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Іван Шамякін быў заўсёды перакананы, што без высокапрафесійнай крытыкі са-
праўдная літаратура не можа развівацца паспяхова. Пісьменнік лічыў вінаватымі ў па-
велічэнні «літаратурнага браку» не толькі аўтараў твораў, але і крытыкаў. Захвальваючы 
дрэнны, павярхоўны твор або замоўчваючы яго, крытык тым самым аказваў знішчаль-
ны ўплыў на эстэтычную патрабавальнасць, садзейнічаў «паніжэнню» густаў і зрэ-
шты папулярызаваў дрэнную па якасці літаратуру.
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«Многія недахопы нашай прозы, паэзіі, драматургіі тлумачацца адставаннем літа-
ратурнай крытыкі… у перыядычным друку з’яўляецца нямала артыкулаў аглядальна-
га і інфармацыйнага характару і рэцэнзій на новыя творы. Але вельмі цяжка назваць 
хоць некалькі такіх праблемных артыкулаў, у якіх распрацоўваліся б надзённыя пытан-
ні развіцця сучаснай беларускай літаратуры, якія б усхвалялі пісьменніка і дапамагалі 
яму ў яго рабоце над новымі творамі, як дапамагаюць усім нам, вучаць работы вялікіх 
крытыкаў Бялінскага, Дабралюбава, Чарнышэўскага, Пісарава. Такія артыкулы пакуль 
што беларускімі крытыкамі не напісаны», – адзначаў Іван Шамякін яшчэ на пачатку 50-х 
гадоў ХХ стагоддзя ў артыкуле «Першыя дзесяць пасляваенных гадоў» [1, с. 319].

Усё гэта былі пытанні, ад якіх залежала само жыццё беларускай літаратуры гэта-
га перыяду: зацвярджэнне высокіх ацэначных крытэрыяў, барацьба за майстэрства, 
рашучае зруйнаванне групавых тэндэнцый пры ацэнцы мастацкіх твораў, выхаванне 
маладых літаратараў. І яны не маглі быць паспяхова вырашанымі без прынцыповай, 
звязанай з жыццём эстэтычна адукаванай літаратурнай крытыкі.

Крытыка, на думку Івана Шамякіна, нясе адказнасць перад чытачом, бо ў значнай 
ступені адказвае за якасны ўзровень сучаснай літаратуры, а прафесія крытыка не менш 
адказная за прафесію пісьменніка. Самім сваім станам, сваёй сутнасцю крытык зна-
ходзіцца на перадавым краі барацьбы за сапраўднае мастацтва, за таленавітую літа-
ратуру, выступае супраць пасрэднасці і бяздарнасці.

Сваё высокае прызначэнне крытыка можа выканаць пры ўмове, што сама яна будзе 
прынцыповай, свабоднай у сваіх меркаваннях, незалежнай ад групавых інтарэсаў, калі 
будуць створаны спрыяльныя ўмовы для літаратурных дыскусій на старонках бела-
рускіх часопісаў і выданняў: «Дрэнна змагаюцца за разгортванне баявой партыйнай 
крытыкі рэдакцыі органаў Саюза пісьменнікаў – часопісаў „Полымя“, „Беларусь“, 
альманаха „Советская отчизна“ і газеты „Літаратура і мастацтва“. Праглядаючы ну-
мары часопісаў і газеты, няцяжка заўважыць, што рэдакцыі не плануюць і не аргані-
зуюць крытычныя выступленні, што задавальняюцца тымі выпадковымі артыкуламі, 
якія трапляюць да іх час ад часу. З-за гэтага іменна не была даведзена да канца ні адна 
творчая дыскусія, хоць часам у выступленнях аўтара і ўзнімаліся цікавыя, актуаль-
ныя пытанні. <…> Ды і ў самім Саюзе савецкіх пісьменнікаў БССР да апошняга часу 
крытыка была не ў вялікай пашане» [2, с. 45].

Такія разважанні Івана Шамякіна былі «своечасовымі», бо не толькі дапамагалі 
глыбей спазнаць творчую практыку самога пісьменніка, яго эстэтычныя густы і пе-
ракананні, але і актыўна ўплывалі на сучасны літаратурны працэс.

Для пісьменніка Івана Шамякіна ўяўлялася надзвычай важным і неабходным 
спыніцца на тых праблемах літаратурнага развіцця, якія былі цесна звязаны з пады-
ходамі да аналізу сучаснага літаратурнага працэсу. У выніку ў шматлікіх публікацыях 
на тэму мастацкай літаратуры і літаратурнай крытыкі ён прапанаваў не толькі прын-
цып «даследавання», але і прынцып «ацэнкі» літаратурных твораў, суадносячы з’явы 
літаратурнага жыцця з сацыльна-грамадскімі працэсамі, з гістарычнай рэчаіснасцю, 
з праблемамі самога жыцця.

Артыкулы Івана Шамякіна «Першыя дзесяць пасляваенных гадоў», «Няспынна 
вучыцца майстэрству», «Здабыткі аднаго года», «Роздум на перавале», «Размова з чы-
тачом» і іншыя сёння ўжо самі сталі неад’емнай часткай літаратурнага працэсу, раз-
віцця навукі пра літаратуру на працягу апошніх шасцідзесяці гадоў, аказалі значны 
ўплыў на развіццё беларускай савецкай літаратуры.
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Клопатамі пра павышэнне прафесійнага ўзроўню беларускай літаратуры пранікну-
ты і іншыя публікацыі Івана Шамякіна – літаратурна-крытычныя артыкулы, рэцэнзіі 
на літаратурныя творы беларускіх пісьменнікаў, партрэты класікаў беларускай літа-
ратуры Янкі Купалы і Якуба Коласа, шматлікія юбілейныя артыкулы і інш. Пазіцыя 
аўтара ў такіх публікацыях была адметнай у тым сэнсе, што крытык – наглядальнік 
у асобе пісьменніка ні на хвіліну не забываўся, што надглядаць лёгка, а па-сапраўд-
наму тварыць цяжка. Чым складаней станавіўся літаратурны працэс, тым больш ён 
патрабаваў абгрунтавання і пэўных ацэнак, прычым правільнасць гэтых ацэнак мала-
дому пісьменніку мог падказаць яго ўласны вопыт празаіка.

У рэцэнзіі на першую кніжку прозы А. Кулакоўскага «Сад» Іван Шамякін адзначыў 
не толькі мастацкія дасягненні маладога празаіка, але ўказаў і на ідэйна-мастацкія 
недахопы. У пазнейшым вялікім артыкуле «Вопыт, талент, праца» (які быў напіса-
ны як прадмова да збору твораў пісьменніка) Іван Шамякін ужо разглядае творчасць 
А. Кулакоўскага ў кантэксце ўсёй беларускай прозы 50–60-х гадоў ХХ стагоддзя і бачыць 
у яго творчасці асобныя важныя мастацкія дасягненні, якія прадвызначылі і падрых-
тавалі здольнасць літаратуры хутка адгукацца ў новых грамадскіх умовах на запатра-
баванні часу. Сапраўды, да сярэдзіны 50-х гадоў у беларускай літаратуры ўжо з’явілі-
ся творы значнага ідэйна-мастацкага абагульнення, змест якіх у асноўным адпавядаў 
жыццёвай праўдзе, адлюстроўваў перадавыя імкненні грамадства. Яны склалі даволі 
грунтоўную аснову для новага кроку беларускай савецкай літаратуры.

Іван Шамякін звярнуў увагу на дагматычнае, спрошчанае вытлумачэнне мно-
гіх складаных з’яў сучаснай яму беларускай прозы: «Нельга не пагадзіцца з думкаю 
Сяргея Гусака ў яго грунтоўнай манаграфіі пра творчасць Аляксея Кулакоўскага, што 
„ў канцы 40-х – пачатку 50-х гадоў літаратуры вельмі перашкаджала тэндэнцыя да па-
вярхоўнага паказу жыцця і чалавека, да згладжвання супярэчнасцей рэчаіснасці“. Усё 
гэта ёсць і ў першых апавяданнях Кулакоўскага, і ў яго аповесці „Гартаванне“, і ў маім 
рамане „У добры час“, і ў аповесці Янкі Брыля „У Забалоцці днее“, і ў „Вяснянцы“ 
Тараса Хадкевіча, і ў „Святле на Ліпскам“, і „Цёплым дыханні“ Макара Паслядовіча. 
Але я ўпэўнены, што нікому з нас не сорамна за гэтыя творы. І нікому не дараваль-
на забываць, у які час яны пісаліся, які ідэйны зарад неслі, да чаго заклікалі чытача, 
у першую чаргу маладога».

Іван Шамякін выступаў супраць паспешлівых ацэнак літаратурных твораў, ім-
кнуўся асэнсаваць узаемаадносіны жыцця і літаратуры з ідэйных пазіцый новага часу. 
Практычны паварот у літаратурнай творчасці ад лёгкага, кніжна-літаратурнага пака-
зу сучаснасці да праўдзівых, жыццёва паўнакроўных вобразаў адбываўся ж не адра-
зу, а быў паступовым – праз усё больш настойлівае абмежаванне пазіцый лёгкай беле-
трыстыкі і сцвярджэнне сур’ёзных ідэйна-мастацкіх запатрабаванняў.

Барацьба з састарэлымі схемамі адбылася далёка не адразу. Згаданыя ў артыкуле 
Івана Шамякіна творы пісаліся на «пераходным» этапе літаратурнага развіцця і непа-
срэдным чынам павялічвалі колькасць твораў, дзе праўда жыцця пашырала свае ўла-
данні, дзе ўмацоўваліся іншыя прынцыпы творчасці. «Літаратура наша, пры ўсіх яе 
недахопах, не мела б таго, што яна мае, каб не было той высокай грамадзянскай ак-
тыўнасці пісьменнікаў, якія тварылі ў канцы 40-х – пачатку 50-х гадоў. Ганіць творы 
таго часу агульна, без уліку многіх суб’ектыўных і аб’ектыўных фактаў, можа толь-
кі эстэт, абыякавы і да гісторыі народа і да гісторыі яго літаратуры», – падкрэсліваў 
пісьменнік [3, с. 84].
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Іван Шамякін звярнуўся да творчасці многіх беларускіх пісьменнікаў, чые імё-
ны пазней сталі сапраўдным гонарам для беларускай літаратуры. Ён адзначыў глы-
бінную эпічнасць раманаў І. Мележа (артыкул «Начало большого пути»), праўдзівае 
раскрыццё складаных душэўных калізій у творах Івана Навуменкі (артыкулы «Вецер 
у соснах» і «Галубіны ўзлёт»), раскрыццё сацыяльнай ідэі праз дэталёвае апісанне по-
бытавай плыні ў творчасці А. Кулакоўскага (артыкулы «Першая кніжка маладога пра-
заіка» і «Вопыт, талент, праца»), тонкі аналіз душэўных зрухаў у творах Я. Скрыгана 
(артыкул «Кругі»), а таксама многае іншае.

Беларуская літаратура абапіралася на традыцыі выдатных твораў Я. Купалы, 
Я. Коласа, М. Лынькова, К. Крапівы, П. Броўкі і іншых пісьменнікаў. З іх творчас-
цю Іван Шамякін пазнаёміўся яшчэ ў дзяцінстве і юнацтве, а пасля яму пашчасціла 
жыць і працаваць побач з імі. Блізкае знаёмства з народным паэтам Беларусі Якубам 
Коласам, народным пісьменнікам М. Лыньковым, з народнымі паэтамі П. Броўкам 
і М. Танкам, а таксама з іншымі выдатнымі майстрамі слова вельмі шмат дало мала-
дому пісьменніку. Артыкулы, асабліва пра тых людзей, з якімі Івана Шамякіна звя-
звала доўгая сумесная праца, уяўляюць сабой падрабязныя даследаванні жыццёвага 
і творчага шляху беларускіх пісьменнікаў. Прычым аўтар прапаноўвае такі матэры-
ял, які дазваляе запоўніць многія прабелы ў развіцці гісторыі беларускай літаратуры 
і атрымаць разгорнутае выкладанне пункту погляду аўтара артыкулаў па самых пра-
блемных пытаннях літаратурнага жыцця мінулых гадоў.

Працяглыя сяброўскія і творчыя адносіны звязвалі Івана Шамякіна і Якуба Коласа. 
Упершыню яны асабіста пазнаёміліся ў 1949 годзе, калі з групай маладых аўтараў Іван 
Шамякін наведаў народнага паэта ў яго доме, які знаходзіўся ў двары Акадэміі навук. 
З творамі ж Якуба Коласа ён пазнаёміўся ў дзяцінстве. Адной з любімых кніг Івана 
Шамякіна была і засталася «Новая зямля» Якуба Коласа, якая аказала значны ўплыў 
на фарміраванне яго мастацкага густу.

У адносінах Івана Шамякіна да Якуба Коласа было шмат сыноўняга, шчырага і са-
праўднага, таго, што вызначае самыя блізкія і даверлівыя адносіны паміж людзьмі.

У артыкуле «Магутны талент», які быў напісаны І. Шамякіным да 70-годдзя Якуба 
Коласа, даецца шмат каларытных падрабязнасцей з жыцця самога пісьменніка ў дзя-
цінстве: «З творамі Якуба Коласа я пазнаёміўся ў раннім дзяцінстве, калі яшчэ нават 
не ўмеў чытаць. У майго бацькі – лесніка ў той час, у сярэдзіне дваццатых гадоў, нямно-
га было ў хаце кніжак, дзве-тры, не больш. Але сярод іх была адна, якую бацька вель-
мі любіў. Праўда, як да нас заходзілі другія леснікі, і бацька падоўгу ў зімовыя вечары 
чытаў ім гэтую кніжку. Чытаў ён яе так часта, што я вывучыў на памяць цэлыя раздзе-
лы. Шмат ведаў і бацька. Гэта была „Новая зямля“. Знаёмства з гэтым выдатным тво-
рам, вядома, не магло не зрабіць адпаведнага ўплыву на фарміраванне майго мастац-
кага густу. У школе я з прагнасцю прачытваў кожны твор Якуба Коласа, які трапляўся 
мне. Пачаўшы свае першыя літаратурныя пробы, я многа разоў перачытваў апавядан-
ні і аповесці любімага пісьменніка, вывучаючы таямніцы яго вялікага майстэрства» 
[4, с. 116]. Значэнне Якуба Коласа-пісьменніка падкрэсліваецца аўтарам праз вобраз-
ную, прадметную памяць самога Івана Шамякіна, які ўзгадвае, якое ўздзеянне на яго, 
малога, на яго сям’ю, бацьку і маці, аказала творчасць класіка беларускай літаратуры. 
Аўтарская прысутнасць у артыкуле ненавязлівая, яна калі і падпарадкоўвае сабе чытача, 
то дзякуючы дакладнасці і тонкасці бачання самога аўтара. Тут праглядаюцца і нейкія 
асаблівыя «шамякінскія» адносіны да асобы Якуба Коласа, калі ў гаворцы пра класіка 
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ўдзельнічае ўся душа, уся цэльная пісьменніцкая натура. І ў той жа час Іван Шамякін 
змог даць вобраз Якуба Коласа на выразным гістарычным фоне, адзначыўшы тое но-
вае, што было прыўнесена аўтарам «Новай зямлі» і «Сымона-музыкі» ў беларускую 
літаратуру: «Урэшце вельмі важна адзначыць, што ў 20–30-х гадах Колас быў першаад-
крывальнікам новых тэм, новых жыццёвых канфліктаў, характараў людзей, якія жылі, 
тварылі ва ўмовах, дзе рушылася, ламалася ўсё старое і ствараліся новыя вытворчыя 
адносіны, новая грамадская псіхалогія. Творы гэтыя былі наватарскімі ў галоўным – 
у змесце. <…> Таму, хто ідзе ўперадзе, бывае цяжэй. Колас заўсёды ішоў наперадзе, 
імкнучыся адлюстраваць жыццё народа на ўсіх этапах, на ўсіх гістарычных пераломах. 
Смела можна сказаць, што з „Дрыгвы“ пачынаецца тэма, глыбокая распрацоўка якой 
у пасляваенныя гады прынесла сусветную славу беларускай літаратуры, – тэма „парты-
занская“», – пісаў Іван Шамякін у артыкуле «Чалавек, паэт, грамадзянін» [5, с. 118].

Іван Шамякін цудоўна разумеў, што паміж папярэднім і сучасным яму перыядам 
літаратурнага развіцця існуе цесная ўзаемасувязь, пераемнасць, што новыя адзнакі 
мастацкай творчасці не маглі сфарміравацца самі сабой, на пустым месцы, без тра-
дыцый і папярэдняга назапашвання вопыту, без творчасці вялікіх папярэднікаў.

З’яўленне камедыі А. Макаёнка «Выбачайце, калі ласка» стала магчымым, лічыў 
Іван Шамякін, дзякуючы смеламу выкарыстанню сатырычных традыцый папярэдніх 
гадоў, традыцый, якія ішлі ад канца 30-х і 40-х гадоў ХХ стагоддзя і якія сцвярджалі-
ся паспяхова ў творчасці К. Крапівы, у яго камедыях «Хто смяецца апошнім» (1939), 
«Мілы чалавек» (1945). У артыкуле «Эпоха і мастак», прысвечаным творчасці Кандрата 
Крапівы, Іван Шамякін разгледзеў самую сутнасць сатыры драматурга, што была 
накіравана на ўзмацненне сацыяльнага аналізу і абагульнення ў драматургічным жан-
ры, які перажываў з прыходам апошняга ў драматургію бясспрэчнае ажыўленне: «Смех 
Крапівы – смех вельмі мэтанакіраваны, з дакладным адрасам. З ідэйна-эмацыяналь-
ным напалам атакуе зло камедыёграф, ён імкнецца выклікаць у чытачоў не толькі смех, 
гнеў, але і актыўнае асуджэнне ўсяго, чаму сам выносіць прысуд. Крапіва-сатырык 
не проста сузірае, фіксуючы ўвагу на смешным, супярэчлівым, ён настойліва імкнецца 
ўплываць на чытача, гледача, выклікаць адпаведныя адносіны да таго, што паказвае. 
Галоўную сваю задачу бачыць пісьменнік у тым, каб сарваць маску са зла і мабіліза-
ваць сілы на барацьбу з ім. Аднак, асуджаючы гніль, сатырык заўсёды захапляецца 
зялёным маладым дрэвам жыцця. Асудзіць, адмовіць, каб сцвердзіць высокі ідэал – 
у гэтым сутнасць сатыры Кандрата Крапівы».

Хоць літаратурна-крытычным і мемуарным артыкулам Івана Шамякіна нельга ад-
мовіць у шчырасці, эмацыянальнасці, факталагічнай дакладнасці, усё ж месцамі адчу-
ваецца нейкая скаванасць унутраных адносін пісьменніка да таго, пра што ён апавядае. 
Часткова гэту скаванасць можна патлумачыць тым, што пісьменнік быў строга рэгла-
ментаваны рамкамі юбілейных артыкулаў, якія ўсё ж такі прадугледжвалі ўжыванне 
абавязковых штампаў і безаблічных фраз. «За гэта вялікае шчасце сваё пясняр пры-
носіць падзяку ўсяму савецкаму народу і Камуністычнай партыі», – такімі словамі за-
канчваецца артыкул пра Якуба Коласа. Згаданыя асаблівасці стылю былі характэрнымі 
для шматлікіх літаратурна-крытычных артыкулаў таго часу і пераадолець іх не ўда-
валася многім пісьменнікам і даследчыкам, у тым ліку і такім, як Іван Шамякін.

Літаратурна-крытычная і публіцыстычная спадчына Івана Шамякіна пазначана ча-
сам. Характар уяўленняў пра жыццё і літаратуру, кола культурна-грамадскіх інтарэсаў 
таго часу паўплывалі на змест артыкулаў даволі адчувальна. І ўсё ж у гэтых публікацыях 
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пісьменніка ярка выявілася неабходнасць сказаць сваё адметнае слова пра незабыў-
ных спадарожнікаў на жыццёвым шляху, паплечнікаў па літаратуры. Сёння гэтыя пу-
блікацыі каштоўныя ў тым сэнсе, што ў іх відавочна выявілася асэнсаванне жыццё-
вага шляху цэлага літаратурнага пакалення. І гэта быў шлях, багаты на ўсё: радасці, 
творчыя ўзлёты, літаратурныя адкрыцці і горкія расчараванні, цяжкасці і жыццёвыя 
драмы, гора асабістае і ўсенароднае. Пісьменніка цікавіў акаляючы яго свет у сэнсе 
выяўлення духоўнай значнасці і велічы жыцця, калі ўсё ўбачанае павернута да чыта-
ча не адным, хай і важным змястоўным бокам, а знаходзіцца ў асаблівым полі аўтар-
скага прыцягнення, душэўнай актыўнасці і хвалявання.
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