнае ў змесце, у сутнасці людзей – у іх шчырасці, адданасці 
ідэі, у калектывізме і прыязнасці аднаго да аднаго... Ты ўстрывожыўся, што 
сустрэлі не так, як ты хацеў. Дзівак, людзі проста хацелі спаць. Пройдзе 
час, разам пабудзеце ў баі, ты праявіш сваю волю, яны...»1. Так і адбылося. 
А думкі Сені пра змест і форму – фактычна жыццёвае крэда самога Шамякі-
на і прадмет яго пастаянных роздумаў. Ён заўсёды быў ворагам фармалізму, 
бюракратычных адносін да людзей, абсалютызацыі ідэй насуперак жывому 
чалавеку і яго лёсу.

А выхаваць у маладых людзей прывычку да формы, безумоўна, на-
многа лягчэй, чым ляпіць з кожнага годную асобу – колькі тут патрэбна 
часу, нерваў, намаганняў. Праўда, і форма нярэдка бывае карысная: розныя 
законы, інструкцыі вартыя, каб іх ведалі і выконвалі. Але ў экстрэмальных 
сітуацыях, такіх як вайна, галоўным аказваецца іншае, пра што і гаворыць 
Сеня і што імкнецца бачыць у людзях і фіксаваць у сваім дзённіку Пятро. 
Пад уплывам Сені Шапятовіч разумее, што ў такі час самае галоўнае – ма-
білізацыя кожным сваіх душэўных сіл.

Мабілізацыя душэўных сіл Пятра адбываецца ў пераадоленні страху, у 
адчуванні еднасці з байцамі, у калектывізме, у гутарках з Сенем. Усім гэтым 
напоўнены старонкі аповесці. Дапамагаюць і перамогі, нават маленькія, – 
збітыя батарэяй Шапятовіча самалёты. «Дзіўна я змяніўся за гэтыя дні: мне 
страшна ад цішыні і хочацца бою. Учора яшчэ адзін сцярвятнік знайшоў 
сваю магілу ў заліве»2.

Між тым ваенная абстаноўка надзвычай складаная. У ліпені 1941 г. 
Пятро адзначыў, што нямецкія самалёты ляталі без перапынку: «Мы стралялі 
па некалькі разоў на дзень... Яны не давалі нам заснуць больш як га дзіну-
дзве ў суткі»3.

Героі пенталогіі ў сваім паўсядзённым жыцці і змаганні не аддзелены ад 
жыцця ўсёй краіны і Еўропы. Нават Саша ў першыя дні няпэўнасці і разгуб-
ленасці, а таксама і ў акупацыі мела магчымасць атрымліваць сякую-такую 
(безумоўна, далёка не поўную) інфармацыю аб сітуацыі на фронце. У Пятра 
магчымасці намнога большыя: ён усё ж знаходзіўся на сваёй тэрыторыі, 
дзе акуратна працавала пошта, радыё, ішоў падвоз харчу і боепрыпасаў. 
Некаторыя афіцэры нават нядрэнна абсталёўвалі сваё ваеннае жыллё, хоць 

1 Шамякін І. Пазнач. твор. С. 244.
2 Там жа. С. 254.
3 Там жа. С. 255.

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


Сучасныя праблемы літаратуразнаўства180  •

і ў зямлянцы: «...тут – як у добрай кватэры: панікеляваны ложак, мяккая 
канапка, на сцяне – украінскі дыван, карціны і партрэты»1.

Дзённіку Пятро даручае свае думкі аб міжнароднай сітуацыі: «Пасля 
прамовы Сталіна зрабілася неяк спакайней. Але боль... боль не сціхае, ён 
з новай сілай коле сэрца кожны раз, калі ў паведамленнях Саўінфармбюро 
называецца новы напрамак. Часам узнікае надзея... Так, яна ўзнікла, калі 
нашы зноў адбілі Жлобін і Рагачоў. Можа, гэта пералом, можа, далей на 
ўсход і ўніз па Дняпры яны не пасунуцца? Але з’явіўся Смаленскі напра-
мак, і зноў боль... Узрадавала нас пагадненне паміж СССР і Англіяй. Зноў 
надзея. Каторы дзень толькі і гаворкі пра гэта пагадненне. На кароткай 
нарадзе малодшых камандзіраў у камбата, нарады такія ён склікае пасля 
кожнага бою, Сеня Пясоцкі сказаў: “Цяпер можна ўявіць, якое значэнне 
набывае наш Мурманск. Адзіны незамярзаючы порт з выхадам у адкрытае 
мора. Найкарацейшы шлях да Англіі”»2. Сеня, як заўсёды, меў рацыю. 
Менавіта праз Мурманск ішла галоўная дапамога СССР ад саюзнікаў па 
ленд-лізе. І калі на вуліцах Мурманска з’явіліся англійскія маракі, на іх 
глядзелі з прыязнасцю. Ніякай падазронасці да «капіталістаў» не было. Гэта 
праўда: у СССР у 1930-я гг. улады выхоўвалі нянавісць да фашыстаў, але 
пераконвалі, што простыя людзі ў іншых краінах – заўсёды нашы саюзнікі і 
шчырыя сябры. Пятро спыняе ўвагу на такой дэталі: нашы байцы цікавіліся 
жыццём на Брытанскіх астравах: «Хочацца ведаць пра тых, хто ваюе разам 
з намі супроць фашызму»3.

Мабілізацыі душэўных сіл дапамагаюць і вершы, і музыка (мастацкая 
самадзейнасць), і нават ручны алень Лёша (на батарэі, дзе служыў Шамя-
кін, сапраўды быў такі алень). Яго на батарэі Пятра настолькі любілі, што 
злаваліся на байцоў іншых падраздзяленняў, якія пераманьвалі аленя да 
сябе. Людзі ў страшэнных, ненармальных абставінах цягнуліся да ўсяго 
нармальнага, прыгожага, да таго, што напоўнена жыццём. Не дзіва, што 
вялікую аптымізуючую і нават арганізуючую ролю ігралі жанчыны. «Вясёлая 
жанчына прынесла з сабой тое, чаго не хапала нам многія месяцы, – паэзію 
ў спевах, высакародства ў жанрах»4. На жаль, гераіня, якая з’явілася ў жыцці 
Пятра, Антаніна, аказалася далёка не лепшых паводзін. Сувязь Шапятовіча 
з ёю, выпадковая і недарэчная, выклікала ў ім агіду і да яе, і да самога сябе. 
Страшным ударам для Пятра стала вестка, што такую жанчыну кахае яго 
сябра Сеня. Але гэта аказалася апошняй радасцю (бо каханне заўсёды ра-

1 Шамякін І. Пазнач. твор. С. 263.
2 Там жа. С. 258.
3 Там жа. С. 262.
4 Там жа. С. 290–291.
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дасць) Сені перад смерцю – з-за эгаізму і подласці Кідалы Пясоцкі загінуў. 
Пятро адкрыта абвінавачвае Кідалу ў забойстве Пясоцкага: знарок кінуў 
Сеню на марозе і той замёрз. У час сутычкі раззлаваны Кідала выхоплівае 
пісталет, а Пятро б’е яго табурэткай. Кідалу разжалавалі да старшага сяр-
жанта, але і Шапятовіча перавялі на далёкі пост у якасці пакарання. Пятро 
хутка прымірыўся са сваім становішчам, бо людзі, з якімі давялося служыць, 
аказаліся цікавымі, пасады ж і званні Пятра не хвалявалі. Не мог ён толькі 
прымірыцца са смерцю Сені і сваёй здрадай Сашы.

Аповесць «Агонь і снег» заканчваецца знаходжаннем Пятра ў шпіталі 
пасля цяжкага ранення, дзе ён сустракае свайго земляка – партызанскага 
камандзіра – і просіцца з ім на радзіму. Той дамагаецца пераводу Шапятовіча 
ў Беларусь, і ў чацвёртай аповесці «Пошукі сустрэчы» Пятро партызаніць 
у родных краях.

Парушэнне аўтабіяграфізму (Шамякін усю вайну правёў у дзеючай арміі 
і ў партызанах ніколі не быў) выклікала ў свой час недаўменне крытыкаў, 
якія вырашылі, што аўтар сканцэнтраваўся на асабістых праблемах, таму 
яму і аказалася неабходным прасторава наблізіць галоўных герояў адзін да 
аднаго. На самай справе рэальныя абставіны жыцця Шамякіна ў час вайны, 
акрамя яе пачатку, не былі дастаткова выйгрышнымі для адлюстравання іх 
у прыгожым пісьменстве. Вайна ёсць вайна, яна ўтварае безліч самых роз-
ных сітуацый – былі яны і ў Шамякіна. І ўсё ж практычна да 1944 г., калі 
яго дывізіён рушыў разам з пераможнай арміяй у Еўропу (падзеі маршу ён 
пазней пакажа ў рамане «Зеніт»), служба Шамякіна на Поўначы аказалася 
даволі стабільнай. Яго нават ні разу не параніла, а толькі кантузіла. Таму 
дзеянне чацвёртай аповесці Шамякін перанёс у партызанскія лясы Бела-
русі, знаходзячы там больш матэрыялу для закручвання сюжэта, што ён як 
празаік найбольш любіў.

У аповесці «Пошукі сустрэчы» Пятро дабіраецца да роднай вёскі Сашы, 
дзе на яе падворку бачыць Лялькевіча. Аслеплены рэўнасцю, Пятро б’е 
былога настаўніка, якога добра ведаў, і бяжыць у лес, прычым па дарозе 
кідае гранату ў будынак школы, дзе знаходзілася казарма акупантаў. Пятра 
раніла, ён трапляе ў бальніцу, якой загадвае маці Сені Пясоцкага – Марыя 
Сяргееўна. Яна выдае яго за параненага паліцэйскага, выратоўвае і ле чыць, 
сама рызыкуючы жыццём. Тут і знаходзіць мужа Саша. Па яе просьбе Ляль-
кевіч з партызанамі выкрадае з бальніцы Шапятовіча. 

Шамякін свядома ідзе на ўзмацненне драматызму, а хутчэй меладрама-
тызму, дзеля поспеху ў чытача, бо пісаў ён для простага чалавека, а не для 
крытыкаў-інтэлектуалаў, як некаторыя знакамітыя яго калегі. Акрамя таго, 
Іван Пятровіч сам даволі доўгі час захоўваў юнацкую прагу рамантыкі, 
прыгод, подзвігаў. Я памятаю авантурызм маладых Івана Шамякіна і яго 
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сябра Андрэя Макаёнка, якія кожнае лета збіраліся пешшу абысці Беларусь. 
Прага прыгод, рамантычныя настроі былі характэрны і для сябра Шамякі-
на – народнага пісьменніка Івана Навуменкі, і для нашага суседа Уладзіміра 
Караткевіча. Жыць у марах – характэрная рыса беларускага менталітэту.

Перыпетыі партызанскай і падпольнай барацьбы ў акупаванай Бела-
русі давалі дастаткова матэрыялу для вымыслу, для выпрабоўвання сваіх 
пісьмен ніцкіх здольнасцей у закручванні сюжэта. Магчыма, у аповесці 
зашмат неверагоднага. Але ў наш час на тэму вайны чаго толькі не выдум-
ляюць. Так што Шамякін усяго толькі прадвызначыў будучую сітуацыю ў 
культуры, не апусціўшыся, аднак, да фальсіфікацыі гісторыі, тым больш да 
прыніжэння ролі савецкіх людзей у перамозе, як гэта пастаянна адбываецца 
сёння, асабліва ў кіно.

Даволі пранікліва акадэмік В. Каваленка вызначыў галоўную спружы-
ну фабулы і яе верагоднасць менавіта ў інтымнай сферы. У папярэдняй 
аповесці Пятро фізічна здраджвае Сашы з Антанінай, але фактычна гэта 
здрадай не лічыць, бо адбылася прыкрасць, калі ён быў паранены; а га-
лоўнае, ён не прыкіпеў душэўна да Тоні, хоць яна, відаць, кахае яго. Саша 
ж, жывучы бок у бок з Лялькевічам, безумоўна, зблізілася з ім, а значыць, 
«здрада» адбылася, бо, на думку крытыка, Лялькевіч заняў вялікае месца 
ў душы гераіні.

«Такім чынам, – піша В. Каваленка, – ідэя аповесці “Пошукі сустрэчы” 
падкрэсліваецца даволі выразна: вайна пераблытала лёсы, ускладніла ўза-
емаадносіны нават у тых людзей, якія заставаліся непарушна сумленнымі 
і вернымі ранейшым сардэчным прыхільнасцям і пачуццям. Што ж казаць 
пра астатніх! Ідэя гэтая вельмі глыбокая, важная і надзённая нават для су-
часнай літаратуры...»1.

Сам Лялькевіч, які безнадзейна кахае Сашу, лічыць, што ў рамантыцы 
яе кахання («...яна так берагла сваю любоў да мужа») – вялікая сіла. 

Своеасаблівыя «арэлі» адносна здрады Пятра і Сашы значна ўзбагацілі 
арсенал менавіта белетрыстычных (у добрым сэнсе слова) прыёмаў бела-
рускай прозы і дадалі ёй папулярнасці. 

У аповесці вяртанне Пятра аддаліла Сашу ад Лялькевіча, перарвала 
далейшае з ім збліжэнне. Сашы прыходзіцца шукаць мужа і гэтым зноў 
наблізіцца да яго. Тут і гора ад яго памылковай думкі пра яе, і радасць 
блізкай сустрэчы.

Нягледзячы на культ прыгод, Шамякін у аповесці не здраджвае праўдзе 
жыцця. Увогуле ён ставіў на мэце паказаць розныя формы і метады бараць-
бы ў Беларусі. Няхай канкрэтна такіх сітуацый у дачыненні да яго самога і 

1 Каваленка В. Пазнач. твор. С. 106.
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блізкіх яму людзей не было, але яны, бясспрэчна, здараліся з іншымі людзь мі 
(тыя ж церушане – аднавяскоўцы жонкі – распавядалі яму падобныя гісто-
рыі), і значыць, ён лічыў неабходным іх занатаваць, каб ведала моладзь і 
наступныя пакаленні.

У аповесці адноўлена жыццё падпольшчыкаў і партызан, паказана на-
быццё імі вопыту барацьбы. Калі б у рэальнасці было не так, немагчымым 
аказалася б паспяховае вызваленне Беларусі ў 1944 г., а Гомельшчыны – 
яшчэ ў 1943 г. Людзі загартоўваліся, і сама Саша змянілася. «На досвітку 
Саша пабегла. Дакументы ў яе былі – часта хадзіла ў горад па заданню 
арганізацыі. За гэты час яна прывыкла да немцаў і даўно ўжо не мела таго 
страху, як у пачатку вайны. Аднойчы ў Гомелі яе нават затрымалі і прывялі 
ў камендатуру, і яна адказвала на ўсе пытанні смела і хітра»1.

Па ўспамінах самой Марыі Філатаўны, больш нахабнымі і жорсткімі 
акупантамі аказаліся нават не немцы, якіх яна даволі хутка перастала баяцца, 
а венгры. Натуральна, Шамякін не мог падобнае меркаванне падкрэслі ваць, 
хоць прыкладаў у жонкі хапала, бо падчас напісання аповесці Венгрыя 
ўваходзіла ў сацыялістычны блок.

У плане фарміравання пенталогіі аповесць «Пошукі сустрэчы» такса-
ма лягла няхай лягчэйшай, чым папярэдні твор, але неабходнай цаглінай у 
агульную структуру.

Апошняя ў пенталогіі аповесць «Мост» тэматычна і праблемна блізкая 
да ранейшых раманаў І. Шамякіна «У добры час» і «Крыніцы»: яна апісвае 
першы пасляваенны год у беларускай вёсцы, дзе Пятро Шапятовіч працуе 
настаўнікам і адначасова з’яўляецца сакратаром партыйнай арганізацыі 
сельсавета, а Саша Траянава загадвае вясковай амбулаторыяй. У параўнан-
ні са згаданымі раманамі аповесць нашмат паглыбляе тэму нястач, голаду 
і разарэння беларускай вёскі вайной, усіх тых цяжкасцей, што выпалі на 
долю беларускага народа.

Пятро Шапятовіч працуе ў цеснай звязцы са старшынёй калгаса Грамы-
кам і старшынёй сельсавета Бабковым. Кіраваць у такі час ім зусім няпроста, 
паколькі трэба і начальству дагадзіць, і сваіх калгаснікаў забяспечыць усім 
неабходным. Прычым нізавыя работнікі на месцах упэўнены, што вярхоў-
ныя ўлады кіруюць імі дрэнна: «Ніхто разумнай каманды не можа даць»2. 
Людзі не бачаць мэты і сэнсу ў многіх партыйных і дзяржаўных рашэннях. 
Шамякін паказвае, што ў гэтым – асноўная цяжкасць пасляваеннага часу і 
яго адрозненне – у негатыўны бок – нават ад ваеннага, калі ўсё было ясна 
і пэўна. Такім чынам, Шамякін паставіў пад сумненне бязгрэшнасць улад 

1 Шамякін І. Пазнач. твор. С. 398.
2 Там жа. С. 455.
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і зрабіў гэта надзвычай смела, у многіх эпізодах. Прывядзём такі факт. Усю 
партыйную арганізацыю раёна раптам кідаюць на збор попелу і нарыхтоўку 
торфафекалій для ўгнаення палёў. Як быццам правільнае рашэнне, але да 
яго выканання можна прыцягнуць піянерскую арганізацыю, а дарослых 
людзей мабілізаваць для ўдару на галоўным кірунку. «Толькі пакажыце, 
дзе яно, месца гэтага галоўнага ўдару, ад якога залежыць поспех на ўсім 
нашым калгасным фронце»1. Нізавыя кіруючыя кадры, на якіх кладзецца 
самая вялікая нагрузка па аднаўленні мірнага жыцця, не могуць зразумець, 
адкуль ідзе глупства – з раёна, вобласці ці з самага верху. 

Панас Грамыка, давяраючы Пятру, гаворыць аб неабходнасці сабрацца 
ў рэспубліцы, у вобласці і падумаць разам, калектыўна, параіцца з наро-
дам, каб ніхто не баяўся выказацца. Калі Пятро са сваім яшчэ маладым 
ідэалізмам пытаецца: «А чаго ты баішся?», то атрымоўвае дзіўны адказ: 
«Самога сябе баюся... Сам сабе не веру... Праўда. А каб мы паверылі сабе 
і адзін аднаму, то грамадой нешта прыдумалі б. Падказалі б бацьку... А то 
мы маўчым і чакаем, што скажа ён. А раптам ён нічога ўжо і не можа 
такога сказаць?»2. Хто маецца на ўвазе пад «бацькам» – зразумела. І калі 
да вайны, падчас будаўніцтва індустрыяльнай дзяржавы, і ў час вайны, 
забяспечваючы перамогу, яго метады дзейнічалі, то ў мірным аднаўленні 
яны, відаць, ужо не працавалі. Праўда, без дапамогі іншых дзяржаў мы ўжо 
да 1950 г. аднавілі даваенны ўзровень гаспадаркі і карткі адмянілі першымі 
з усіх ваяваўшых краін, але, бясспрэчна, вялікія дасягненні абумоўлены 
няшчаднай эксплуатацыяй перш за ўсё калгаснікаў. Такой ідэяй у аповесці і 
кіраваўся Шамякін, які заўсёды надзвычай кранальна ставіўся да вясковых 
людзей, паважаў і шкадаваў іх.

Аўтар гранічна праўдзівы ў апісанні рэальнай абстаноўкі на вёсцы. 
Пятро часта наведваўся да аднавяскоўцаў і бачыў, што дзеці спалі на голых 
дошках у зямлянках. Вучні Пятра Шапятовіча пастаянна галадалі. Бывала, 
што нават трацілі прытомнасць на ўроках. У Сашы шмат хворых – найперш 
дзяцей і інвалідаў. Недаядалі і сама Саша, Пятро, іх дачка. А працаваць 
прыходзілася літаральна суткамі. Прытым Пятро сваю дзейнасць вялікай 
працай не лічыў, а вось Сашыну глыбока паважаў. «Сашына праца, стаўленне 
да людзей, да іх гора, нягодаў, адносіны да мужа – ужо подзвіг, штодзён-
ны...»3. Сам Пятро настолькі глыбока спачуваў няшчасным людзям, што 
нават «радаваўся, што дзеліць з імі ўсе цяжкасці пасляваеннага жыцця»4 і 

1 Шамякін І. Пазнач. твор. С. 456.
2 Там жа. С. 459.
3 Там жа. С. 446.
4 Там жа. С. 442.
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быў упэўнены, што яго сакратарскі аўтарытэт – гэта найперш любоў і павага 
сялян да яго жонкі, удзячнасць іх за яе працу.

Аднак Пятро прыніжае сябе. У аповесці ў дзясятках эпізодаў добра 
паказана някідкая, малазаўважная, але дзейсная праца Шапятовіча і як на-
стаўніка, і як сакратара партыйнай арганізацыі. Пры гэтым ён застаўся такім 
жа летуценнікам, гэтак жа кахае жонку, пастаянна думае пра яе. Часам яму 
цяжка назіраць Сашу ў яе несупынных клопатах і заўсёднай стомленасці, і 
ён у думках звяртаецца да яе: «Ты была як мара, як песня. Ты цяпер заліш-
не зямная... Бясконцая праца, бясконцыя турботы. Сардэчна пагутарыць, 
па-чалавечы пацалавацца няма калі. А мы ж, па сутнасці, толькі пачынаем 
жыццё. Бо хіба ж мы жылі дагэтуль? Галоднае маленства, вучоба... Потым 
ваявалі... Вайна адабрала ў нас маладосць... Але мы выйшлі пераможцамі! 
Мы жывём! Дык няўжо нельга вярнуць яе, нашу маладосць? Давай вернем, 
Саша!»1. Гэта ключавыя словы для разумення задумы твора і патаемнай, 
унутранай яго канцэпцыі. Шамякін імкнуўся як мага далей застацца ў ма-
ладосці, і яму ўдалося працягнуць яе, у прыватнасці бываючы кожнае лета 
на радзіме жонкі – у Церусе. Усё жыццё ён быў упэўнены, што праца яго 
Машы – хатняя, медыцынская, педагагічная, сакратарская – намнога цяжэй-
шая за яго, бо ён адчуваў ад пісання радасць і цяжкасцей у ім не бачыў. 
Па-свойму прыносіла яму задавальненне і грамадская дзейнасць – прыем-
на ж рабіць людзям дабро.

Што да гераіні Сашы, то жахі перажытай акупацыі і цяжкасці паслява-
еннага аднаўлення зрабілі яе больш жорсткай у ацэнках і словах, часам яна з 
гневам выказваецца супраць дурноты і амаральнасці некаторых чыноўнікаў 
у раёне. Але для прататыпа падобны крытыцызм не характэрны. Ніколі 
я не бачыла маці ў гневе, пазбягала яна – ва ўсялякім разе, пры дзецях – 
крытычных выказванняў. Пра тое ж сведчыць мая старэйшая сястра Ліна 
адносна канца 1940-х – пачатку 1950-х гг. Тое, што Пятро ў аповесці захаваў 
памяркоўнасць і мяккасць, якраз справядліва адносна прататыпа – самога 
Шамякіна. Вытрымалі і герой, і прататып выпрабаванне на вернасць, і аўтар 
не стаў рухаць сюжэт у гэтым напрамку. А надаць гераіні неўласцівыя ёй 
рысы аказалася, відаць, неабходна аўтару для падкрэслівання некаторых 
псіхалагічных супярэчнасцей у сям’і, бо любы мастацкі твор асноўваецца 
на канфлікце. У аповесці персанажы псіхалагічна шматмерныя. Цяжкасці 
жыцця змяняюць людзей, нават Сашу, і ім з Пятром яшчэ неабходна наладж-
ваць паміж сабой еднасць, будаваць свой сямейны мост.

Нездарма мост часта сніўся Пятру. Да вайны ён вучыўся на дарожнага 
будаўніка. Цяпер адчуваў, што да сваёй асноўнай прафесіі ўжо не вернецца. 
Тым не менш мост ледзь не штоноч сніцца яму – такі, які ён марыць пабу-

1 Шамякін І. Пазнач. твор. С. 450.
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даваць: «...ажурны, лёгкі, ён узнімаецца над крутым берагам, павісае над 
шырачэзнай ракой – у сне непамерна больш шырокай, чым Дняпро; высокай 
эстакадай, з ледзь прыметным ухілам, далёка ідзе па лугавым беразе, пера-
ходзіць у шырокую дарогу, якая вядзе... Вядзе яна ў кожным сне ў рознае: то 
ў казачны край, дзе з неба сыплецца манка, то ў вельмі рэальнае Панізоўе...»1.

Мост у тэорыі сімвалаў – не толькі злучэнне двух берагоў, але і пераход 
ад аднаго плана быцця да іншага. У міфалогіі чалавек, перасякаючы заўсё-
ды небяспечны мост, даказвае, што ён нечага варты, і ў якасці ўзнагароды 
вяртаецца да страчанага райскага стану. Калі Шамякін пісаў аповесць, ён 
ужо быў начытаным чалавекам, прытым што і ў аповесці яго герой з вялікай 
прыемнасцю вывучае антычную міфалогію, таму нейкае важнае, на ўзроўні 
архетыпаў, уяўленне пра шматзначнасць паняцця «мост» у аўтара існавала. 
Ва ўсіх міфалагічных сістэмах пераход па небяспечным мосце аказваецца 
магчымым дзякуючы не толькі фізічнай моцы герояў, але і іх духу. Уласна 
кажучы, тое ж дэманструюць героі аповесці. Фактычна зноў ад іх патрабу-
ецца мабілізацыя душэўных сіл, як і ў аповесці «Агонь і снег», толькі ўжо 
ў новых абставінах, з новымі рэаліямі. 

Сам Пятро ўпэўнены, што для шчасця не так многа і патрэбна: праца, 
дружба, любоў, узаемаразуменне, вера, негалоднае дзіця... Але калі няма 
нечага аднаго – мост ужо не пабудаваць. Таму Шапятовіч пастаянна імкнецца 
да стварэння ўсіх фактараў будучага «моста».

Такі мост неабходны і ў адносінах з вучнямі. Яны ў Пятра ўсе пера-
росткі, бо не вучыліся падчас вайны, і ўсе вельмі сур’ёзныя, разважлівыя. 
Далёка не адразу яны ўсвядомілі неабходнасць вывучэння нямецкай мовы, а 
Шапятовіч выкладаў якраз нямецкую мову і гісторыю. Ён амаль год служыў 
у Германіі пасля заканчэння вайны, ведаў нямала бытавых слоў, таму яго і 
прызначылі выкладаць мову былых ворагаў. Дзяцей ён пераконваў у духу 
савецкай прапаганды таго часу: маўляў, фашызм – адно, а народ – іншае, 
і мову яго неабходна паважаць. У прынцыпе ўсё правільна, ды толькі не 
адразу з гэтым тэзісам не тое што дзеці, а і свядомыя дарослыя згаджаліся. 
А дзеці правамерна задаюць пытанне: а чаму нямецкі народ дазволіў Гітлеру 
на сябе фашысцкі хамут надзець? Пятро памятаў, што сам у пачатку вайны 
задаваў такое ж пытанне Сеню Пясоцкаму, які ўмеў усё растлумачыць ла-
гічна і зразумела. Задавалі яго і іншыя байцы, бо ведалі, што нямецкі народ 
лёгка і без асаблівых душэўных ваганняў прыняў фашысцкую ідэалогію, так, 
як і савецкі, намнога пазней, у 1991 г., свабодна, не думаючы, перайшоў з 
сацыялістычнага ладу ў капіталістычны – абы крамы напоўніліся таварамі. 
Аўтар узнаўляе эпізод, які, бясспрэчна, здарыўся ў сапраўднасці, калі перад 

1 Шамякін І. Пазнач. твор. С. 448.
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афіцэрамі дывізіі, дзе служыў Шапятовіч, выступаў савецкі палкоўнік з 
Масквы, з Палітычнай акадэміі. Гаварыў ён так жа натхнёна і пафасна, як 
пазней Пятро перад вучнямі. Але ўстаў адзін з афіцэраў і нагадаў, як усю 
яго сям’ю спалілі жывымі – няўжо ў тым таксама Гітлер вінаваты? Сам афі-
цэр хоць і гарыць прагай помсты, але не змог бы такога ўчыніць. Тады ўсе 
згадзіліся на тым, што якраз савецкім ваярам уласціва чалавечнасць, чаго 
не назіралася ў фашыстаў. Але праблема засталася. Яна, уласна, хвалявала 
Шамякіна на працягу ўсяго жыцця – ад першай аповесці «Помста» 1946 г. 
да шматлікіх твораў 1990-х гг., калі ён са здзіўленнем і прыкрасцю назіраў 
амаль імгненнае «расчалавечванне» некалі такіх гуманных савецкіх людзей.

Зусім невыпадкова тэмы нялюдскасці фашыстаў і рэпрэсій у СССР 
стаяць у аповесці побач. Бацьку любімай усімі вучаніцы Тані, былога ды-
рэктара гэтай жа школы, да вайны арыштавалі – усяго толькі за тое, што ён 
перапісваўся з нейкім рэпрэсіраваным пісьменнікам. Шапятовічу няўцям: 
«Няўжо ж не маглі разабрацца, што не вінаваты чалавек? <...> Маглі б за-
пытаць у людзей, з якімі такі “вораг” пражыў усё жыццё?»1. Бяда ў тым, 
што не пыталі. Праўда, калі для маладога наіўнага Шапятовіча гэта важны 
аргумент – пражыць побач усё жыццё, то для сталага Шамякіна ён ужо «не 
спрацоўвае»: вось пражыў ён са сваімі калегамі-пісьменнікамі ўсё жыццё, і 
пісалі яны ідэйна «правільныя» творы, а ў пачатку 1990-х гг. раптам і амаль 
усе памянялі погляды на супрацьлеглыя, чаго з самім Шамякіным не адбы-
лося. Ён не мог зразумець: як такое можа быць? Калі ж яны былі шчырыя? 

Важна іншае, што якраз характарызуе менталітэт народа: жонка рэ-
прэсіраванага дырэктара, не памятаючы крыўды, цэлы год выпякала для 
партызан хлеб.

У канцы аповесці ледзь не аказаўся арыштаваны сам Пятро, стаўшы 
ахвярай залішне пільнага службіста Булатава. Але кіраўнікі раёна яго вы-
ратавалі, разабраўшыся ў заганных метадах работы энкэвэдэшніка. Эпізод 
выдуманы: у рэальнасці з Шамякіным нічога падобнага не было, але з не-
каторымі фактамі такога роду яму прыходзілася сутыкацца. Заканчваліся 
яны па-рознаму: бывала, і добра, як з Пятром у аповесці.

Нямала ў творы рэалій не толькі палітычнага, але і бытавога жыцця. 
Цікавы эпізод з амерыканскай дапамогай. Ён адноўлены поўнасцю: так, 
як было ў жыцці. Амерыканцы ў якасці матэрыяльнай дапамогі прыслалі 
вопратку – нейкія анучы – і абутак. Сярод 70 пар, выдзеленых на вёску, 
не аказалася ніводнай аднолькавай. У размеркаванні павінен браць удзел і 
Пятро, але як прапаноўваць людзям такі абутак – гэта ж здзек?! Ён зразумеў, 
што рэчы збіраліся без павагі да былых саюзнікаў. «Амерыканцам, якія 

1 Шамякін І. Пазнач. твор. С. 482.
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за вайну набілі кішэні, было мала клопату да тых, каго гэтая вайна разу-
ла і раздзела»1. Сапраўды, з усіх краін, што ваявалі, толькі ЗША выйшлі 
намнога больш моцнымі, чым былі. Час ад часу яны кідалі косткі іншым. 
Інтэрнацыяналіст Пятро ўпэўнены, што простыя людзі аддавалі шчыра што 
маглі, але «ўсё гэта збіралася, як утыль, без сартавання, упакоўкі, грузілася 
навалам, проста ў трумы, а таму так перамяшалася»2. Але ж грузілі ў трумы 
таксама простыя людзі, рабочыя. Акрамя таго, пазней высветлілася, што да-
брачынная арганізацыя, якая займалася такога роду дапамогай, зусім іншую, 
намнога лепшую, накіравала ў былую фашысцкую Германію. А сёння стала 
вядома, што падчас вайны многія амерыканскія фірмы працавалі на абодва 
ваюючыя бакі: для капіталістаў галоўнае – прыбытак, ніякія маральныя 
меркаванні не ўлічваліся.

Шамякін – дыялектык, ён імкнецца да паўнаты карціны, высвечваючы яе 
з розных бакоў, прычым не павучае і не накіроўвае чытача, пакідаючы яму 
магчымасць самому разабрацца ў праблеме, а для гэтага дапаўняе пэўную 
інфармацыю іншай, часам парадаксальнай. Пасля эпізоду з амерыканскай 
«дапамогай» ён згадвае пра паведамленне ў друку: СССР паставіў Францыі 
«400 тысяч тон пшаніцы і 100 тысяч тон ячменю»3. А менавіта ў 1946 – па-
чатку 1947 г. людзі ў нашай краіне асабліва галадалі. На сходзе Пятро горача 
даводзіў, што ў франтавых традыцыях дзяліцца з сябрам па зброі, а Фран-
цыю неабходна пашкадаваць – яна была пад акупацыяй... Але ўнутранага 
пераканання сам Пятро не меў. Хіба можна параўнаць акупаваную Фран-
цыю і акупаваную Беларусь! Галоўнае, там няма разрухі. Таму пераканаць 
Пятру былых салдат (адзін нават партызаніў у Францыі), інвалідаў вайны, 
аказалася зусім няпроста. Вось складанасць пазіцыі шчырых камуністаў, 
якім з’яўляўся Шапятовіч. 

Кожны дзень жыццё нібы аспрэчвала правільныя словы афіцыйнай 
прапаганды. Але Пятро ўсведамляў, што ёсць праўда простых людзей, з 
якой, безумоўна, уладам неабходна лічыцца, а ёсць праўда дзяржаўная, 
прычым у далёкай перспектыве, не зусім зразумелая звычайнаму абываце-
лю. Пытанне пра аказанне Савецкім Саюзам матэрыяльнай дапамогі іншым 
краінам не вырашана да сёння. Не мог вырашыць яго для сябе і Шамякін. 
З аднаго боку, дапамагчы іншым – зусім па-хрысціянску, ды і палітычныя, 
дыпламатычныя мэты вырашаліся, з другога боку – чаму найперш не па-
шкадаваць сваіх? У цянётах супярэчнасцей напружана працуе думка Пятра 
Шапятовіча і аўтара таксама. 

1 Шамякін І. Пазнач. твор. С. 503.
2 Там жа.
3 Там жа. С. 507.
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Ад пастаянных роздумаў, а галоўнае грамадскай адказнасці і дзеці, і 
дарослыя вельмі хутка пасталелі. Пятро ўзгадваў словы аднаго паэта, што за 
пяць гадоў (з іх чатыры – ваенныя) мы пасталелі на дваццаць. Гэта праўда: 
канстатую, успамінаючы пакаленне Шамякіна – самога бацьку і яго сяброў у 
іх трыццаць, сорак, пяцьдзясят гадоў, для якіх характэрна юнацкая рамантыка 
і адначасова старэчая мудрасць; і ўзгадваю наступныя за імі пакаленні – 
«універсітэцкія», але ўжо дастаткова інфантыльныя: яны ў большасці вы-
падкаў не імкнуліся за што-небудзь адказваць, браць на сябе вялікія абавязкі.

Сам Шамякін, як і яго герой, зусім у духу хрысціянскай этыкі, думаў 
пра неабходнасць большай дабрыні, асабліва ў жорсткі час: «Нягледзячы 
на ўсе нястачы, бюракратызм, грубасць, Пятру хацелася пасля такой вайны 
і такой перамогі бачыць толькі добрае, прыгожае, высокае і чыстае. Часам 
яму здавалася: каб людзі знарок не вышуквалі благое, не выцягвалі яго на 
свет божы, то навокал было б больш светлага і ўсім лягчэй жылося б»1. 
Актуальна і для нашага часу, калі з аплёўвання СССР пачынаецца любая 
больш-менш значная інфармацыя. 

А ў той час што ні сітуацыя, то праблема. Вось пасеялі рана, усё памерз-
ла. А з другога боку, і цягнуць нельга было: з невялікай рабочай сілай – бабы 
ды дзеці – і нікчэмнай тэхнікай зацягнулі б месяцы на два, тады б пасохла. 
І тое дрэнна, і гэта. «Вось і думай, дзе праўда?.. Каго вінаваціць? Бога? 
Вайну?..»2

Аповесць напоўнена сітуацыямі, унутрана антаганістычнымі, драма-
тычнымі, у якіх разабрацца надзвычай складана. Старшыні калгаса Панасу 
Грамыку, а разам з ім і Пятру пастаянна прыходзіцца выбірацца з цянётаў, 
здавалася б, невырашальных супярэчнасцей. Напрыклад, старшыня пе-
ражывае з-за сяўбы: «Коней я не магу ўсім даць. Не выцягнуць яны, коні, і 
поле і сядзібы. Ды каб я хоць на дзень зняў іх з калгаснага поля – назаўтра 
быў бы на бюро райкома. Ды і сам я разумею: калгас – аснова. Але пакуль 
умацуем аснову гэтую, людзі павінны неяк жыць. Не даць ім прысеяць 
сядзібы? Але людзі павінны есці, каб працаваць... Можаш мяне цягнуць 
на сход, у райком, але я дазволіў па чарзе не выходзіць на работу і вось так 
ухадзіцца са сваімі гародамі. Пасеяць бульбу – дам коней»3. Так мудрасць 
вопытных кіраўнікоў на месцах дазваляла хоць з парушэннем інструкцый і 
ўказанняў, але неяк выжываць людзям у вёсцы. «Што б ні здарылася, якая 
сітуацыя ні ўзнікла б, якія б самыя недарэчныя няздзейсныя інструкцыі ні 
далі калгасу, сельсавету, партарганізацыі – першы знаходзіў выйсце Гра-

1 Шамякін І. Пазнач. твор. С. 538.
2 Там жа. С. 542.
3 Там жа. С. 543.
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мыка, рабіў прапановы, то па-сялянску простыя і мудрыя, то такія хітрыя, 
што і сам Булатаў, упаўнаважаны іх, неаднойчы ламаў галаву, і Анісімаў 
задумваўся: можна так ці не?»1

Кожны з герояў твора, у тым ліку Пятро, не валодае поўным гісто-
рыка-філасофскім бачаннем і разуменнем часу, але можна гаварыць пра 
калектыўны варыянт філасофскага вытлумачэння падзей, які вынікае не 
толькі з кнігі, але з жывой рэальнасці – неверагодна хуткага аднаўлення 
гаспадаркі СССР, у тым ліку ў Беларусі. Як цяжка ўсё давалася – апавядае 
твор Шамякіна. Сацыяльна-гістарычная актыўнасць кожнага, намаганні 
ўсіх разам уваходзяць у бясконцы працэс гісторыі, і яе вынікі вызначаюцца 
агульнымі намаганнямі народа.

Яшчэ адзін сябра Пятра, з кім прыходзілася разам працаваць, старшыня 
сельсавета Бабкоў, як ніхто іншы, шчыра перакананы, што да вайны ўсё было 
лепшае: партработа, гандаль, нават людзі лепшыя, работа ў калгасе ішла 
як па масле, а вайна ўсё папсавала. Чалавек жыў успамінамі. А сам Пятро, 
знаходзячыся ў пастаянным віры будзённых спраў, у гутарках і сустрэчах з 
людзьмі, шукаў псіхалагічнага выратавання ў каханні да Сашы, паступова 
вяртаючы былую, даваенную, моц пачуццяў, і, як ні дзіўна, меў забыццё ў 
міфалогіі. Скажам, чытаючы пра Медэю, ён думаў пра таямніцы жаночай 
душы, бо яму трэба было разгадаць Сашу. І ўвогуле палюбіў разважаць над 
жыццёвымі сітуацыямі, якія здараліся з людзьмі тры тысячы гадоў таму, 
знаходзячы аналогіі з сучаснасцю. Пятро дзейнічае ў складаным, шматба-
ковым комплексе сацыяльных абставін, а ў сваёй свядомасці як бы «жыве» 
ў розных часах і планах, шукаючы ў гэтым для сваёй псіхікі паратунку.

Ніхто з крытыкаў не звярнуў увагі, што даволі выразна прысутнічае 
ў творы і рэлігійная тэма. Напрыклад, падрабязна апісаны Вялікдзень на 
вёсцы. Улады аб’явілі дзень рабочым, што было вялікім глупствам, але лю-
дзі ўсё роўна святкавалі. Паказальна, як Бабкоў з Пятром збіралі грошы на 
пазыку дзяржаве, у тым ліку спаганялі з бацюшкі, і ў размове прыгадалася, 
што падчас вайны прыход сабраў на танкавую калону адзінаццаць тысяч 
рублёў. Гутарка з папом спатрэбілася аўтару, каб нагадаць пра некаторыя 
рэчы, пра якія чытачы не ведалі ці забыліся. Бацюшка гаворыць: «“Спадзяю-
ся, што з гісторыі культуры вы ўзналі, якую ролю іграла рэлігія ў прагрэсе 
чалавецтва”. – “Ого, адукаваны поп!” – з гумарам падумаў Пятро. І адказаў: 
“Не заўсёды. Інквізіцыя, калі паліла на кастрах...” – “Праваслаўная царква 
ніколі не мела такога ізуверскага органа”»2.

Калгаснікі, нават самыя бедныя, падпісваліся на пазыку. «Трэба – значыц-
ца, трэба. Людзі разумелі гэта, і некаторыя як бы шкадавалі іх, прадстаўнікоў 

1 Шамякін І. Пазнач. твор. С. 585.
2 Там жа. С. 564.
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улады. Справа іншая, што наяўнымі амаль ніхто не ўносіў»1. Абыходжанне 
хат з падпісным лістом дазволіла паказаць непасрэдна, як жывуць людзі, якія 
яны розныя і як складана Пятру і іншым кіраўнікам працаваць у вёсках, дзе 
заставаліся і ваяры-інваліды, і партызаны, і сем’і паліцаяў. Аповесць напоў-
нена персанажамі, размовамі, дыялогамі, але яны не стамляюць чытача, бо 
аўтар надзвычай умела перамяжоўвае іх з разважаннямі героя, апісаннямі 
яго пачуццяў, малюнкамі прыроды. 

В. Каваленка адзначаў: «Па глыбіні і шырыні сацыяльнага малюнка 
першых гадоў пасляваеннага жыцця калгаснай вёскі, па тыповасці сітуацый, 
праўдзівасці і каларытнасці чалавечых характараў аповесць “Мост” не мае 
роўнага сабе твора ва ўсёй тагачаснай беларускай прозе»2. Можна дадаць: 
не мае да гэтага часу.

Звычайна аповесць «Мост» крытыкі разглядалі як абсалютна сама-
стойны твор, вельмі блізкі па памеры і па маштабе мастацкага мыслення 
да рамана. Аднак гэта пятая частка пенталогіі, і аповесць неабходна раз-
глядаць у кантэксце цэлага. Уся пенталогія ахоплівае вялікі адрэзак часу і 
ўлічвае значны гістарычны вопыт народа. Ад адной часткі да другой змя-
няюцца арэна дзеянняў герояў і іх суб’ектыўныя ўяўленні аб магчымасцях 
актыўнага ўмяшання ў жыццё, змяняюцца суадносіны паміж прыватным 
фактарам і аб’ектыўнымі абставінамі сацыяльнай рэчаіснасці. У першай 
аповесці «Непаўторная вясна» героі цалкам у палоне юнацкіх пачуццяў, 
свайго асабістага жыцця, хоць знешнія фактары ўжо ўваходзяць у іх быццё 
і паступова змяняюць яго. Дзве аповесці – «Начныя зарніцы» і «Пошукі 
сустрэчы» – апавядаюць пра часы акупацыі на радзіме Пятра і Сашы, што 
патрабуе ад герояў асаблівых намаганняў у барацьбе, а значыць, у змяненні 
імі самімі знешніх абставін, якія ўрэшце прывялі да перамогі. У цэнтры 
пенталогіі – трэцяя аповесць цыкла «Агонь і снег» і апошняя аповесць 
«Мост», дзе героі, асабліва Пятро Шапятовіч, толькі таму здольны адчуць 
рух гісторыі, што самі адчуваюць сябе свядомымі яе рухавікамі.

У пенталогіі з выключным пісьменніцкім умельствам паказана, як у 
новых жыццёвых абставінах героям прыходзіцца змяняць свае пазіцыі, 
карэкціраваць знешнія контуры паводзін: спачатку гэта пераход ад вуч-
нёўства да самастойнай працы, ад юнацкай закаханасці да жыцця сям’ёй, 
потым – надзвычай складанае прывучэнне сябе да ваенных абставін, а ў 
аповесці «Мост» – зноў вяртанне да мірнай працы і новае прывучэнне сябе 
да сямейнага ладу. Структура вялікага твора мае форму хвалі. Выключна 
праўдзівыя карціны даваеннага, ваеннага, пасляваеннага жыцця дасягаюцца 

1 Шамякін І. Пазнач. твор. С. 571.
2 Каваленка В. Пазнач. твор. С. 113.
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дзякуючы ўдаламу ансамблю дзейных асоб, перапляценню іх лёсаў: маці 
лепшага сябра Пятра Сені Пясоцкага працуе з Сашай, яна ж выратоўвае ад 
смерці самога Пятра, калі ён трапляе ў родныя мясціны; Лялькевіч, да якога 
Пятро адчуваў рэўнасць, робіцца ўрэшце яго блізкім сябрам; Антаніна, з 
якой Пятро здрадзіў Сашы, – аб’ект кахання Сені і жонка ненавіснага Ша-
пятовічу Сцяпана Кідалы і інш.

Рэчаіснасць у творы лёгка аглядальная і пазнавальная, але прастора 
не здаецца лакальнай дзякуючы і сяганню думкі герояў адзін да аднаго, і 
ўключэнню ў вясковы краявід гарадскога пейзажу – Гомеля, Мурманска, 
раённага горада. А галоўнае, дзякуючы пастаяннай прысутнасці, у выглядзе 
асобных дэталей і згадак, падзей саюзнага ці нават сусветнага маштабу і 
іх уплыву на лёс персанажаў. Героі, асабліва Пятро, не толькі назіраюць, 
але і глыбока перажываюць усё новыя і новыя супярэчнасці ў сацыяльным 
жыцці людзей. Разам са сцэнамі шматлікіх кантактаў герояў паміж сабой 
вялікую ролю ў творы іграюць эпізоды іх духоўнай адзіноты, а лепш ска-
заць, іх унутраных кантактаў з усім, што адбываецца ў краіне і ў свеце, 
і адпаведная гэтаму работа душы. Сказанае асабліва тычыцца галоўнага 
героя – Пятра Шапятовіча. Не менш важнае значэнне маюць розныя формы 
паведамлення, якія своеасабліва чаргуюцца ў творы: аповед ад імя аўтара, 
дзённік галоўнага героя, а таксама вельмі характэрны менавіта для Шамя-
кіна наратыўны прыём, калі аўтар уважліва назірае за дзеяннямі любімага 
персанажа і глядзіць на жыццё яго вачыма, прычым адначасова з уласным 
стаўленнем да падзей з вышыні часу і жыццёвага вопыту, – атрымоўваецца 
стэрэаскапічнасць погляду.

Сюжэт пенталогіі мае выразна акрэслены і ў той жа час «адкрыты» 
характар. Дзеянне развіваецца ў незвычайных, выключных абставінах і 
адначасова выводзіць пачуцці і думкі чытача за межы дадзенага месца і часу, 
паколькі героі часта ў думках звяртаюцца адзін да аднаго: не толькі ўзаемна 
Пятро і Саша, але і Шапятовіч неаднаразова ўспамінае Сеню Пясоцкага, роз-
ныя героі ўжо ў мірны час успамінаюць ваенны і г. д. Вайна – своеасаблівы 
рубеж, якім вывяраюцца вельмі многія рэчы, у тым ліку маральна-этычныя. 
І гэта настолькі трагічны і незвычайны для народа гістарычны перыяд, 
што ён намнога павялічвае дыстанцыю часу, нездарма ў герояў ствараецца 
ўражанне, што яны пасталелі гадоў на дваццаць. Час згушчаецца, у выніку 
героі праходзяць не толькі перыяд біяграфічнага развіцця, але і асаблівы, 
таксама згушчаны, працэс пазнання. Поліфанізм твора абумоўлены жывой 
і дзейснай ваеннай і працоўнай практыкай людзей, таму можна гаварыць 
пра галоўны вынік пенталогіі – мастацкі паказ набыцця народам новага 
гістарычнага вопыту. 
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