
БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНІВЕРСІТЭТ 
ФІЛАЛАГІЧНЫ  ФАКУЛЬТЭТ 

 

 

 

 

 

ІВАН ШАМЯКІН –  
ПІСЬМЕННІК, АКАДЭМІК,  

ГРАМАДСКІ ДЗЕЯЧ  
 

Да 100-годдзя з дня нараджэння  

народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна 

 

 
Матэрыялы  

адкрытага  

навукова- 

практычнага  

семінара 

 

 

Рэспубліка Беларусь 

Мінск 

18 лютага 2021 г. 

 

 

 

 

 

 
МІНСК 

БДУ 

2021 

  



2 

 

УДК 821.161.3.09"19"(092)Шамякин И.П.(06) 

ББК 83.3(4Беи)6-8Шамякин И.П.я431 

I-18 

 

 

 

Р э д а к ц ы й н а я  к а л е г і я : 

Т. І. Шамякіна (гал. рэд.),  

А. І. Бельскі, В. П. Рагойша, В. С. Новак,  

Т. А. Марозава, Л. В. Алейнік 

 

 

 

 

 

 

 

I-18 

 

Іван Шамякін – пісьменнік, акадэмік, грамадскі дзеяч. Да 

100-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі 

Івана Шамякіна : матэрыялы адкрытага навук.-практ. семінара, 

Рэсп. Беларусь, Мінск, 18 лют. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; 

рэдкал.: Т. І. Шамякіна (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 

2021. – 207 с.  

ISBN 978-985-881-230-0. 

 
У выданні, падрыхтаваным вядучымі беларускімі літарату-

разнаўцамі, а таксама студэнтамі, асоба народнага пісьменніка, 

акадэміка Івана Шамякіна паўстае ў розных іпастасях – папулярнага 

аўтара, майстра сюжэту, стваральніка цікавых характараў, навуковага, 

грамадскага дзеяча. Сярод аўтараў – родныя І. Шамякіна, яго сябры і 

калегі. Змешчаныя матэрыялы даюць шматпланавы, яркі вобраз 

славутага майстра. 

 

УДК 821.161.3.09"19"(092)Шамякин И.П.(06) 

ББК 83.3(4Беи)6-8Шамякин И.П.я431 

 

 

 

ISBN 978-985-881-230-0 © БДУ, 2021 

  



3 

 

 

 

Народны пісьменнік Беларусі 
Іван Пятровіч Шамякін 

 

 

  



4 

 

 

СЛОВА ДА ЧЫТАЧА 
 

Перад вамі – матэрыялы, падрыхтаваныя лепшымі 
літаратуразнаўцамі Беларусі, роднымі, сябрамі, калегамі 
народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка Івана Шамякіна, 
а таксама студэнтамі, зацікаўленымі творчасцю 
папулярнага празаіка, якія прайшлі апрабацыю на 
навуковым семінары, прысвечаным 100-годдзю выдатнага 
майстра літаратуры. 

З вышыні часу відаць, колькі было дасягнута Іванам 
Шамякіным. Больш за паўстагоддзе ён прывіваў народу 
Беларусі самыя лепшыя пачуцці, вучыў дабрыні, 
высакародству, мужнасці, працалюбству. У тым, што ў 
свеце захапляюцца рахманым характарам беларуса, ёсць і 
заслуга І. Шамякіна, паколькі яго кнігі карысталіся 
нязменнай папулярнасцю ў чытачоў, а значыць, іх, 
чытачоў, выхоўвалі. Не раз з розных бібліятэк яму 
прысылалі абсалютна зачытаныя кнігі, у якіх ужо і 
старонкі рассыпаліся – сведчанне нязменнай любові, 
інтарэсу чытачоў да яго твораў. Характэрны і той факт, 
што з усіх беларускіх пісьменнікаў яго кнігі ў найбольшай 
колькасці выдавалі у Кітайскай Народнай Рэспубліцы. 
Фактычна там пераклалі ўсе раманы і аповесці Шамякіна. 
Усходнія людзі мудрыя – ён нездарма іх зацікавіў. Відаць, 
ім імпанавала нешта такое, выяўленае ў Шамякіна, што 
аб’ядноўвала нашы краіны, а менавіта: пераход вясковага 
насельніцтва не проста да гарадскога ладу жыцця, а да 
высокаінтэлектуальнай дзейнасці. Фактычна тое, пра што 
гаварыў Канфуцый: захаванне традыцыйных каштоўнасцей 
у свеце, які пастаянна абнаўляецца дзякуючы вучобе, 
авалодванню навацыямі. Магчыма, даследчыкі знойдуць і 
іншае падабенства гісторыі і этнічнай псіхалогіі 
беларускага і кітайскага народаў. Шамякін быў таксама 
шырока вядомы ў рэспубліках СССР і ў краінах Еўропы, 
яго творы пераклалі на 57 моў свету. 

Іван Пятровіч – прыклад пісьменніка, асоба якога 
поўнасцю адпавядала таму, што ён прапаведаваў у сваіх 
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творах (на жаль, гэта далёка не ва ўсіх аўтараў супадае). 
Вечны працаўнік, мудры дарадца, выключна добразычлівы 
да людзей, якім шмат дапамагаў. 26 гадоў ён з’яўляўся 
сакратаром Саюза пісьменнікаў Беларусі, і тыя, хто 
помніць гэтыя гады, нязменна сведчаць пра залаты час 
арганізацыі, калі ёю кіраваў Шамякін. 

Чамусьці вельмі рэдка згадваюць дзейнасць Івана 
Пятровіча на пасадзе галоўнага рэдактара Беларускай 
Энцыклапедыі імя П. Броўкі. А пры ім жа за дзесяць гадоў 
былі выдадзены дзесяткі ўнікальных выданняў, якія і сёння 
запатрабаваны, больш за тое, з’явіліся грунтоўнай асновай 
для наступных выданняў – ужо постсавецкіх. 

Іван Пятровіч – выдатны прыклад і ў сямейным 
жыцці. У юбілейныя дні (ён нарадзіўся 30 студзеня) шмат 
якія публікацыі ў СМІ былі прысвечаны яго жонцы, якую 
ён кахаў усё жыццё і якая стала прататыпам многіх яго 
гераінь. Наша мама мела дзве спецыяльнасці – 
медыцынскую і філалагічную. Прычым скончыла 
філалагічны факультэт з адзнакай, ужо маючы траіх 
дзяцей. Не дзіва, што мы, тры іх дачкі, таксама сталі 
філолагамі. І толькі наш брат Саша меў прафесію геолага, 
удзельнічаў у праектаванні Мінскага метро. І ўнучкі 
Шамякіных – таксама філолагі. За тое, што выхавалі ў нас 
любоў да кнігі, да слова – самае шчырая наша ўдзячнасць 
дарагім бацькам.  

Матэрыялы навуковага семінара – яркае сведчанне 
таго, што аб’яднаць народ можна толькі на аснове 
агульных нацыянальных каштоўнасцей, а яны ў нас ёсць. 
Будзем спадзявацца, што шматлікія мерапрыемствы, 
прысвечаныя І. Шамякіну, І. Мележу, К. Крапіве, іншым 
выдатным дзеячам Беларусі, юбілярам 2021 года, – пачатак 
нацыянальнай кансалідацыі на новым вітку гістарычнага 
шляху народа. 

Усім нам – у добры  шлях, у добры час! 

 
Таццяна Шамякіна, 

доктар філалагічных навук, 

прафесар кафедры тэарэтычнага 

і славянскага літаратуразнаўства БДУ 
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РАЗДЗЕЛ 1  

ГЛЫБІНЯ ТВОРЧАЙ АСОБЫ 
ІВАНА ШАМЯКІНА 

 
ШЧАСЦЕ І БОЛЬ ПІСЬМЕННІКА: ІВАН ШАМЯКІН ЯК 

ТВОРЧАЯ АСОБА 

Т. І. Шамякіна 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 

вул. К. Маркса, 31, 220050, Мінск, Беларусь, shamyakina@tut.by 

У артыкуле разглядаюцца факты біяграфіі і творчасці выдатнага 

беларускага пісьменніка Івана Шамякіна. Згадваюцца стасункі Івана 

Шамякіна з іншымі пісьменнікамі яго часу. Прыводзяцца ўспаміны 

аўтара артыкула, дачкі пісьменніка Таццяны Іванаўны Шамякінай аб 

тым, як распрацоўвалася новая дысцыпліна па вывучэнню творчай 

асобы – «Псіхалогія літаратурнай творчасці». 

Ключавыя словы: Іван Шамякін; творчая асоба; псіхалогія 

творчасці. 

Пенталогія «Трывожнае шчасце» і раман «Вазьму 
твой боль» – знакавыя для Івана Шамякіна творы. 
Сапраўды, паняцці шчасця і болю вызначальныя ў лёсе 
народнага пісьменніка. А лёс яго, асоба яго – і характэрныя 
для эпохі, і адметныя ў гісторыі беларускай літаратуры. 

Лёс, творчую індывідуальнасць творцы вывучае 
псіхалогія літаратурнай творчасці. Навука пакуль мала 
распрацаваная, але надзвычай важная ў сувязі з 
інтэнсіўным стварэннем штучнага інтэлекту, увогуле 
павелічэннем хуткасці прагрэсу цывілізацыі. 

Творчы працэс – складаная рэч, ён вельмі розны ў 
розных пісьменнікаў, з цяжкасцю ўводзіцца ў межы якіх-
небудзь дакладных фармулёвак і законаў, часам 

mailto:shamyakina@tut.by


7 

 

невытлумачальных для саміх творцаў. Большасць з іх 
могуць перадаць толькі свае адчуванні ад творчага працэсу, 
ці тое, як нараджаецца натхненне, узнікае задума твора, але 
яны не здольны рацыянальна раскласці творчы працэс на 
часткі, глыбока разабрацца ў яго сутнасці. 

Яшчэ ў 1980-я гады, калі пачала – па прапанове 
нашага загадчыка кафедры, прафесара А. А. Лойкі, – 
рыхтаваць дысцыпліну «Псіхалогія літаратурнай 
творчасці», я распрацавала даволі вялікую анкету для 
пісьменнікаў і паслала на іх адрасы. Адказалі толькі 
У. Караткевіч і В. Адамчык. Яны тады жылі побач на адной 
пляцоўцы ў пісьменніцкім доме па вуліцы К. Маркса, 36, і 
Уладзімір Сямёнавіч угаварыў Адамчыка адказаць на мае 
пытанні. А мне Караткевіч паведаміў, што сам збіраецца 
займацца гэтай праблемай, таму і адгукнуўся на маю 
просьбу. Як вядома, ён не паспеў… Яго адказы на 
прапанаваную анкету ўвайшлі ў 8-томны Збор твораў і ў 
Поўны збор твораў класіка, які рыхтуецца прафесарамі 
нашага філалагічнага факультэта пад кіраўніцтвам лепшага 
знаўцы літаратурнай спадчыны Уладзіміра Караткевіча 
А. Л. Вераб’я. А астатнія пісьменнікі, нават сябры 
І. Шамякіна, якія часта наведвалі наш дом, так і не здолелі 
авалодаць матэрыялам – прааналізаваць уласную творчую 
індывідуальнасць. Відаць, тут ёсць свая заканамернасць. 
Гэта сведчанне таго, што творчы працэс з’яўляецца 
настолькі непасрэднай функцыяй свядомасці майстроў, 
што часта няўлоўны для саміх яго носьбітаў. Тым больш 
каштоўныя іх уласныя назіранні над сабою – як ва 
Уладзіміра Караткевіча. 

І. Шамякін таксама не раз апавядаў пра сябе – на 
сустрэчах з чытачамі, адказваючы на іх шматлікія пытанні. 
Ён цікава расказваў сваю біяграфію, але ва ўласны творчы 
працэс асабліва не паглыбляўся, хоць пра сяброў, калег 
пісаў шмат, пранікнёна і таленавіта. Больш, чым ён, ніхто 
не выдаў меморый пра беларускіх пісьменнікаў, прычым 
меморый добразычлівых, нават кранальных. Яны – вынік 
уласных назіранняў, творчых кантактаў з калегамі, а не 
вынік навуковых доследаў. Тым не менш у яго ўспамінах 
шмат дакладных характарыстык, слушных дэталяў. 
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Асоба самога Івана Пятровіча таксама цікавая. Яе 
тым больш важна вывучаць, што менавіта ў яго ў 
найбольшай ступені супадалі ўласная чалавечая сутнасць і 
тое, што ён прапаведваў у творчасці. А гэта далёка не 
заўсёды адпавядае адно аднаму – пісьменнік як асоба і 
пісьменнік як творца. 

Пра І. Шамякіна пісалі шмат, у тым ліку самыя 
вядомыя ў Беларусі даследчыкі – акадэмікі В. Каваленка, 
І. Навуменка, У. Гніламёдаў. Выхад у свет 23-томнага 
Збора твораў Івана Шамякіна (2007–2014 гг.) з грунтоўнай 
прадмовай У. Гніламёдава садзейнічаў больш уважліваму 
сучаснаму прачытанню творчасці І. Шамякіна. Менавіта 
Уладзімір Гніламёдаў назваў Шамякіна «летапісцам дзвюх 
эпох», і словы гэтыя аказаліся ў дачыненні да Івана 
Пятровіча крылатымі, надзвычай дакладнымі. Збор твораў 
рыхтаваўся пад кіраўніцтвам члена-карэспандэнта НАН 
Беларусі М. Мушынскага, які ў працэсе падрыхтоўкі тамоў 
зрабіў таксама і «Летапіс жыцця і творчасці І. Шамякіна». 
На жаль, Міхась Іосіфавіч не паспеў давесці працу да 
канца, таму поўнай яе назваць нельга. Тым не менш гэта 
надзвычай каштоўная кніга, важкі ўнёсак у беларускае 
літаратуразнаўства, бо тут маюць значэнне не толькі 
шматлікія, часта малавядомыя, факты з жыцця Шамякіна, 
але і замацаванне, на прыкладзе яго лёсу, метадалагічных 
асноў такога кшталту рэдкіх выданняў. 

Псіхалогія творчасці вывучае розныя аспекты асобы 
пісьменніка. Гуманітарная навука звяртаецца і да метадаў 
генетыкі, грунтуецца на іншых прыродазнаўчых навуках. У 
наш час біёлагі ўслед, як ні дзіўна, за старажытнымі 
астролагамі, сцвярджаюць, што момант зачацця больш 
важны, вызначальны для лёсу чалавека, чым момант яго 
нараджэння. Ды толькі бацькі, як правіла, не расказваюць 
дзецям пра абставіны іх зачацця – няёмка ім, што 
зразумела, і не ўсе памятаюць. Пры жаданні ў наш час, калі 
мы вывучаем значную асобу, можна вышукаць звесткі пра 
кліматычную, нават астранамічную абстаноўку, некаторыя 
іншыя знешнія абставіны пачатку жыцця таго ці іншага 
чалавека. 

Яшчэ ў канцы ХІХ ст. выдатны італьянскі псіхолаг 
Чэзарэ Ламбразо, на працы якога і сёння часта 
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спасылаюцца, звяртаў увагу на неабходнасць, даследуючы 
творчую асобу, ведаць геаграфічныя, кліматычныя, увогуле 
прыродныя ўмовы яе фарміравання. На практыцы, у 
канкрэтным разглядзе творчасці пісьменнікаў, гэта рэдка 
вытрымлівалася – у асноўным заўсёды звярталася ўвага на 
біясацыяльныя і сацыяльныя фактары: уплыў сям’і, 
асяроддзя, грамадства, абставін быцця. 

Іван Шамякін нарадзіўся на паўднёвым усходзе 
Беларусі – у вёсцы Карма Добрушскага раёна Гомельскай 
вобласці. У геолагаў свае меркаванні наконт дадзенага 
рэгіёна, але асабіста я мяркую, што гэта былое дно так 
званага Мора Герадота, як і ўсё Палессе. Прычым 
размяшчалася мора і тое, што ад яго засталося, на так 
званай Рускай платформе, магутнасць чахла якой тут – 
500–700 м, а пад ім пароды моцнага базальтавага 
фундаменту. З карысных выкапняў – торф, гліна, пясок. 
Невыпадкова ў Добрушы працуе адзін з найбольш вядомых 
на постсавецкай прасторы завод фарфоравых вырабаў, а 
фарфор робіцца са жвіру. Такім чынам, зямля несла на сабе 
дастаткова разнастайныя пласты. І ў кожнага такога пласта 
свая, так бы мовіць, аўра, як яна ёсць у кожнага чалавека. 
Маецца на ўвазе тое, что выпраменьванні ад геалагічных 
пластоў абавязкова неяк праецыруюцца на паверхню зямлі. 

У наш час усё большую папулярнасць атрымлівае 
біяэнергаінфарматыка (БЭІ) – навуковы напрамак, які 
вывучае інфармацыйна-энергетычныя стасункі ў прыродзе 
і ў грамадстве. У БЭІ заключаны элементы пошуку новых 
парадыгмаў, якія маюць якраз у многім псіхалагічны 
аспект, ва ўсялякім разе звязваюць псіхіку чалавека з 
самымі рознымі сістэмамі жывога і нежывога (а відаць, у 
сусвеце ўсё жывое, а значыць, усё валодае свядомасцю). 

Такім чынам, у Добрушскім раёне пераважалі пяскі, 
гліна, торф, дададзім і дастаткова неўрадлівыя глебы, як у 
большасці рэгіёнаў Беларусі. На характар беларусаў дрэнна 
гэтыя рэчывы не ўплывалі, але ці мелі нашы землякі ў 
дастатковай колькасці ўсе мікраэлементы, неабходныя для 
нармальнага фізіялагічнага развіцця? Я думаю, усё ж мелі, 
бо шмат якія мікраэлементы выпрацоўваюць расліны, што 
абумоўлена іх генетычнай прыродай. У любым выпадку 
нашы продкі прыстасаваліся да пэўнага прыроднага 
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акружэння, пэўнай флоры. Добруш і вёску Карму акружалі 
суцэльныя лясы з надзвычай багатай расліннасцю. 
Шамякін і вырас у лесе. 

На характар мясцовасці, а значыць, і на характар 
людзей, што на ёй жывуць, вялікі ўплыў аказваюць 
вадаёмы. Зямляк І. Шамякіна, наш выдатны мастак і 
дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея Уладзімір 
Пракапцоў назваў Добруш «маленькай Венецыяй», бо 
горад акружаюць рэчкі і каналы. А бягучая вада – гэта па 
сутнасці і своесаблівая дарога па паверхні зямлі, і разлом у 
зямной кары, які звязвае чалавечую цывілізацыю з 
глыбокімі нетрамі, надзвычай таямнічымі. 

Продкі, як ні дзіўна, часцей паглядалі на неба, чым 
мы, бо ведалі сваю ад яго залежнасць. Адной з самых 
папулярных навуковых тэорый ХХ ст. з’яўляецца 
геліябіялогія нашага земляка Аляксандра Чыжэўскага (ён 
родам з Гродненшчыны). А. Чыжэўскі, вучань 
К. Цыялкоўскага, даказаў залежнасць жыцця індывідаў і 
нават вялікіх соцыумаў ад тых ці іншых працэсаў на 
Сонцы. Праўда, яшчэ нашы продкі славяне цудоўна ведалі, 
што яны – «дзеці сонца», з ім звязана не толькі гаспадарчая 
дзейнасць, але і святы, абрады, фактычна ўвесь побыт. 
Уласна, геліябіялогія – толькі сегмент вялікага напрамку ў 
навуковым дыскурсе, які бярэ пачатак яшчэ ад 
старажытнай астралогіі. Астралогія сапраўды прайшла 
літаральна тысячагадовы шлях развіцця: у кожнага 
ўладара, пачынаючы ад часоў Старажытнага Егіпта і 
Вавілона, былі сярод служак свае астролагі, якія пастаянна 
назіралі за небам і без рэкамендацый якіх ні адна справа не 
рабілася. Наш Сімяон Полацкі цікавіўся астралогіяй і 
зрабіў дакладны гараскоп Пятра Першага, калі будучы 
імператар толькі нарадзіўся. Вераць у астралогію, якую 
лічаць сур’ёзнай навукай (яна ж заснавана на матэматыцы, 
на складаных разліках), і многія сучаснікі. Астралогія, 
безумоўна, не навука, а паранавука, але адносную ісціну 
сцвярджае – залежнасць жыцця асобнага чалавека і груп 
людзей ад касмічных фактараў. Лёс асобы не прама 
вызначаецца размяшчэннем зорак і планет на небе, але, 
ясна, што космас, і найперш Сонца, аказваюць выключнае 
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ўздзеянне на Зямлю, на яе прыроду і, адпаведна, на 
гаспадарчае і нават палітычнае быццё грамадства. 

Працэсы, што адбываюцца на Сонцы, цыклічныя. 
Ёсць цыклы на мільёны гадоў, на сотні тысяч, на сто гадоў, 
на адзінаццаць гадоў. Але для людзей найбольш 
відавочныя – унутрыгадавыя. Беларускія класікі Янка 
Купала, Кузьма Чорны, Васіль Быкаў нарадзіліся летам. Іх 
асобы і творчасць нясуць, безумоўна, святло і дабро, 
сонечныя па сваёй сутнасці. Але, мне здаецца, 
светаадчуванне ва ўсіх згаданых слынных творцаў 
дастаткова драматычнае. Якуб Колас, Андрэй Макаёнак, 
якія нарадзіліся восенню, Максім Багдановіч, Іван 
Шамякін, Іван Мележ, якія нарадзіліся зімой, больш 
жыццярадасныя па светаадчуванні. Таму што 
вызначальным з’яўляецца менавіта момант зачацця. У 
народжаных восенню і зімой зачацце – вясной, і 
перынатальны перыяд прыйшоўся на сонечныя, светлыя, 
цёплыя дні. Нездарма ва ўсходніх краінах – Кітаі, Карэі, 
Японіі – пачатак жыцця чалавека лічыцца не з дня 
нараджэння, а з дня зачацця. Але паколькі вылічыць такі 
дзень не заўсёды магчыма, то ўсім толькі народжаным 
дзецям у Азіі адразу прыбаўляюць адзін год. 

Безумоўна, не толькі перынатальны перыяд, але і 
абставіны жыцця накладваюць адбітак на характары 
мастакоў і іх светаўспрыманне, скажам, смяротная хвароба 
М. Багдановіча не магла не паўплываць на творчасць, якая, 
тым не менш, у цэлым выключна жыццесцвярджальная. Я 
добра памятаю і цяжка хворага апошнія дваццаць гадоў яго 
жыцця Івана Мележа. Але ён пераадольваў хваробу 
штодзённай працай, што нязменна даравала радасць, таму 
стварыў свой адметны, выключна гарманічны, ва ўсім 
беларускі эпічны стыль, на якім ніяк не адчуваюцца ўсе 
цяжкасці існавання аўтара. Таму што асноўнае закладзена 
прыродай. Як гавораць, талент – ад Бога (ад прыроды), але 
характар таленту можа быць розны, і ён у многім 
абумоўлены псіхатыпам. 

Шамякін па псіхатыпе (а псіхатып – прыроджаная 
якасць) надзвычай жыццярадасны. Я памятаю яго – да 
пачатку 1990-х гадоў – як чалавека смяшлівага і заўсёды 
сярод людзей вясёлага (нездарма ён пасябраваў з 
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камедыёграфам А. Макаёнкам, які яго пастаянна смяшыў), 
іранічнага да многіх з’яў у грамадстве і самаіранічнага, а 
таксама выключна дапытлівага і цікаўнага да самых 
розных праяў жыцця. 

Дапытлівасць развілася ў дзяцінстве. Найперш 
дзякуючы працы. Іван – старэйшы з чатырох дзяцей 
Шамякіных. Таму ён заўсёды дапамагаў маці. Бацька яго – 
служачы, ляснік, у яго хапала працы па ахове лесу, і 
хатнімі справамі ён асабліва не займаўся. А ўсе клопаты ў 
полі, на агародзе, па догляду за жывёламі і, безумоўна, 
хатняя праца ўскладвалася на маці – Сынклецію 
Сцяпанаўну. Іван Пятровіч і знешне падобны больш да яе, 
да роду Калініных (дзявочае прозвішча маці), а не 
Шамякіных. Ды і па рахманым характары ён – у маці. 
Дарэчы скажу, што яго арганізатарскія здольнасці ўжо ў 
дарослым узросце, магчыма, ад дзеда – Сцяпана Калініна, 
якога настолькі паважалі ў вёсцы, што на працягу больш 
чым дваццаці гадоў выбіралі старастам вялікай Кармы. 

Важны занятак маленькага Івана – пасвіць свойскую 
жывёлу ў лесе. Бо сям’я жыла, калі бацька стаў лесніком, 
менавіта ў лесе, на так званых «стражах». Шмат якія іншыя 
беларускія пісьменнікі ў дзяцінстве – пастухі. Паколькі 
гэта ўважлівы нагляд (ваўкоў, рысяў тады было поўна), то 
дзеці развівалі ў сабе назіральнасць: неабходна было 
сачыць за лясным гушчаром, ды і за зменамі ў надвор’і. 
Менавіта назіральнасць – пачатак фарміравання таленту. 

Мой бацька, ужо будучы пісьменнікам, набыўшы 
машыну, часта вывозіў нашу сям’ю ў пушчу па грыбы і 
ягады. Мы з маці адыходзілі далёка, а ён заўсёды 
заставаўся каля машыны, хадзіў вакол яе, асабліва не 
аддаляючыся. Але дзіўна – заўсёды набіраў больш грыбоў, 
чым мы ўсе разам. Гэта вынік добрай назіральнасці, 
умення арыентавацца ў лесе, выпрацаванага ў дзяцінстве. 

Сузіранне з’яў, працэсаў у прыродзе выхоўвала 
тонкасць і абвостранасць успрыняцця, навык заўважаць 
дробязі і нюансы прыроднага жыцця. У той жа час звыклая 
адзінота вымагала і да рэфлексіі, паглыблення ва ўласную 
душу, саманазірання. Так фарміраваўся Шамякін-
пісьменнік. Прырода ўвайшла ў яго сэрца як Радзіма, 
вобразы прыроды – праекцыя Радзімы. Прычым у 
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Шамякіна – менавіта як сацыяльнага аўтара – можна 
заўважыць імкненне пераносіць прыродную гармонію на 
чалавечае грамадства. Шамякін – ідэаліст, бо заўсёды 
спадзяваўся на лепшае, ва ўсялякім разе марыў пра лад у 
свеце, пры гэтым пільным вокам заўважаў у ім шматлікія 
антаганізмы. На ўсіх этапах творчасці ў яго можна 
прасачыць тугу па прыроднай прыгажосці і прагу адкрыць 
ці сцвердзіць яе ў соцыуме. 

Сялянскае паходжанне і выхаванне абумовілі 
цвярозасць розуму пісьменніка, яго мэтанакіраванасць, 
дысцыплінаванасць, цягавітасць – працаваў да апошніх 
дзён жыцця. 

Назіральнасць садзейнічала і добрай памяці. Ніякіх 
сімптомаў страты памяці нават і перад смерцю ў таты не 
назіралася. Мяркую, гэта звязана таксама і з яго манерай 
чытання. Чытаў вельмі павольна, вяртаўся да прачытаных 
старонак, шмат што падкрэсліваў алоўкам. Затое запамінаў 
назаўсёды. І гэта відаць па творах: яго героі ўзгадваюць 
цытаты, назвы, персанажаў з мноства класічных твораў – 
практычна цытуюць Біблію, ледзь не ўсіх аўтараў 
беларускай, сусветнай літаратуры. 

Адносна чытання самога Івана яшчэ ў дзяцінстве: 
бацька толькі паказаў яму літары, і вельмі здзівіўся, калі 
праз два месяцы высветліў, што сын ужо бегла чытае. 
У выніку ў школу на дзявятым годзе жыцця Шамякін 
пайшоў добра падрыхтаваным. Вучоба давалася яму лёгка. 
Праўда, з-за пераездаў сям’і школы прыходзілася 
неаднаразова мяняць. Да пятага класа вучыўся ў вёсцы 
Краўцоўка, дзе асабліва ўдзячны настаўніцы Валянціне 
Рабцавай. У пятым класе жыў у вёсцы Церуха Гомельскага 
раёна: тут вучыўся разам з Машай Кротавай, якая праз 
некалькі гадоў, у 1940 г., стане яго жонкай, каханай на ўсё 
жыццё і прататыпам шэрагу твораў. Шосты клас – гэта 
школа ў роднай Карме, і жыў Іван не з бацькамі, а з 
бабуляй Калінінай. Тут стаў, па яго ж словах, 
«прыкладным вучнем, выдатнікам, дысцыплінаваным, 
актыўным». Такім ён заставаўся і ў дарослым узросце – у 
войску, дзе выбіраўся камсоргам дывізіёна, і ў Саюзе 
пісьменнікаў, дзе праслужыў дваццаць шэсць гадоў 
першым сакратаром праўлення. І па ўспамінах многіх 
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пісьменнікаў, гэтыя гады – лепшы час у гісторыі Саюза 
пісьменнікаў Беларусі. Такім Іван Пятровіч быў і на 
пасадзе галоўнага рэдактара Беларускай савецкай 
энцыклапедыі імя П. Броўкі ў 1980-я гады. Праўда, па 
ўспамінах супрацоўнікаў Энцыклапедыі, – залішне мяккім, 
залішне ліберальным, памяркоўным кіраўніком. Але 
справа, тым не менш, рабілася выдатна. Дастаткова 
паглядзець, колькі выйшла за дзесяць гадоў яго кіраўніцтва 
ўнікальных выданняў. 

Шамякін рэдка ўспамінаў сваю вучобу ў гомельскім 
тэхнікуме будаўнічых матэрыялаў, адзначыўшы, праўда, 
пачатак тут сваёй творчасці – пакуль паэтычнай. Але я 
мяркую, што ў тэхнікуме выкладчыкі здолелі зацікавіць 
студэнтаў архітэктурай. Ва ўсялякім разе, дойлідства шмат 
што вызначыла ў жыцці і ў творчасці Шамякіна. 
Збудаванні – тое акружэнне, у якім жыве чалавек, – 
уваходзілі ў яго свядомасць паступова: ад вясковых хат і 
старожак у лесе да Зімовага палаца і хмарачосаў Амерыкі. 
Шамякін шмат ездзіў, асабліва ў краінах Еўропы, ды і па 
Савецкім Саюзе. Асабліва яго захаплялі Вена, Белград, 
Кіеў, Санкт-Пецярбург. Увогуле падабаліся яму многія 
гарады, але найбольш ён усё ж любіў барочныя з іх яркай 
вобразнасцю, квяцістасцю аздаблення. Іван Пятровіч як 
першы сакратар Саюза пісьменнікаў Беларусі курыраваў 
будаўніцтва Дома літаратара па вуліцы Фрунзэ ў Мінску і 
Дома творчасці пісьменнікаў «Іслач» – унікальных, 
неардынарных збудаванняў, прычым суперсучасных. 
Дзякуючы захапленню дойлідствам у эпічных творах 
Шамякіна вывераны сюжэт, у якім выразна прасочваюцца, 
як і на кожным гарманічным будынку, усе лініі, а таксама 
суразмерная архітэктоніка. 

Падарожжы – таксама форма адукацыі. 
А атрымліваць вышэйшую адукацыю пасля вайны яму 
прыйшлося завочна ў Гомельскім педінстытуце, а потым – 
у Вышэйшай партыйнай школе ў Мінску. Сёння 
філалагічны факультэт БДУ размешчаны якраз у будынку 
ВПШ. Іван Пятровіч нярэдка ўспамінаў вучобу ў ВПШ, 
сваіх выкладчыкаў – быў ім удзячны. На жаль, я не 
запомніла іх прозвішчаў. А ў прынцыпе ён вучыўся ўсё 
жыццё – найперш у простых людзей, з якімі заўсёды любіў 
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размаўляць, а таксама, натуральна, шляхам самадукацыі – з 
кніг. Кнігі прывозіў з усіх паездак. Прычым не толькі 
Шамякін, але і яго сябры-суседзі – І. Мележ, І. Навуменка, 
Я. Брыль – захапіліся бібліяфільствам пад уплывам, я 
мяркую, паэта-акадэміка Пятра Глебкі, які жыў у нашым 
жа пад’ездзе. Менавіта ён сабраў лепшую ў Мінску 
бібліятэку. Шамякін надзвычай цаніў дружбу з П. Глебкам, 
яго парады. Цікавы быў чалавек – мудры і добры. 
Памятаю, ён вучыў нас, пісьменніцкіх дзяцей, рабіць так 
званыя «сакрэты» у зямлі, фарміруючы мары пра цуд. Хто 
яшчэ з акадэмікаў займаўся шасцігадовымі, клапаціўся пра 
развіццё іх фантазіі? 

Кожны з сяброў, калег, суседзяў, безумоўна, уплываў 
на Шамякіна. Некаторыя з гэтых уплываў ён асэнсоўваў. 
Увогуле творчае асяроддзе – надзвычай важны фактар 
фарміравання асобы мастака, хоць пісьменніцтва – 
выключна індывідуальная праца. У 1950–1980-я гады 
творчае жыццё ў Мінску квітнела. Дом літаратара, асабліва 
калі сам будынак размяшчаўся па вуліцы Энгельса, быў 
літаральна родным домам для творцаў – яны прыходзілі 
сюды не для нейкай патрэбы, а проста для размоў, 
сяброўскіх кантактаў. А потым, пасля сваёй працы, амаль 
штодня, Шамякін прыводзіў калег да нас на кватэру, бо 
жылі мы тады насупраць Дома літаратара – у так званым 
«пісьменніцкім доме» па вуліцы К. Маркса, 36. Пра 
незвычайную атмасферу нашага дома я пісала 
неаднаразова. І пра пастаянныя цікавыя гутаркі ў кабінеце 
бацькі – таксама. 

Яшчэ жыло сярод пісьменнікаў адчуванне асаблівага 
карпаратыўнага духу. Толькі ў канцы 1980-х гг. пачалося 
раздзяленне па ідэалагічных поглядах. А да таго некаторае 
размежаванне ішло па лініі «заходнікі» – «усходнікі». 
Праўда, у прынцыпе гэта не ўплывала, скажам, на 
сяброўства паміж творцамі. А чытацкай публікай і ўвогуле 
не заўважалася. Магчыма, я ў дзяцінстве яшчэ не ўсё 
ўсведамляла. Праўда, запомніўся мне такі эпізод. Недзе ў 
пачатку 1970-х гг., калі праўленне СП пастанавіла 
ўтварыць стаўкі для некалькіх рабочых сакратароў у 
арганізацыі, Шамякін, будучы першым сакратаром, 
прыцягнуў да гэтай працы землякоў – Леаніда Гаўрылкіна, 
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Анатоля Грачанікава. І хоць працавалі яны добра, але на 
зямляцтва «гомельскіх» абрынуліся нядобразычліўцы-
зайздроснікі. Шумелі тады шмат. Прыйшлося ад 
сакратароў у СП адмовіцца, і бацька цягнуў шматлікія 
абавязкі адзін. Шамякін тут выявіў сябе як чалавек 
наіўны – быў упэўнены, што праца землякоў пойдзе на 
карысць справе. Пацярпеў фіяска. Усё ж творцы – людзі 
вельмі тонкай арганізацыі, ім бывае цяжка дагадзіць. Мала 
хто адчуваў удзячнасць, скажам, дзяржаве, хоць у савецкі 
час для пісьменнікаў былі створаны самыя спрыяльныя для 
творчасці ўмовы. А вось Шамякін удзячнасць адчуваў – і 
народу, і дзяржаве. 

Мастацтва, і ў прыватнасці мастацтва слова, – 
вяршыня чалавечага духу. Шамякін надзвычай любіў сваю 
прафесію і сур’ёзна ставіўся да яе. Ён лічыў, што 
пісьменнік выяўляе ўнутраны свет сваіх сучаснікаў з 
найбольшай глыбінёй і вастрынёй у параўнанні з творцамі 
іншых відаў мастацтва. Таму ён верыў у сваю высокую 
місію, ганарыўся ёю. І як жа цяжка было бачыць яго, ды і 
іншых пісьменнікаў, у 1990-я гады, такіх разгубленых і 
прыніжаных ад выпрабаванняў, што раптам абрынуліся на 
народ, ды і на іх саміх, а галоўнае – адчуваць ім, 
упершыню ў жыцці, сваю непатрэбнасць у свеце. 

Іван Пятровіч быў упэўнены, што пісьменнік – чалавек 
перш за ўсё сумленнага таленту. Ён хацеў бачыць сваіх калег 
мужнымі і высакароднымі, смелымі і праўдзівымі. У 
большасці выпадкаў такімі іх бачыў. І сам быў такі. 

 

ІВАН ШАМЯКІН: СПРОБА АНАЛІТЫЧНЫХ ЗГАДАК 

В. П. Рагойша 
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вул. К. Маркса, 31, 220050, Мінск, Беларусь, v.rahoisha@tut.by 

Аўтар артыкула згадвае пра свае сустрэчы (завочныя і 

асабістыя) з народным пісьменнікам БССР Іванам Шамякіным, 
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закранае напрамкі яго грамадскай дзейнасці, разглядае пісьменніка як 

сем’яніна, характарызуе мастацкі ўнёсак пісьменніка ў беларускую 

літаратуру.  

Ключавыя словы: Іван Шамякін; творчасць; майстэрства; 

паэтыка; пераклад. 

Упершыню з Іванам Пятровічам Шамякіным я, як і 
многія іншыя, сустрэўся ўпершыню завочна. Дакладней, з 
яго творамі, прычым у апошніх класах Ракаўскай сярэдняй 
школы. Было гэта ў канцы далёкіх 1950-х гадоў. А ў самым 
пачатку 1960-х пашчасціла пазнаёміцца і з самім 
пісьменнікам. Зафіксавана на здымку, які ў мяне захаваўся, 
нават дакладная дата: (26.12.61 г.) і месца той падзеі: 
Літаратурны музей Янкі Купалы. Тады ў музеі адзначалася 
70-годдзе з дня нараджэння цёці Уладзі, Уладзіславы 
Францаўны Луцэвіч, жонкі Янкі Купалы і нязменнага 
дырэктара яго музея. Цёці Уладзі, на жаль, тады ўжо не 
было ў жывых. Але мы, чацверакурснікі беларускага 
аддзялення філфака БДУ, датуль з ёй часта сустракаліся, бо 
пад яе наглядам яшчэ з першага курса ў час камсамольскіх 
суботнікаў дапамагалі будаваць музей, да адкрыцця 
першай экспазіцыі якога цёця Уладзя не дажыла літаральна 
некалькі месяцаў (памерла яна 25 лютага 1960 г., а 
музейная экспазіцыя афіцыйна адкрылася 17 мая таго ж 
года). Наш курс не маглі не запрасіць на святкаванне 
юбілею цёці Уладзі. Тым больш, што з намі вучылася і 
блізкая яе родзічка – унучатая пляменніца Янкі Купалы 
Жанна Каспяровіч (пасля замуства – Дапкюнас, вядомая як 
доўгачасовы і самаадданы кіраўнік музея песняра). На той 
вечарыне прысутнічаў і Іван Шамякін, пра творчасць якога 
на лекцыях натхнёна расказваў нам дацэнт (пазней 
прафесар, акадэмік) Іван Якаўлевіч Навуменка. Зразумела, 
мы не маглі не акружыць Івана Пятровіча цесным колам, 
задаць яму нямала пытанняў і ўрэшце сфатаграфавацца з 
ім. 

Іншыя здымкі – таксама сведкі асабістых сустрэч. 
Вось сквер каля Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага 
тэатра оперы і балета. 9 снежня 1981 г. Пасля адкрыцця 
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помніка Максіму Багдановічу. Побач з Іванам  
Шамякіным – Янка Саламевіч, Генадзь Шупенька, Таццяна 
Кабржыцкая і я. Іван Пятровіч часта прыходзіў на наш 
філфак, балазе тут у свой час вучыліся дзве яго дачкі – 
Таццяна і Алеся – і дзве ўнучкі: Марыя і Славяна. 
Выступаў ён перад студэнтамі і выкладчыкамі. Прыходзіў 
на сустрэчы з філфакаўцамі і як галоўны рэдактар 
Беларускай энцыклапедыі. Скажам, 2 красавіка 1987 г. ён 
прывёў на такую сустрэчу свайго намесніка вядомага 
драматурга Алеся Петрашкевіча і некаторых іншых 
супрацоўнікаў рэдакцыі. Здымак засведчыў, як мы іх 
прымалі на кафедры беларускай літаратуры, якой тады 
загадваў прафесар Алег Антонавіч Лойка. Альбо вось 
іншая, нашмат пазнейшая дата: 11 мая 1995 г. Дом 
літаратара. Вечарына, прысвечаная 100-годдзю класіка 
ўкраінскай літаратуры Максіма Рыльскага. Я тады вёў тую 
вечарыну. У прэзідыуме, апрача мяне, сын Якуба Коласа 
Даніла Міцкевіч і Іван Шамякін, якія асабіста ведалі 
Рыльскага, сустракаліся з ім, а таму і падзяліліся сваімі 
ўспамінамі пра ўкраінскага паэта, сябра Якуба Коласа. 

Пра ўсё гэта сведчаць толькі некаторыя памятныя 
здымкі. А колькі было іншых сустрэч! І на пісьменніцкіх 
з’ездах, пленумах, розных сходах, на літаратурных 
вечарынах… Бывалі мы з маёй Таццянай Вячаславаўнай 
Кабржыцкай і дома ў Івана Пятровіча. Пазнаёміліся даволі 
блізка з яго сям’ёй, з заўсёды ветлай і сціплай, вернай 
спадарожніцай народнага пісьменніка яго жонкай Марыяй 
Філатаўнай. Шэраг гадоў запар мы ссякалі ў ракаўскім лесе 
некалькі невялікіх елачак, прывозілі іх перад самым Новым 
годам у Мінск. Адну ўпрыгожвалі ў сваёй кватэры, потым з 
дзецьмі ехалі ў парк Янкі Купалы, ставілі другую перад 
помнікам Песняру, а трэцюю неслі ў недалёкую кватэру па 
той жа вуліцы Янкі Купалы, на якой стаяць і музей, і 
помнік аўтару «Паўлінкі», і віталі ёй Шамякіных. Як жа 
цешыліся з той акцыі дзяўчаткі Івана Пятровіча і Марыі 
Філатаўны! Сапраўды, не штучная, а сапраўдная ёлачка 
неспадзявана аказвалася ў іх кватэры, з пахам сасноваго 
бору, з прыпарушанымі снегам лапкамі… Пазней гэтыя 
дзяўчаткі сталі і маімі студэнткамі. У адной з іх, Таццяны 
Іванаўны, я быў нават навуковым кансультантам яе 
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доктарскай дысертацыі і кіраўніком кандыдацкай 
дысертацыі яе дачкі Марыі. Гэта таксама давала нямала 
повадаў нашых асабістых сустрэч і размоў. 

Думаю, дастаткова падстаў для таго, каб мець мне 
нагоду для ўспамінаў пра Івана Пятровіча Шамякіна. 
Успамінаў не галаслоўных, а доказных, вынашаных 
сэрцам, у пэўным сэнсе аналітычных, якім можна смела 
даць веры. 

Пачнём з агульнавядомага і агульнапрызнанага. 
Творчасць Івана Шамякіна – выдатная старонка беларускай 
літаратуры другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя. 
У той жа час сведчу: Іван Пятровіч Шамякін як чалавек – 
узор надзейнага калегі, сябра, дбайнага мужа, бацькі, 
разумнага і чалавечнага кіраўніка. Не проста знайсці іншы 
яскравы прыклад, каб адно і другое так арганічна 
ўжывалася ў адной асобе. Несумненна, мае назіранні можа 
пацвердзіць кожны, хто жыў у адзін час з Іванам 
Пятровічам, чакаў і чытаў яго кожны новы твор, меў з ім 
нейкія дачыненні ці як з адным з кіраўнікоў Саюза 
пісьменнікаў Беларусі, ці як з галоўным рэдактарам 
Беларускай Энцыклапедыі, ці як з дэпутатам Вярхоўнага 
Савета БССР, членам ЦК КПБ, ці проста як з добрым 
знаёмым, калегам, суседам па кватэры. 

За амаль трыццаць гадоў працы ў апараце Саюза 
пісьменнікаў Беларусі, вырашаючы не толькі чыста 
творчыя, але і арганізацыйныя, нават проста гаспадарчыя 
справы, І. Шамякін дапамог не аднаму дзясятку 
пісьменнікаў. Дапамог у друкаванні вартых таго твораў, у 
атрыманні кватэр, у набыцці дачных участкаў, аўтамабіляў 
і інш. Знамянальна, што з такімі просьбамі звярталіся не да 
П. Броўкі, не да Максіма Танка (хоць, бывала, і да іх), а 
найперш да І. Шамякіна. Яго згода, яго падтрымка былі 
гарантыяй таго, што і ўсё астатняе кіраўніцтва (і не толькі 
пісьменніцкай арганізацыі) прагаласуе за станоўчае 
вырашэнне таго ці іншага пытання. Не раз пераканаўся ў 
гэтым на асабістым вопыце і я… 

Аўтарытэт народнага пісьменніка, акадэміка, Героя 
Сацыялістычнай Працы І. Шамякіна быў неаспрэчны. Ён 
не разменьваўся на дробязі, на мышыную валтузню вакол 
нейкай нязначнай праблемы. Скажам, да яго аўтарытэтнага 
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слова ў абарону роднай беларускай мовы (прыгадаем хаця 
б яго вядомыя пісьмы на гэту тэму самому Прэзідэнту 
Беларусі) прыслухоўвалася грамадскасць і кіраўніцтва 
рэспублікі. У значнай ступені на яго аўтарытэтнай думцы, 
пакуль ён жыў, падтрымлівалася адзінства рэспубліканскай 
пісьменніцкай арганізацыі. Аўтарытэт І. Шамякіна як 
пісьменніка і грамадскага дзеяча «спрацоўваў» і тады, калі 
трэба было вырашаць праблемы, звязаныя з будаўніцтвам 
новага Дома літаратараў і Дома творчасці пісьменнікаў 
«Іслач», стварэннем галіновых беларускіх энцыклапедый і 
інш. Так і хочацца падчас усклікнуць: як не хапае нам Івана 
Пятровіча, мудрага, памяркоўнага, надзвычай 
аўтарытэтнага чалавека! 

Добрым прыкладам для многіх, у першую чаргу – для 
творчых работнікаў, заражаных вірусам багемнасці, 
жыццёвай лёгкаважкасці, служыў і служыць Шамякін-муж, 
Шамякін-сем’янін. Яго надзвычай цёплыя і далікатныя 
ўзаемаадносіны з жонкай Марыяй Філатаўнай, з дзецьмі, 
блізкімі і далёкімі родзічамі, сведкамі чаго былі многія 
нашы сучаснікі, надоўга застануцца ў памяці. Што да 
адносін з сябрамі, то ці не лепшым узорам шматгадовага 
мужчынскага сяброўства былі адносіны паміж Іванам 
Пятровічам і драматургам Андрэем Макаёнкам. Як вядома, 
і жонка, і сябар сталі прататыпамі асобных вобразаў 
пісьменніка І. Шамякіна. Ён ім узвёў і вечныя помнікі ў 
выглядзе асобных дакументальных аповесцяў («Слаўся, 
Марыя», «Аповесць пра сябра»)… 

Іван Шамякін упісаў у гісторыю тысячагадовага 
беларускага пісьменства сваю адметную старонку ў 
выглядзе папулярных раманаў, аповесцяў, апавяданняў, 
п’ес, кінасцэнарыяў, нарысаў, дзённікавых запісаў, 
публіцыстычных і літаратурна-крытычных артыкулаў… 
Здзейснена ў «Мастацкай літаратуры» выданне ягонай 
творчай спадчыны ў 23 тамах – дагэтуль у беларускай 
літаратуры самы вялікі па колькасці тамоў Збор твораў 
(калі не лічыць самвыданнеўскага 23-томніка Ніла 
Гілевіча). Зразумела, не ўсё ў гэтай спадчыне раўнацэннае, 
не ўсё можна залічыць у найбольшыя дасягненні 
беларускай мастацкай літаратуры. Але лепшае з гэтай 
спадчыны жыло, жыве і яшчэ доўга жыць будзе. Бо ў 
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аснове гэтага лепшага – праўда жыцця, што стала – 
дзякуючы таленту пісьменніка – праўдай мастацтва. 
Менавіта гэтую якасць Шамякіна-творцы ў свой час 
вылучыў і падтрымаў Васіль Быкаў у сваёй рэцэнзіі на 
раман «Крыніцы», які ён назваў «Уладай праўды». «Праўда 
жыцця вымагала ад аўтара пэўнай рызыкі і пэўнай 
мужнасці, – пісаў Васіль Быкаў, – яна ж патрабавала 
немалое “аддачы” аўтарскага таленту, яна ўрэшце з’явілася 
тым пробным каменем, на якім Івану Шамякіну яшчэ раз 
давялося прадэманстраваць свае мастацкія здольнасці. 
І зрабіў ён гэта з поспехам» [1]. 

На шчасце – для нас, чытачоў, для ўсёй беларускай 
мастацкай літаратуры, для мастацтва слова ўвогуле – 
мастацкія здольнасці І. Шамякін за сваё доўгае творчае 
жыццё дэманстраваў неаднойчы. І не толькі ў рамане 
«Крыніцы» (1953–1956), але і ў пенталогіі «Трывожнае 
шчасце» (1956–1963), у раманах «Сэрца на далоні» (1963), 
«Снежныя зімы» (1968), «Атланты і карыятыды» (1972), 
«Вазьму твой боль» (1978), «Зеніт» (1987), «Злая зорка» 
(1991), у аповесцях «Ах, Міхаліна, Міхаліна», «Гандлярка і 
паэт», «Драма», «Ахвяры» і многіх іншых творах. Вядома, 
гэтая «дэманстрацыя» творчых здольнасцей ішла 
выключна ў рэчышчы рэалістычнага літаратурнага метаду, 
дакладней – сацыялістычнага рэалізму. І не толькі таму, 
што гэта быў у свой час асноўны і адзіна дазволены, 
афіцыйны метад савецкай літаратуры, але і таму, што 
пісьменнік сам цалкам свядома і адкрыта імкнуўся 
вырашаць задачу «выхавання мас у духу сацыялістычных 
ідэалаў». Нават тады, калі яны ў пачатку 1990-х гг. істотна 
пахіснуліся. Аднак, як сёння добра відаць, гэтыя ідэалы 
(у прыватнасці, «маральныя прынцыпы будаўніка 
камунізму») у многім супадаюць з агульначалавечымі 
ідэаламі, выяўленымі ў хрысціянскім веравучэнні 
(у прыватнасці, у вядомых «дзесяці запаведзях»). І таму тое 
спрадвечнае, агульначалавечае (а не вузка класавае, 
часовае), што ў дастатковай ступені прысутнічае ледзь не ў 
кожным творы І. Шамякіна, прадвызначае і сёння 
папулярнасць гэтых твораў, іх запатрабаванасць і ў 
школьным выкладанні літаратуры, і ў шырокай чытацкай 
аўдыторыі. 
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Па творах І. Шамякіна можна вывучаць сацыяльна-
палітычную гісторыю Беларусі другой паловы ХХ 
стагоддзя. Праўда, сацыяльныя канфлікты, як таго і 
вымагае літаратурна-мастацкая творчасць, пераведзены ў 
раманах і аповесцях пісьменніка ў маральна-этычны і 
псіхалагічны планы. Яшчэ ў 1970-х гг. вядомы крытык і 
гісторык літаратуры Віктар Каваленка слушна гаварыў пра 
І. Шамякіна: «Па шырыні зацікаўленасці сучасным 
жыццём грамадства, па чуйнасці да зрухаў і зменаў, якія 
адбываюцца ў свядомасці сённяшніх людзей, па 
майстэрству паказваць жыццё і псіхалогію сучаснай 
інтэлігенцыі і кіраўнічых работнікаў, бадай, яму няма 
роўных у беларускай літаратуры» [2, с. 22]. Пафасам 
сучаснасці пранізана ўся творчасць пісьменніка, ад 
першых, яшчэ ваеннага часу, твораў (аповесць «Помста», 
1945) і да публікацый, што з’явіліся незадоўга да смерці 
творцы. Нацэленасць на сучаснасць, на злабадзённыя 
праблемы грамадскага жыцця, на зрухі ў грамадстве, 
выкліканыя пэўнымі грамадска-палітычнымі падзеямі, 
жаданне не толькі адлюстраваць гэтыя падзеі, але і 
паўплываць на іх ход і на іх вынікі, выразная 
публіцыстычнасць (у лепшым сэнсе слова) – вось што 
найперш вызначае ўсё, што напісана І. Шамякіным. Нават 
мінулае ён імкнуўся прымусіць «працаваць» на сучаснасць, 
даючы ацэнку падзеям мінулым з пункту гледжання 
сучаснасці. Так, напрыклад, як у гістарычных раманах 
«Петраград – Брэст» або «Вялікая княгіня». Таму гэтыя 
творы, відаць, нельга лічыць у поўным сэнсе гістарычнымі, 
бо гісторыя і сучаснасць (няхай сабе ў асобных ацэнках, 
аўтарскай канцэпцыі) знітоўваюцца ў іх у адно цэлае, 
гісторыя нярэдка служыць толькі дзеля «падсветкі» 
асобных працэсаў сучаснага пісьменніку грамадскага 
жыцця. Пісьменнік з пазіцый высокіх крытэрыяў 
чалавечнасці і праўды імкнуўся фарміраваць у чытачоў не 
толькі сучасныя эстэтычныя, але і найсучасныя грамадскія, 
маральна-этычныя ідэалы. Пры гэтым сцвярджэнне 
высокіх маральных прынцыпаў у грамадстве ў яго 
творчасці свядома (а часам, магчыма, і стыхійна) 
грунтавалася на моцных, здаровых народных маральных 
асновах, перанятых пісьменнікам ад дзядоў-прадзедаў, 
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працавітых сялянскіх пакаленняў Гомельшчыны і ўсёй 
Беларусі. Часам гэтыя ідэалы ў нечым разыходзіліся з 
канкрэтнай «практыкай камуністычнага будаўніцтва», з 
тым, што пісалася ў партыйнай прэсе, гаварылася з высокіх 
трыбун. Калі ўлічыць, што творы І. Шамякіна 
распаўсюджваліся ў сотнях тысяч (а на рускай мове – і ў 
мільёнах) паасобнікаў, то ў зменах у грамадскай 
свядомасці савецкіх людзей, што прывялі да працэсаў 
канца 1980-х – пачатку 1990-х гг., ёсць і яго пэўны ўклад, 
можа, нават неўсвядомлены ім самім. 

Сапраўды, пісьменнік адкрыта не прызнаў 
перабудову, рэаліі постперабудовачнага жыцця, распад 
СССР. Ён, як слушна выказаўся вядомы крытык Серафім 
Андраюк у сваім аглядзе беларускай прозы 1986–2000 гг., 
«выразна паказвае хлуслівае, нахабнае, прагнае і 
прадажнае аблічча сучасных гаспадароў жыцця, з не 
меншай рэзкасцю і публіцыстычнай завостранасцю і тых, 
што раней былі імі, а зараз змаглі, патрапілі прыстасавацца 
да новых умоў, каб і тут узяць сабе пабольш. Дастаткова 
нагадаць галоўных персанажаў аповесцяў «Выкармак» 
(1995–1996), «У засені палаца», рамана «Губернатар» 
(абодва 2000). Па-сапраўднаму станоўчых герояў, 
носьбітаў высокіх грамадскіх ідэалаў, сумленных, шчырых, 
добрых пісьменнік знаходзіць у мінулым: ці то ў гісторыі 
(раман «Вялікая княгіня», 1995), ці то ў гадах ваенных 
(раман «Зеніт», 1986), ці то сярод блізкіх (аповесць 
«Слаўся, Марыя») [2, с. 18]. 

Звычайна, гаворачы пра мастацкае майстэрства, 
своеасаблівасць паэтыкі твораў І. Шамякіна, на першы 
план вылучаюць дынамічны сюжэт, вострую фабулу, 
цікавы дыялог, каларытную побытавую дэталь. Так, усё 
гэта ў пісьменніка ёсць. Гэта ў вялікай ступені абумоўлівае 
мастацкасць прозы пісьменніка, яе папулярнасць у 
чытачоў. Але і сюжэт, і фабула, і дыялог, і  мастацкая 
дэталь не існуюць самі па сабе, самі дзеля сябе. Праз 
сюжэт выяўляюцца актуальныя, цікавыя, тыповыя для 
свайго часу падзеі. Вострая фабула дапамагае абвастрыць і 
драматызаваць дзеянне. Дыялог і мастацкія дэталі 
садзейнічаюць стварэнню яскравых вобразаў, станоўчых і 
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адмоўных, мужчын і жанчын, маладых і старых, вяскоўцаў 
і гараджан, інтэлігентаў і рабочых… 

І. Шамякін стварыў дзясяткі каларытных, 
індывідуалізаваных і ў той жа час тыповых вобразаў-
персанажаў. Гэта, а не толькі дынамізм сюжэта і вастрыня 
фабулы, прадвызначае вялікую чытабельнасць 
шамякінскай прозы, яе каштоўнасць. У будучым і па 
творах аўтара «Трывожнага шчасця» і «Сэрца на далоні» 
будуць уяўляць жыхароў Беларусі ХХ стагоддзя. Толькі 
сярод жаночых вобразаў – пакутніца Зося Савіч («Сэрца на 
далоні»), чароўная Міхаліна («Ах, Міхаліна, Міхаліна»), 
імпульсіўная Саша Траян («Трывожнае шчасце») і 
памяркоўная Поля Шыковіч («Сэрца на далоні»), 
рамантычна-ўзнёслая Маша Пятрова («Шлюбная ноч») і 
прагматычная Вольга Ляновіч («Гандлярка і паэт»), 
партыйная функцыянерка Ася Наліцкая («Драма») і 
вясковая інтэлігентка Таіса Міхайлаўна («Вазьму твой 
боль»)… Трэба сказаць, што І. Шамякін валодаў вялікімі 
здольнасцямі пранікаць у жаночую псіхалогію, любіў і мог 
жывапісаць жанчын, што ўдаецца далёка не кожнаму 
пісьменніку-мужчыну. Што ж да мужчын, то сваімі 
ўчынкамі, партрэтнымі характарыстыкамі, мовай, прамой 
аўтарскай характарыстыкай, характарыстыкай вуснамі 
іншых дзейных асоб – усім гэтым арсеналам мастацкай 
характарыстыкі створаны непаўторныя вобразы (станоўчыя 
і адмоўныя) дырэктара школы Лемяшэвіча і сакратара 
райкамі партыі Бародкі («Крыніцы»), маладога рамантыка 
Пятра Шапятовіча («Трывожнае шчасце»), доктара Яраша і 
журналіста Шыковіча («Сэрца на далоні»), буйнага 
спецыяліста-аграрніка Івана Антанюка («Снежныя зімы»), 
архітэктара Максіма Карнача і яго антыпода Макаеда 
(«Атланты і карыятыды»), калгаснага механізатара Івана 
Батрака («Вазьму твой боль»), зенітчыка Паўла Шыянка 
(«Зеніт»), маёра дзяржбяспекі Золатава («Ахвяры»)… У  
І. Шамякіна нават другарадныя і эпізадычныя вобразы, як 
правіла, надзелены нейкімі своеасаблівымі рысамі 
характару, што дазваляе вылучыць іх з вялікай кагорты 
персанажаў, запомніць, не зблытаць з іншымі. Часам 
гэтаму дапамагае пэўная дэталь – псіхалагічная, 
партрэтная, побытавая… 
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Адной з характэрных рыс паэтыкі раманаў 
І. Шамякіна з’яўляецца іх жанравая дыфузія. У адным і 
тым жа творы можна знайсці прыкметы рамана не толькі, 
скажам, сямейна-бытавога, але і вытворчага, 
інтэлектуальнага, сацыяльна-бытавога, сацыяльна-
палітычнага… З другога боку, бадай, у кожным творы мы 
адчуваем перапляценне рэалістычнага, будзённа-
побытавага, з рамантычным. Усё гэта надае творам 
пісьменніка своеасаблівы поліфанізм, шматзначнасць і 
шматгалоссе. 

Як правіла, амаль усе творы І. Шамякіна пасля іх 
публікацыі на беларускай мове тут жа перакладаліся на 
рускую мову, а праз яе (ці непасрэдна з беларускай) – і на 
іншыя мовы некаторых савецкіх рэспублік і замежных 
краін. У гэтым выявілася іх універсальная, 
агульначалавечая сутнасць, увасобленая ў нацыянальнай 
форме: апісанні падзей, што адбываліся (маглі адбывацца) 
на беларускай зямлі, малюнках беларускай прыроды, 
тыповых вобразах беларусаў… Большасць раманаў 
пісьменніка выходзіла ў «Роман-газете», кожны тыражом у 
некалькі мільёнаў экземпляраў. Такім чынам, творчасць 
І. Шамякіна служыла (і служыць), апрача ўсяго, 
пашырэнню ведаў пра Беларусь, стварэнню яе станоўчага 
іміджу ў свеце, узбагачае не толькі беларускую літаратуру, 
але і літаратуру іншых народаў. Па сутнасці, менавіта 
творы І. Шамякіна ў пасляваенны час аднымі з першых 
пасадзейнічалі – праз рускія пераклады – выхаду 
беларускай літаратуры да шырокага саюзнага і замежнага 
чытача. У гэтым – таксама адна з заслуг пісьменніка перад 
беларускай літаратурай, культурай, Беларуссю ўвогуле. 

У заключэнне хочацца звярнуцца яшчэ раз да асобы 
Івана Шамякіна. Прыгадаць адзін эпізод з нашых не такіх 
шматлікіх, але заўсёды прыемных кантактаў. 

У культурна-асветным выданні – газеце «Ракаўскі 
шлях», якую наша сям’я восем гадоў выдавала для 
землякоў і пра землякоў (2000–2008), мы вырашылі 
змясціць успаміны вядомых людзей пра Ракаўшчыну, дзе 
яны ў свой час пабывалі. Адзін з тых, хто адразу і даволі 
ахвотна адгукнуўся на прапанову, быў Іван Пятровіч. Яго 
допіс «Маё знаёмства з Ракавам» быў надрукаваны ў 2001 
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годзе ў газеце і выклікаў вялікую цікавасць у ракаўчан. 
Вось гэты, невядомы шырокаму колу чытачоў (ён, на жаль, 
не ўвайшоў у 23-томнік пісьменніка), допіс, якім і хочацца 
скончыць свой аповед пра Івана Пятровіча Шамякіна: 

«1951 год. Я атрымаў Сталінскую прэмію і купіў 
“Пабеду”. Перад Новым годам і Калядамі вырашылі 
з’ездзіць у Ракаў на рынак; так рабілі многія мінчане, хто 
меў магчымасць раздабыць машыну. 

Рынак уразіў: сотні саней, ашаламляльны віск 
парсюкоў, мычанне кароў, цялят, гогат гусей, на ўзбочынах 
– кастры. Мы купілі добрага вепрука, каб на зіму сала 
хапіла. Тут жа майстры прапанавалі сваю паслугу: закалолі 
парсюка, абсмалілі, разабралі. Шафёр, які працаваў у 
Саюзе пісьменнікаў, нагадаў, што тут жыве член Саюза 
Уры Фінкель. Свой брат, у каго ж пагрэцца, як не ў яго? 
Свежаніны насмажыць, чарку выпіць… Заехалі. Дом вялікі, 
стары, але сям’я Фінкеля жыла ў самым маленькім пакоі, 
дзе стаяла “буржуйка”. Смажаніна не атрымалася: Уры 
Гіршавіч і яго жонка не елі свініны. А дзяцей чалавек пяць, 
і малыя глядзелі на нас галоднымі вачамі. Жонка мая 
вылажыла клінковы сыр, смятану, квашаную капусту; на 
рынку тым усё можна было купіць, бо ў Заходняй не 
прайшла яшчэ калектывізацыя. 

Такое было першае знаёмства маё са старажытным 
мястэчкам. Пазней недалёка ад Ракава збудавалі санаторый 
“Аксакаўшчына”. Я часта адпачываў там. І прагулачны 
маршрут быў да Ракава і назад – па жывапісным беразе 
Іслачы. Прагулка прыемная, бо было можна купіць 
“апетытныя кроплі”… 

А пасля быў такі эпізод. Недзе ў канцы 1970-х 
удалося “выбіць” у Літфондзе СССР мільёны чатыры на 
будаўніцтва Дома творчасці. Добрыя грошы па тым часе! 
Пачалі шукаць месца, дзе будаваць. Аблазілі наваколле 
Мінска. Дабраліся да Нарачы – далёка. А хацелася выбраць 
паэтычную мясціну. Змянілі маршрут – рушылі на захад. 
Помню, з Іванам Чыгрынавым і Анатолем Грачанікавым 
цэлы дзень ездзілі, аблазілі ўвесь Валожынскі раён. Многа 
цудоўных мясцін на беларускай зямлі! Але, акрамя паэзіі, 
ёсць яшчэ эканоміка: то далёка (як дабрацца?), то дарога 
пад’езная забярэ многа капіталу нашага… Амаль 
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засмучаныя вяртаемся назад. Але ж трэба перакусіць і па 
чарцы выпіць. Збочваем на лясную дарогу, яна ідзе па 
нізінцы, выязджаем да рэчкі, на ёй луг. А злева ад дарогі 
круты ўзгорак са стромымі соснамі. Узбіраемся на яго, 
спыняемся над кручай. Унізе – празрыстая рэчка. 
Любуемся зарэчнымі краявідамі. Пасля глядзім адзін на 
аднаго. Я кажу сябрам-паплечнікам: 

 – Я ведаю, пра што вы падумалі: вось яно, месца для 
нашага Дома! 

 – Так! 
Але нямала прыйшлося пахадзіць, каб атрымаць 

гэтую жывапісную пляцоўку, да П. М. Машэрава дайшлі, 
ён дапамог. 

Так быў збудаваны Дом творчасці “Іслач” – за 
паўтара кіламетра ад Ракава. Так пісьменнікі парадніліся з 
радзімай свайго калегі В.» [3]. 
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В статье рассматриваются основные направления общественной 

работы народного писателя БССР И.П. Шамякина в Союзе писателей 

БССР. Подчеркивается его активная общественно-политическая работа 

в высших представительных и законодательных органах Беларуси (как 

депутата Верховного Совета БССР и депутата Верховного Совета 

СССР, председателя Белорусского комитета защиты мира). 
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Союз писателей БССР; Верховный Совет БССР; Верховный Совет 

СССР; Белорусский комитет защиты мира. 

На протяжении многих десятилетий литературное 
творчество Народного писателя БССР, Героя 
Социалистического Труда (1981), академика Национальной 
академии наук Беларуси Ивана Петровича Шамякина 
(1921–2004) активно и плодотворно сочеталось с 
общественной деятельностью. 

Работая на ответственных постах в общественной 
организации белорусских писателей, И. П. Шамякин 
последовательно отстаивал идеи сохранения 
гуманистических традиций белорусской литературы, 
развития и преумножения творческих свершений, 
достигнутых великими предшественниками. Вступив в 
1947 году в ряды Союза писателей БССР, И. П. Шамякин в 
1954 году становится заместителем председателя 
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правления, с 1966 года – секретарем правления, а в 1976 
года – первым секретарем официального объединения 
литераторов Беларуси. 

Общественная работа И. П. Шамякина в Союзе 
писателей БССР была многогранной и включала в себя 
следующие направления: 

• оказание всесторонней поддержки белорусским 
писателям, расширение возможностей их творческого 
роста, повышения профессионального мастерства, 
содействие публикации их произведений в литературных 
печатных изданиях; 

• активное содействие культурно-просветительской и 
воспитательной деятельности среди населения БССР; 

• укрепление творческого содружества белорусских 
писателей с писателями республик СССР и стран 
социалистического лагеря; 

• содействие в организации выставок, фестивалей и 
иных массовых мероприятий, представляющих творческие 
достижения белорусских писателей, в том числе на 
международном уровне; 

• установление, поддержка и развитие контактов с 
другими общественными организациями, в том числе 
международными и национальными организациями других 
государств, обмен опытом работы; 

• участие в совместных программах, проектах и 
мероприятиях региональных, межрегиональных и 
международных организаций; 

• содействие эстетическому воспитанию населения, 
получению художественно-литературного образования 
одаренными гражданами; 

• организация и проведение консультаций, оказание 
иной помощи писателям в повышении их 
профессионального мастерства при подготовке их 
произведений; 

• содействие организации и функционированию 
системы повышения квалификации и подготовки новых 
кадров литературных работников; 

• оказание социальной и иной поддержки писателям и 
членам их семей; 
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• увековечивание памяти ушедших из жизни 
писателей, содействие организации охраны прав их 
наследников; 

• реализация информационных программ, 
направленных на осуществление агитационной и 
пропагандистской деятельности в средствах массовой 
информации; 

• учреждение средств массовой информации и 
осуществление издательской и книгораспространительской 
деятельности, содействие организации производства, 
тиражирования и широкого распространения аудио-, 
видео- и кинопродукции, радио- и телепередач на 
литературные темы; 

• содействие в производстве радио- и телепрограмм, 
документальных фильмов и иных аудиовизуальных 
произведений, осуществление иной деятельности в области 
книгоиздательской деятельности, радиовещания и 
телевидения для информирования широких масс населения 
БССР и союзных республик с творческими достижениями 
белорусских писателей. 

В своих многочисленных интервью И. П. Шамякин 
последовательно отстаивал идею, что литература – это 
мощный источник воспитания личности, её ценностных 
ориентаций и эстетических вкусов [8, с. 13]. Литература 
как вид искусства не только создаётся обществом, она и 
сама способствует его формированию: посредством 
раскрытия художественных образов литература с юных лет 
закладывает в нас понятия о добре и зле, правде и кривде, 
истине и лжи. Никакие рассуждения, самые 
красноречивые, никакие доводы, самые убедительные, не 
могут оказать на сознание человека такого мощного 
воздействия, как правдиво нарисованный яркий 
художественный образ. И в этом заключается сила и 
значимость литературы, самобытного художественного и 
одновременно социального явления, которое призвано 
сеять среди читателей «разумное, доброе, вечное». 
Белорусская литература никогда не замыкалась в области 
чисто художественных интересов, так как её творцы всегда 
были не только художниками, описывающими в своих 
произведениях разнообразные явления и события, но и 
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учителями жизни, защитниками родной земли, борцами 
против жестокости и несправедливости, приверженцами 
истины, созидания и добра. 

Кроме работы в Союзе писателей БССР на 
протяжении более чем четверти века И. П. Шамякин 
осуществлял активную общественно-политическую 
деятельность в высших представительных и 
законодательных органах Беларуси, неоднократно 
избирался депутатом Верховного Совета БССР (1963–1985) 
и Верховного Совета СССР (1980–1989). И. П. Шамякину 
была свойственна высокая степень понимания социальных 
проблем и возможных путей их решения, нравственных 
оснований принимаемой депутатом ответственности. Как 
гражданин и патриот, И. П. Шамякин считал своей главной 
миссией выражение и защиту общественного блага во 
властных структурах – в этом проявлялся 
профессионализм народного депутата как политика и 
законодателя. Успешно справиться с многочисленными 
задачами, которые стояли перед И. П. Шамякиным как 
депутатом Верховного Совета БССР и Верховного совета 
СССР, помогал накопленный за десятилетия активной 
общественной деятельности большой жизненный опыт и 
регулярные встречи со своими избирателями, 
внимательное отношение к их жизненным проблемам и 
интересам. 

Следует особо подчеркнуть, что И. П. Шамякин 
является своеобразным рекордсменом среди всех 
белорусских политиков по продолжительности 
выполнения функциональных обязанностей на 
ответственном государственном посту Председателя 
Верховного Совета Белорусской ССР (почти полтора 
десятилетия – с 15 июля 1971 года по 28 марта 1985 года – 
он руководил работой высшего представительного и 
законодательного органа Беларуси). К ведению 
возглавляемого И. П. Шамякиным Верховного Совета 
БССР, в частности, относилось: 

1) принятие Конституции Республики Беларусь, 
внесение в неё изменений (при непосредственном участии 
И. П. Шамякина в 1978 году была подготовлена и принята 
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Конституция (Основной закон) БССР, действовавшая до 
1994 года); 

2) назначение выборов народных депутатов, 
народных депутатов местных Советов народных депутатов 
и утверждение состава Центральной комиссии по выборам 
народных депутатов БССР; 

3) принятие решений по вопросам национально-
государственного устройства, отнесенным к ведению 
БССР; 

4) определение основных направлений 
внутриполитической и внешнеполитической деятельности 
БССР в соответствии с основными направлениями 
внутренней и внешней политики СССР; 

5) утверждение государственного плана и важнейших 
республиканских программ экономического и социального 
развития, государственного бюджета БССР; контроль за 
ходом выполнения плана и бюджета, утверждение отчетов 
об их выполнении; внесение в случае необходимости 
изменений в план и бюджет; 

6) назначение на высшие государственные 
должности, в том числе председателя Совета Министров 
БССР, утверждение по его представлению состава Совета 
Министров БССР, внесение в него изменений, а также 
образование и упразднение по предложению Совета 
Министров министерств и государственных комитетов 
БССР; 

7) осуществление права законодательной инициативы 
на Съезде народных депутатов СССР и в Верховном 
Совете СССР; 

8) заслушивание отчетов образуемых или избираемых 
Верховным Советом БССР органов, а также назначаемых 
или избираемых им должностных лиц; 

9) осуществление в пределах компетенции БССР 
законодательного регулирования порядка реализации 
конституционных прав, свобод и обязанностей граждан, 
отношений собственности, организации управления 
народным хозяйством и социально-культурным 
строительством, бюджетно-финансовой системы, оплаты 
труда и ценообразования, налогообложения, охраны 
окружающей среды и использования природных ресурсов, 
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а также отношений в области государственного 
строительства и других отношений, регулирование 
которых относилось к ведению БССР; 

10) установление порядка организации и 
деятельности республиканских, региональных и местных 
органов государственной власти, а также органов 
государственного управления всех уровней; определение 
правового статуса общественных организаций, 
действующих на территории БССР. 

И. П. Шамякин справедливо считал, что, будучи 
искусством управления политика, как и литература, 
должна соответствовать критериям нравственности [9,  
с. 14]. Для политика, депутата любого уровня (от местного 
до общегосударственного) принципиально важно умение 
правильно ставить и решать ближние (тактические) и 
перспективные (стратегические) цели и задачи на основе 
взвешенного учёта соотношения социальных сил и 
реальных возможностей государства на каждом 
конкретном этапе социально-экономического развития 
Беларуси. В первую очередь, государство, в том числе и 
через депутатский корпус, должно проводить четко 
выраженную социальную политику, обеспечивающую 
каждому члену общества реализацию его способностей и 
потребностей с учётом одобряемой обществом системы 
ценностей. В центре социальной политики государства 
должен находиться человек труда с его каждодневными 
интересами, заботами и ценностями. 

Организаторские способности И. П. Шамякина как 
многоопытного политика и общественного деятеля ярко 
проявились и в его деятельности с 1987 года на посту 
председателя Белорусского комитета защиты мира. Для 
писателя-фронтовика мир и возможность творческого 
созидания на родной земле являлись высшей ценностью 
человека [1, 2, 4, 5]. Еще в 1940 году он был призван в 
ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии и проходил 
службу командиром орудия в 33-м отдельном зенитно-
артиллерийском дивизионе в районе Мурманска, где его на 
боевом посту и застала война [6, 7]. В первые годы 
Великой Отечественной войны И. П. Шамякин участвовал 
в боях под Мурманском, Кандалакшей, Петрозаводском; с 
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1944 года в составе зенитно-артиллерийской части 
принимал участие в боевых действиях на территории 
Польши, а с начала 1945 года – в Висло-Одерской и 
Берлинской стратегических наступательных операциях. 

Тема воинского долга и героического подвига на 
фронтах и в тылу немецких оккупантов, особенно борьба 
белорусских партизан, надолго становятся определяющими 
в литературном творчестве И. П. Шамякина [3, c. 14]. 
Военной теме он посвятил романы «Глубокое течение», 
«Снежные зимы», «Возьму твою боль» и «Сердце на 
ладони», цикл повестей «Тревожное счастье». Главная цель 
героев произведений И. П. Шамякина на военную тему – 
приближение даже ценой собственной жизни Победы над 
врагом для восстановления мирной жизни и последующего 
творческого созидания на родной земле. 

Основной миссией Белорусского комитета защиты 
мира являлась мобилизация усилий общественности для 
реализации программ, направленных на миротворческую, 
благотворительную и другую гуманитарную деятельность. 
Целями деятельности данной общественной организации 
являлось укрепление мира, дружбы, взаимопонимания и 
согласия между людьми и народами, пропаганда и 
воплощение в жизнь идей милосердия и гуманизма. 

Для осуществления указанных целей Белорусский 
комитет защиты мира решал следующие задачи: 

• устанавливал и поддерживал дружеские связи с 
прогрессивными зарубежными неправительственными 
организациями и отдельными гражданами, а также 
белорусами зарубежья; 

• содействовал воспитанию граждан на принципах 
мира, дружбы, взаимопонимания и согласия, преодолению 
социальной разобщенности и национальной розни между 
людьми, укреплению единства белорусского общества; 

• осуществлял пропаганду общечеловеческих, 
нравственных и патриотических ценностей народа, 
способствовал воспитанию подрастающего поколения в 
духе патриотизма и интернационализма; 

• участвовал в работе по увековечиванию памяти 
защитников Отечества и жертв войн (строительство, 
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реконструкция и ремонт памятников и обелисков, 
содержание мест захоронения погибших); 

• проявлял заботу об улучшении материальных 
условий жизни ветеранов войны и труда, членов семей 
погибших воинов и партизан, других категорий граждан, 
которые нуждались в помощи; 

• оказывал помощь детям, оставшимся без родителей, 
тяжело больным детям, детям-инвалидам, малоимущим, 
многодетным и неполным семьям; 

• осуществлял поддержку мероприятиям, 
направленным на повышение роли семьи в воспитании 
подрастающего поколения; 

• участвовал в реализации важнейших 
образовательных и культурных программ по развитии 
национальной культуры, народного творчества и 
традиционных промыслов (ремесел), сохранении историко-
культурного наследия Беларуси; 

• принимал участие в финансировании акций и 
социокультурных мероприятий, проводимых совместно с 
ветеранскими, детскими, женскими и молодежными 
организациями, а также общественными организациями 
инвалидов; 

• участвовал в организации мероприятий по охране 
здоровья населения и пропаганде здорового образа жизни, 
оздоровлению пострадавших в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

Особое значение имела деятельность Белорусского 
комитета защиты мира по минимизации последствий 
проишедшей в апреле 1986 года аварии на Чернобыльской 
АЭС. По инициативе руководства комитета и при 
непосредственном участии И. П. Шамякина к этой работе 
были привлечены многочисленные гуманитарные 
организации зарубежных стран. Тысячи тонн 
гуманитарных грузов с медикаментами, оборудованием для 
учреждений здравоохранения, продуктами питания начали 
регулярно поступать в районы, пострадавшие в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС. Десятки тысяч 
белорусских детей прошли оздоровление за рубежом. 

Многогранная общественная деятельность 
И. П. Шамякина, имевшая главной миссией выражение, 
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защиту и преумножение общественного блага, должна 
стать образцом самоотверженного служения Отечеству для 
современного поколения политиков, общественных 
деятелей и представителей творческой интеллигенции 
Республики Беларусь. 
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Артыкул прысвечаны асаблівасцям разгляду творчай спадчыны 

народнага пісьменніка БССР Івана Шамякіна ў 10 і 11 класах устаноў 

агульнай сярэдняй адукацыі. Адзначана, што пры вывучэнні 

жыццёвага і творчага шляху пісьменніка настаўнік ставіць на мэце 

раскрыць асобу аўтара, асаблівасць мастацкага свету, паказаць 

духоўную біяграфію творцы, якая напаўняе змест яго твораў. 

Прыводзяцца метадычныя рэкамендацыі па выкарыстанні пэўных відаў 

і форм работы на занатку. 

Ключавыя словы: Іван Шамякін; творчая спадчына; метады 

праверкі ведаў; тэставыя заданні; прэзентацыя. 
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Творчасць народнага пісьменніка БССР Івана 
Пятровіча Шамякіна ва ўстановах агульнай сярэдняй 
адукацыі вывучаецца ў 10-м і ў 11-м класах. Вучэбнай 
праграмай па беларускай літаратуры 10-га класа 
прадугледжана знаёмства з яго творчасцю ў аглядавай тэме 
«Беларуская літаратура пасляваеннага дзесяцігоддзя (1945–
1955 гг.)» (1 гадзіна). Патрэбна спыніцца на патрыятычным 
і жыццялюбным пафасе творчасці, абумоўленым 
заканчэннем вайны, мірным будаўніцтве, ваеннай тэме як 
цэнтральнай ў літаратуры. Сярод вызначальных твораў 
пасляваеннага дзесяцігоддзя на маральна-этычныя тэмы 
праграмай рэкамендаваны апавяданні І. Мележа, Я. Брыля, 
А. Кулакоўскага, раманы І. Шамякіна, паэмы А. Куляшова, 
П. Броўкі. Для дадатковага чытання прапанаваны аповесці 
са зборніка «Палеская мадонна». У 11-м класе ў раздзеле 
«Беларуская літаратура перыяду 1966–1985 гадоў» 
вывучаецца манаграфічная тэма «Іван Шамякін». 
Вывучаецца жыццёвы і творчы шлях пісьменніка, аповесць 
«Непаўторная вясна» або аповесць «Гандлярка і паэт», 
раман «Сэрца на далоні». «Непаўторная вясна» – адна з 
аповесцяў з пенталогіі «Трывожнае шчасце». Вучні 
пазнаёмяцца з творчай задумай кнігі пра моладзь, якая 
прайшла праз ваенныя выпрабаванні, даведаюцца пра 
аўтабіяграфічныя моманты ў творы, пазнаёмяцца з 
галоўнымі героямі Сашай Траянавай і Пятром 
Шапятовічам, іх узаемаадносінамі, духоўным светам. 
Праграма прапануе звяртацца да твораў мастацтва, дзе 
вобраз пісьменніка паўстае ў жывапісе. Прапануюцца: 
М. Будавей, «Партрэт Івана Шамякіна»; Н. Шчасная, 
«Снежныя зімы (партрэт пісьменніка Шамякіна)»; 
У. Масленнікаў, «Мае бацькі ў маі 1945 года». 
З тэатральнага мастацтва: спектаклі «Трывожнае шчасце», 
«Сэрца на далоні», «І змоўклі птушкі». З кінамастацтва: 
мастацкія фільмы «Гандлярка і паэт» (рэжысёр 
С. Самсонаў), «Вазьму твой боль» (рэжысёр М. Пташук) 
[1]. 

Вопыт вывучэння творчасці Івана Пятровіча 
Шамякіна сведчыць, што вучні любяць яго творы, яны 
маюць магчымасць карыстацца матэрыяламі па біяграфіі 
пісьменніка, у тым ліку аўдыавізуальнымі сродкамі 
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навучання, альбомамі, крытычнымі артыкуламі і інш. Пры 
вывучэнні жыццёвага і творчага шляху пісьменніка 
настаўнік ставіць на мэце раскрыць асобу аўтара, 
асаблівасць мастацкага свету, паказаць духоўную 
біяграфію творцы, якая напаўняе змест яго твораў. Яшчэ 
В. Р. Бялінскі падкрэсліваў: «Прыступаючы да 
вывучэння…, трэба перш за ўсё ўлавіць у мностве 
адрозненняў і разнастайнасці яго твораў таемнасць яго 
асобы, гэта значыць тыя асаблівасці яго духу, якія 
належаць яму аднаму» [2, с. 307]. Неабходна падвесці 
вучняў да разумення, што біяграфія пісьменніка – паняцце 
не вузка асабістае, а грамадска-гістарычнае. «Ва ўсякай 
біяграфіі, – на думку акадэміка Д. С. Ліхачова, – 
прысутнічае эпоха… Стварэнне твора ёсць факт біяграфіі 
аўтара, біяграфія аўтара ёсць факт гісторыі, гісторыі 
літаратуры ў прыватнасці» [4, с. 90, с. 101]. Па сваёй 
сутнасці, біяграфія І. П. Шамякіна – гэта перажыванне 
асабістага жыцця ў гісторыі. Настаўнік можа выкарыстаць 
традыцыйны варыянт вывучэння, калі ў лекцыю 
ўключаецца характарыстыка аўтара, якую вучні фіксуюць 
у выглядзе тэзісаў «Летапіс жыцця і творчасці Івана 
Шамякіна». Другі варыянт – падрыхтаваць выступленні 
вучняў з кароткімі інфармацыйнымі паведамленнямі, якія 
дапоўняць лекцыю настаўніка. Паведамленні павінны быць 
падрыхтаваны па крыніцах, якія ўтрымліваюць не толькі 
летапіс жыцця, але і інтэрпрэтацыю творчасці. Гэта 
дазволіць давесці да вучняў патрэбную інформацыю пра 
жыццёвы і творчы шлях І. П. Шамякіна, стаць аглядам 
навуковай і навукова-папулярнай літаратуры. 
Супастаўленне біяграфіі пісьменнніка з творчасцю 
з’яўляецца прадуктыўным шляхам вывучэння яго 
літаратурнай спадчыны. 

Дзейнасць вучняў і настаўніка накіравана на 
атрыманне новых ведаў, на матывацыю лепшага 
ўспрымання вучэбнага матэрыялу і выяўлення настаўнікам 
ведаў вучняў. Гэта тры асноўныя фактары, якія ўваходзяць 
у склад навучальнага працэсу. Выяўленне ўзроўню ведаў 
вучняў дазваляе настаўніку выявіць, наколькі добра яны 
валодаюць тэмай. Каб спланаваць далейшую працу, 
настаўніку неабходна гэта рабіць на кожным уроку. Для 
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высвятлення рэальных ведаў і ўменняў вучняў па творчасці 
Івана Шамякіна ў час педагагічнай пераддыпломнай 
практыкі студэнты 5 курса спецыяльнасці «Беларуская 
філалогія (па напрамках)» правялі канстатуючы зрэз. 
У эксперыментальным даследаванні прымалі ўдзел 23 
вучня 11 класаў ДУА  «Сярэдняя школа № 44 г. Мінска» 
(В. В. Астапеня) і 12 вучняў ДУА «Качышчанская сярэдня 
школа» Ельскага раёна Гомельскай вобласці 
(С. Л. Марціновіч). Асноўная задача даследавання – 
выяўленне і вызначэнне ўзроўню зацікаўленасці 
навучэнцаў творчасцю І. П. Шамякіна пры дапамозе такіх 
метадаў даследавання, як назіранне і анкетаванне. 

Эфектыўным метадам праверкі ведаў вучняў сталі 
невялікія тэставыя заданні па тэме «Шамякін» у 11-м 
класе. Аналіз адказаў паказаў добрыя вынікі. Амаль усе 
(з 35 вучняў) адказалі на пытанні. Не выклікалі цяжкасцей і 
пытанні, звязаныя з суаднясеннем дзеючых асоб з твораў. 
Задавальняе тое, што вучні добра ведаюць біяграфію 
І. П. Шамякна. Вынікі зрэзу пацвердзілі, што вучні ўвогуле 
нядрэнна валодаюць вучэбным матэрыялам па тэме ў 
рамках праграмы. Але для таго каб засваенне новага 
матэрыялу паляпшалася, настаўніку неабходна паўплываць 
на зацікаўленасць вучняў пэўнай тэмай, неабходна 
заінтрыгаваць іх, ужываць даступныя рэсурсы. Мэтазгодна 
выкарыстоўваць напісанне вучнямі рэфератаў, дакладаў. 
Гата дазволіць атрымаць новыя веды, замацаваць 
існуючыя. Неабходным будзе абавязкова прачытаць тэкст, 
скласці план; такая праца развівае навыкі работы з тэкстам 
і афармленнем рэферата. У дакладзе патрэбна будзе даць 
ацэнку меркаванням аўтара, прывесці свае аргументы. 
Можна прапанаваць вучням скласці крыжаванку па 
жыццёвай і творчай дзейнасці пісьменніка. Такая праца 
будзе спрыяць развіццю маўлення, пашырыць слоўнікавы 
запас, інтэлект. Эфектыўным метадам выкладання 
матэрыялу з’яўляецца прэзентацыя на ўроку: неабходна 
змясціць ілюстрацыі, партрэты пісьменніка, асноўныя 
творы, рэрадукцыі карцін, асноўныя даты жыцця і 
творчасці пісьменніка. Патрэбна адзначыць эфектыўнасць 
выкарыстання пры вывучэнні творчасці канкрэтнага 
пісьменіка віктарыны, дыскусіі, відэаматэрыялаў, каментар 
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настаўніка, самастойную пошукавую работу вучняў. Гэта 
паспрыяе прыцягненню ўвагі вучняў да творчай і 
жыццёвай дзейнасці пісьменніка. 
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Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 

вул. К. Маркса, 31, 220050, Мінск, Беларусь, a_belsky@tut.by 

У артыкуле разглядаюцца дзённікі класіка беларускай 

літаратуры Івана Шамякіна, якія ўтрымліваюць багатую факталогію 

для асэнсавання мастацка-творчага працэсу, ведання сакрэтаў 

пісьменніцкай лабараторыі. У выніку выяўляюцца такія рысы асобы 

пісьменніка, як адкрытасць людзям і свету ва ўсіх праявах і 

талстоўства, а таксама іпастасі філосафа-шукальніка праўды пра 

зменлівы і драматычны час і летапісца-хранікёра нялёгкага жыцця 

народа на мяжы стагоддзяў. 

Ключавыя словы: Іван Шамякін; творчасць; біяграфія; дзённікі. 

Іван Шамякін (1921–2004) – адзін з самых вядомых 
беларускіх пісьменнікаў ХХ ст., класік, шэраг твораў якога 
сталі хрэстаматыйнымі. Здавалася, яго біяграфія і 
творчасць добра вывучана і даследавана, прытым у розных 
дыскурсах і аспектах. Спашлёмся на кнігу В. А. Каваленкі 
«Іван Шамякін: нарыс жыцця і творчасці», якая выйшла ў 
серыі «Народныя пісьменнікі БССР» у 1980 г. [5]. Вялікі 
бібліяграфічны матэрыял пра жыццёвы і творчы шлях 
І. Шамякіна змяшчае шасцітомны слоўнік-даведнік 
«Беларускія пісьменнікі» (1995, т. 6) [гл.: 2, с. 315–332]. 
Звяртае ўвагу ўжо сваёй назвай кніга «Іван Шамякін: 

mailto:a_belsky@tut.by
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вядомы і невядомы» (2011), дзе асабліва каштоўныя для 
асэнсавання асобы і творчасці народнага пісьменніка 
ўспаміны, а таксама артыкулы Т. І. Шамякінай, ягонай 
дачкі [4]. Калі мець на ўвазе асноўныя працы ў галіне 
шамякіназнаўства, то можна канстатаваць: літаратурны 
партрэт І. Шамякіна дастаткова дакладны ў сваіх рэальных 
абрысах і дэталях, раскрыты асаблівасці яго творчай 
індывідуальнасці, мастацкага свету. Больш за тое, 
М. І. Мушынскі стварыў грунтоўны, падрабязны летапіс 
жыцця і творчасці народнага пісьменніка [6]. 

Апрача афіцыйнага жыццяпісу, хрэстаматыйнага 
глянцу, у кожнага класіка і вядомага пісьменніка ёсць свая 
ўнутраная біяграфія – насычаная, часам досыць няпростая. 
Пра гэта добра сказаў П. Панчанка: «Усё ў маёй біяграфіі 
запісана? А бяссонныя ночы? А боль?» [7, с. 6]. На схіле 
зямнога веку былі бяссонныя ночы і ў Івана Пятровіча 
Шамякіна, ён апынуўся ў стане гнятлівай экзістэнцыі: 
«пастаянна скардзіўся на адзіноту, неразуменне, пустэчу ў 
жыцці. Не раз гаварыў і пра смерць» [4, с. 32]. Ён пісаў 
свае начныя ўспаміны, ратаваўся імі, творчасцю. У першую 
чаргу нас цікавіць унутраная біяграфія пісьменніка, 
«чалавечае вымярэнне» ягонай асобы, «уяўленне пра 
мастацкую творчасць як спосаб увасаблення “чалавечага, 
занадта чалавечага”», «тыя якасці чалавечай асобы, якія 
закладваюцца ў аснову аўтарскай задумы» [8, с. 16, 17]. 
У гэтай сувязі асаблівую значнасць і каштоўнасць 
набываюць дзённікі І. Шамякіна, якія ўтрымліваюць 
багатую факталогію, унутрана-змястоўны пласт 
інфармацыі, важныя, вельмі істотныя звесткі для 
асэнсавання мастацка-творчага працэсу, ведання сакрэтаў 
пісьменніцкай лабараторыі. 

З дзённікавых запісаў пачатку 1980-х гг., аб’яднаных 
назвай «Карэнні і галіны», мы больш даведваемся пра 
радавод І. Шамякіна, сваяцка-роднасныя сувязі яго сям’і. 
Пісьменнік апавядае пра бацькоў і дзядоў, іх жыццё і 
чалавечыя якасці, узнаўляе шматлікія біяграфічныя факты, 
прычым гаворыць шчыра, праўдзіва, успамінае асобныя 
надзвычай цікавыя эпізоды з дзяцінства Апрача гэтага, у 
шамякінскіх дзённіках, набліжаных да мемуарыстыкі, 
знаходзім праявы ўнутранага свету асобы аўтара, які 
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знаходзіцца ў працэсе самааналізу, рэфлексій, асэнсавання 
таго, што з ім адбылося. Вось у якой жыццёвай сітуацыі 
апынуўся пісьменнік у маі 1982 г. праз мітрэнгі, звязаныя з 
раманам «Петраград – Брэст», яго выданнем: «Палохае 
нейкая паслядоўнасць удараў лёсу, іх спалучэнне: пералом 
рукі, смерць сястры Галі, цяпер – вока. Думаю, гісторыя з 
раманам, расчараванне ў людзях, якія абвяшчалі сябе… 
сябрамі, не апошнюю ролю адыгралі ў захворванні. 
Ахапіла нуда. І крыўда» [10, с. 271–272]. Знешне 
паспяховы, вядомы, статусны савецкі пісьменнік – і раптам 
трапляе ў цяжкі, псіхалагічна складаны стан унутранай 
экзістэнцыі, прызнаецца: «Пачынаеш жыць з аглядкай – не 
стукнула б яшчэ з якога боку! Можа, трэба і праз такое 
прайсці?.. Часам думаеш: выйду з бальніцы – і буду жыць 
зусім інакш. Як? Не буду! Будзе тое ж: гарэнне, 
хваляванне, выступленні, жаданне пісаць. Але будзе горш: 
жаданне ёсць, а сілы няма – найгоршая трагедыя. Хоць, 
між іншым, вось зараз і пісаць не хочацца» [10, с. 273]. 
І далей: «Нават да Андрэя (Андрэя Макаёнка, лепшага 
сябра Шамякіна. – А. Б.) не цягне так, як раней. Яшчэ 
нядаўна Маша (жонка пісьменніка. – А. Б.) раўнавала: “Ты 
не можаш пражыць без яго і аднаго дня”. Не мог. А цяпер 
магу жыць тыдзень, месяц. Што гэта: першая прыкмета 
старасці – жаданне адзіноты…» [10, с. 282]. Стан 
пісьменніка, як бачым, не лепшы, а дакладней, дэпрэсіўны. 
Што ж ратуе Шамякіна-літаратара і чалавека насуперак 
песімізму? Ён знаходзіць духоўнае і жыццёвае апірышча – 
гэта ў першую чаргу яго родава-сямейны грунт, вяртанне ў 
мінулае да сваіх вытокаў і каранёў, успаміны пра 
дзяцінства. Галоўнае, ён піша – піша аўтабіяграфічную 
прозу, апавядаючы пра блізкае, дарагое, перажытае. 
І. Шамякін, адкручваючы стужку мінулага, здзяйсняе 
падарожжа ўглыб сваёй памяці, часу праз яго чалавечае 
вымярэнне, падключае пры гэтым жыццёвы досвед. 

На старонках дзённіка сустракаем меркаванне 
пісьменніка пра стэрэатыпны погляд на сваю асобу і 
творчасць. Ён не прымаў шырока распаўсюджанай думкі-
ацэнкі: «Крытыка і чытачы лічылі мяне пісьменнікам 
сучаснай тэмы. Хоць, прызнаюся, сам я не думаў так 
катэгарычна, што я толькі распрацоўваю надзённыя тэмы» 
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[10, с. 273]. Пісьменнік на матэрыяле сучаснасці, апрача 
па-грамадску значных і надзённых актуалій, заўсёды 
асэнсоўваў важныя маральна-этычныя праблемы і 
філасофска-аксіялагічныя пытанні чалавечага жыцця і 
ўладкавання соцыуму. У пісьменніцкім дзённіку ёсць 
паасобныя каштоўныя сведчанні і прызнанні, важныя для 
разумення сутнасных чыннікаў і фактараў творчасці 
Шамякіна-празаіка, генерыравання і рэалізацыі ім 
мастацкіх задум, увасаблення сюжэтаў і вобразаў. Вось 
адно з такіх прызнанняў, якое дапамагае асэнсаванню 
суадносін біяграфічнага і аўтарскага вымыслу, 
дакументальнага і мастацкага: «Гэтае сваё першае 
свядомае рамантычнае спатканне я падрабязна напісаў у 
апавяданні “Непрыгожая”, хоць, безумоўна, з пэўнай доляй 
вымыслу… Так падрабязна напісаў я пра свой апошні 
школьны год таму, што, здаецца, менавіта там 
нараджалася, расла тая фантазія, якая пасля стала асновай 
творчасці, крыніцай яе. З таго года ў памяці засталося 
больш, чым з любога іншага. Хіба толькі вайна пакінула 
гэтак жа многа ўспамінаў. Між іншым, я менш, чым хто з 
маіх калег-франтавікоў, выкарыстоўваў у творчасці 
асабіста перажытае… Усё іншае – «Глыбокая плынь», 
«Сэрца на далоні», «Снежныя зімы», «Гандлярка і паэт», 
«Шлюбная ноч», «Вазьму твой боль» – падказана 
трагедыяй народа, гераізмам партызан і падпольшчыкаў» 
[10, с. 336, 337]. 

Дзённікі І. Шамякіна «Роздум на апошнім перагоне» 
(1995) – кніга аўтадакументальная, пісьменнік апавядае пра 
сябе і свой час, з яе вымалёўваецца яскравая постаць і 
партрэт творчай асобы ў кантэксце часу, грамадскіх і 
палітычных падзей. Івану Пятровічу выпала жыць у 
зломную эпоху, так званы пераходны перыяд, калі пасля 
распаду СССР адбывалася станаўленне новай суверэннай і 
незалежнай дзяржавы – Рэспублікі Беларусь. Запісы 1990-х 
гг. палітызаваныя, тут знайшлі адбітак многія факты 
найноўшай гісторыі праз асабістае ўспрыманне вядомага 
пісьменніка, дзяржаўнага і грамадскага дзеяча. Згадаем, 
што ў 1971–1985 гг. І. Шамякін быў старшынёй Вярхоўнага 
Савета БССР, у 1963–1985 гг. – дэпутатам Вярхоўнага 
Савета БССР, у 1980–1989 гг. – дэпутатам Вярхоўнага 
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Савета СССР, да таго ж уваходзіў у склад ЦК КПБ. Мы 
пакідаем па-за кантэкстам грамадска-палітычныя погляды 
пісьменніка, яго суб’ектыўна-ацэначныя меркаванні 
адносна шэрагу негатыўных з’яў і працэсаў, выкліканых 
развалам Савецкага Саюза. Нас цікавіць дзённікавы 
матэрыял першай паловы 1990-х гг. у плане спецыфікі і 
трансфармацыі аўтарскага наратыву, вывучэння працэсу 
нараджэння новых тэм, сюжэтаў і тыпаў вобразаў-
персанажаў. Робячы запісы па гарачых слядах падзей, 
пісьменнік дзяліўся тым, што яго хвалюе, якую рэакцыю 
выклікаюць у яго змены ў грамадстве, памкненні і 
паводзіны людзей у постсавецкі час, калі пачаліся 
сур’ёзныя праблемы і выпрабаванні. 

На тагачасныя надзённыя падзеі бягучага дня, 
сучаснасці І. Шамякін адгукнуўся творамі ў жанры 
аповесці «Paradies auf erden», «Вернісаж» (абедзве – 1992), 
«Сатанінскі тур», «Падзенне», «Адна на падмостках» (усе – 
1993), «Без пакаяння» (1995), «Палеская мадонна» (1996), 
«Крывінка» (1995–1996) і інш. Пісьменнік, як бачым, 
працаваў шмат і надзвычай інтэнсіўна. У дзённіку ёсць 
цікавыя сведчанні менавіта пра той перыяд літаратурнай 
працы І. Шамякіна, мадэльнае канструяванне сюжэтаў і 
бачанне вобразаў, іх трактоўку, працэс творчых пошукаў і 
рэалізацыі задум: «Пісаў “Адну на падмостках”. Апантана 
пісаў. Учора закончыў, роўна месяц працы, пачаў 1 жніўня, 
скончыў – 31-га. 80 старонак – тры аркушы. Сімбіёз прозы 
і драматургіі не спатрэбіўся, ды і наўрад ці можна было 
гэта ажыццявіць. У працэсе напісання, не, начамі, калі 
абдумваў хады, прыйшла нядрэнная кампазіцыя, 
эканомная: на трох аркушах – доўгае жыццё гераіні…» [13, 
с. 456]; «Невялікі зрэз сучаснага жыцця: падзенне новых 
гаспадароў і старых чыноўнікаў – тэма, якая праходзіць у 
“Падзенні”. Утрымаўся ад спакусы пабудаваць дэтэктыўны 
сюжэт, першапачаткова ўзнікла такая канструкцыя. Сцэна 
аперацыі патрабуе кансультацыі з хірургамі» [13, с. 506]. 
Агульнавядома: Іван Шамякін – майстар сюжэта, які 
дасканала валодаў тэхналогіяй пабудовы фабулы. Ён 
зазначае: «Цікавы гэта працэс – канструяванне сюжэта. 
Мала хто з практыкаў раскрыў спружыны 
сюжэтаўтварэння. Тэарэтыкі напісалі нямала цікавага, але, 



47 

 

бадай, галоўнага не сказалі» [13, с. 506]. Безумоўна, у 
творцы былі свае сакрэты пісьменніцкага мастацтва і 
майстэрства. Зрэшты, даследчыкі і крытыкі дастаткова 
глыбока «праніклі» ў творчую лабараторыю І. Шамякіна, 
вывучылі яго вопыт сюжэтабудавання і аўтарскі наратыў, у 
гэтай сувязі можна называць працы пачынаючы ад 
В. Каваленкі і да Т. Шамякінай. Тым не менш сведчанні і 
меркаванні самога пісьменніка важныя, патрэбныя, досыць 
каштоўныя пры характарыстыцы творчасці, іх неабходна 
ўлічваць, бо яны дадаюць пэўныя аргументы і доказы на 
карысць той ці іншай інтэрпрэтацыі, яе належным 
абгрунтаванні. 

Возьмем, да прыкладу, зварот пісьменніка да жанру 
кароткай аповесці. Чым можна растлумачыць 
пераключэнне пісьменніка-раманіста (а менавіта такі імідж 
замацаваўся за Шамякіным-празаікам у савецкі час) на 
сярэднюю эпічную форму, на больш сціслую форму 
аповеду? Аповесць – меншая за раман тэкставая структура, 
у жанравых адносінах тут наратыў прадугледжвае 
фабульны дынамізм і кампактнасць выкладу зместу. 
У традыцыйным айчынным разуменні жанру аповесці гэта 
штосьці большае за апавяданне і яе значны аб’ём, 
персанажны склад набліжаны да рамана, уяўляе сабой 
фармат кшталту міні-рамана. Безумоўна, пры напісанні 
твораў пра сучаснасць адыграў узроставы фактар: «Садзіць 
сябе за раман баюся. Ды і харошы гэта жанр – кароткая 
аповесць. Дарэмна раней ігнараваў» [13, с. 441]. 
Дзённікавыя запісы 1990-х гг. яскрава засведчылі, што 
І. Шамякін не збаўляў актыўнасць, працягваў напружаную 
творчую працу, якая вымагала вялікіх фізічных і 
ўнутраных высілкаў: «За тры тыдні выдыхнуў “Без 
пакаяння” – сто старонак. Працаваў, як нячаста рабіў гэта 
нават у маладосці: па пяць старонак у дзень выдаваў, па 
чатыры гадзіны сядзеў за сталом. Але так нельга – наганяў 
галаўны боль. Нельга ў маім узросце перагружаць мозг… 
Па-мойму, атрымалася» [13, с. 506]. Іван Пятровіч 
прызнаваўся, што зведваў радасць, задавальненне ад таго, 
што той ці іншы твор атрымаўся, аднак у пэўныя моманты 
зноў і зноў выказваў скепсіс, сумненні наконт 
запатрабаванасці пісьменніцкага слова: «Заўтра здам кнігу 
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і сяду за новую аповесць. Трэба пісаць! Хоць нярэдка 
апякае думка: а навошта? Для каго?... І ўсё роўна – трэба 
пісаць!» [13, с. 486]. Напэўна, спадзяваўся: а вось 
прачытаюць, пачуюць, задумаюцца… 

Народны пісьменнік, ён не мог не думаць пра народ, 
яго лёс і будучыню, адчуваў унутраную патрэбу пісаць, 
гаварыць людзям праўду. Быццё-існаванне ўскладняў 
Чарнобыль з яго наступствамі, што І. Шамякін засведчыў і 
паказаў у рамане «Злая зорка» (1991), аповесці «Зона 
павышанай радыяцыі» (1997). Пачатак 90-х гг. ХХ ст. – час 
дэфіцыту, нястачы, выжывання ў неспрыяльных 
сацыяльных абставінах. Іван Пятровіч у сваіх творах 
адрэагаваў на эканамічныя цяжкасці, бядотнае існаванне 
людзей, і ў першую чаргу творчай інтэлігенцыі. Але не 
толькі гэта турбавала і непакоіла пісьменніка, найперш 
насцярожвала і трывожыла маральная дэградацыя 
грамадства, самаразбурэнне асобы, расчалавечванне свету. 
Для яго пачаўся этап экзістэнцыйна напружанага жыцця ва 
ўмовах кардынальных перамен і ўскладнення сацыяльна-
эканамічнай сітуацыі ў краіне. 15 лютага 1992 г. Іван 
Пятровіч робіць запіс: «Бывае роспач страшэнная. Але 
жыць усё роўна хочацца. Што там – наперадзе?» [13, 
с. 373]. Рэакцыя яго на змрочныя фарбы і негатыў у СМІ 
была напачатку адмоўнай: «Дайце людзям надзею! Не пра 
распад і роспач трэба пісаць – трэба і мне пісаць! – пра 
Надзею, Веру, Любоў» [13, с. 375] (запіс ад 21 лютага 1992 
г.). Аднак жыццё і навакольная рэчаіснасць не прыносілі 
радасці і захаплення, не дадавалі веры і аптымізму, праявы 
негатыву і рэальнасць абсурду выклікалі ў пісьменніка 
ўнутраную нязгоду, непрыманне, нават пратэст, таму ён 
гранічна ясна ўсвядоміў сваю мастакоўскую задачу: 
неабходна паказаць жыццё і чалавека такімі, як ёсць, з 
пазіцый вострай сацыяльнай крытыкі, без усялякай 
ідэалізацыі, з жорсткім, выкрывальным рэалізмам. 
І. Шамякін добра разумеў і прызнаваў, што ў савецкі час 
сам аддаў даніну мастацкай ідэалізацыі і пэўным 
стэрэатыпам: «Нас адвучылі пісаць людзей такімі, якімі 
яны ёсць, нас вучылі іх ідэалізаваць» [13, с. 499]. 
У дзённіку выяўляецца пазіцыянаванне ідэйных поглядаў 
аўтара, які выразна ўсведамляе сваю задачу як пісьменніка, 
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акрэслівае прынцыповую пазіцыю ў дачыненні да 
антаганістаў, антыгерояў: «Да буржуазіі… адносіны ў мяне 
да заблытанасці складаныя. Сацыяліст і гуманіст, я буду іх 
выкрываць» [13, с. 485]. Пра абраны творчы метад паказу 
рэчаіснасці яскрава сведчаць наступныя дзённікавыя 
фрагменты: «Нечакана ў адну ноч сканструяваў 
апавяданне. Пачаў пісаць. Апавяданне – прагноз. Сумнае і 
злое» [13, с. 388]; «Скончыў “Вернісаж”. Страшная 
аповесць. У фінале. Але ж праўда – такі лёс мастака!» [13, 
с. 411]; «Улез у аповесць. У страшную аповесць: да якога 
падзення даходзяць людзі ў выніку рынку (базар, а не 
рынак), пагоня за грашамі, за доларамі асабліва, робіць 
людзей нелюдзямі, у думках іх не застаецца нічога святога. 
Пішу з хваляваннем. Вельмі шкада героя, шчырага 
чалавека, вучонага, які памірае ў дарозе. Пішу і плачу» [13, 
с. 434]. 

Матэрыяльнае становішча людзей у першай палове 
1990-х гг. няўхільна пагаршалася, некаторыя вымушаны 
былі выжываць, па сутнасці шукаць магчымасці існаваць у 
неспрыяльных абставінах, а хтосьці бессаромна 
ўзбагачаўся, назапашваў капітал, каб быць у шэрагу новых 
«гаспадароў» жыцця. Постсавецкі час спарадзіў 
свядомасна-псіхалагічныя змены, экзістэнцыйны 
драматызм і праблему чалавека, дакладней, чалавечага ў 
чалавеку. Іван Пятровіч заставаўся маральным 
максімалістам, для яго быў непрымальны прынцып 
«выжыць любой цаной», яго палохала перспектыва 
з’яўлення дэгуманізаванага грамадства. Ён дакладна 
пазначаў негатыўныя тэндэнцыі, канстатаваў, што з 
чалавекам і ў цэлым з грамадствам адбываецца бяда. У 
аповесці «Падзенне» аўтар піша: «…у наш час усё 
прадаецца і купляецца, і ў першую чаргу сумленне», а 
потым пераходзіць да паказу маральна-ментальных змен 
героя, які робіцца хабарнікам: «Два дні баяўся, каб 
сумленне не штурхнула яго на неабачлівы крок. Не, трохі 
пасмактала душу, як душа пустышку, і… заснула – 
сумленне заснула» [12, с. 203, 206]. А вось што мы 
даведваемся з дзённіка пра аўтарскую канцэпцыю так 
званага героя, амаральнага чалавека ў аповесці 
«Падзенне»: «“Накручваю” сюжэт новай аповесці. Аб 
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чалавеку, кіраўніку, які ўлез у карупцыю. Аб яго падзенні. 
А колькі такіх! Але толькі пачаў і зноў доўга не мог 
заснуць» [13, с. 439]; «Скончыў “Падзенне” – і адчуў не 
радасць, а смутак. Найшла нейкая спустошанасць. 
З’яўлялася раней нешта, падобнае на страх: а ці з’явіцца 
новы сюжэт? Часам гэта боязь “спісанасці” цягнулася 
месяцамі. Канчалася ў адну ноч: “прыходзіў” сюжэт. Але 
цяпер нешта іншае. Таго, што спісаўся, не баюся. Напісаў – 
дзякуй богу. Страшна іншае: а каму гэта трэба ў наш час? 
Якія эмоцыі выкліча гісторыя развалу добрай сям’і? Усё 
развальваецца! Вось чаму сумна ці пуста ў душы» [13, 
с. 443]. Страта маральных нормаў і прынцыпаў, чалавечай 
прыстойнасці і этычнай чысціні – вось у чым бачыў 
пагрозу пісьменнік і гэта паказваў на канкрэтных 
жыццёвых прыкладах, адмоўных вобразах-персанажах, па 
сутнасці папярэджваючы пра тое самае горшае, што можа 
здарыцца з грамадствам, заклікаючы людзей адумацца і 
спыніцца ў сваёй безразважнасці, безадказнасці перад 
будучыняй. А разбуральныя працэсы асобы могуць мець 
сур’ёзныя і цяжкія наступствы. Таму ў дзённіку і ў сваіх 
аповесцях пісьменнік выказваўся ўсхвалявана, узрушана, 
драматызуючы абставіны часу і жыцця, месцамі адкрыта, 
не хаваючы сваіх поглядаў і ацэнак, з грамадзянскай 
публіцыстычнасцю, палемічнай завостранасцю. 

У творах пісьменніка ёсць па-свойму адметныя  
героі – гэта прадстаўнікі старой творчай інтэлігенцыі. Яны 
– людзі неабыякавыя, балюча перажываюць праз тое, што 
здарылася з некалі вялікай краінай і што адбываецца 
навокал, для іх характэрна, кажучы словамі самога 
пісьменніка, «грамадзянскае сумленне» [12, с. 171].  
Іван Андрэевіч, герой твораў «Paradies auf erden» і 
«Вернісаж», – прататып самога Івана Пятровіча Шамякіна, 
немаладога ўжо пісьменніка, яго аўтарскі голас, альтар эга 
(аlter ego) ці, так бы мовіць, своеасаблівы «рупар», праз які 
ён агучвае сваё разуменне творчых праблем, сучаснай яму 
рэчаіснасці. На прапанову напісаць п’есу ён адказвае: 
«У мяне трагедыя. Для рамана, для п’есы трэба Герой. 
А хто ён… сённяшні герой?» [12, с. 67]. «Мы страцілі 
герояў…» – прызнаецца стары драматург Іпаліт Пятровіч 
(як няцяжка заўважыць, таксама аўтарскі прататыпны 
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герой) у аповесці «Крывінка». Ён з сумам канстатуе: 
«…Але станоўчых персанажаў не атрымалася. Толькі 
адмоўныя… У маім мысленні адбыўся пераварот» [11, 
с. 291]. Шамякіна-пісьменніка займалі пошукі героя свайго 
часу (дарэчы, яго заўсёды шукала літаратура), які быў бы 
ідэалам, маральным арыенцірам для чытача, для 
сучаснікаў. Вуснамі старога драматурга з «Крывінкі» 
гаворыць Іван Шамякін: «Я шукаю героя. Я шукаю героя! 
За апошнія тры гады я напісаў чатыры п’есы. Ніводная не 
пастаўлена. Ніводная. Няма героя! Няма. Вот трагедыя. Дзе 
ён, герой?» [11, с. 291]. Дзённікі пісьменніка першай 
паловы 1990-х гг. узмацняюць уражанне гэтай 
парадаксальнай, нават тупіковай сітуацыі, калі вобразу 
антыгероя ўласна і супрацьпаставіць няма каго. Думаецца, 
акцэнтацыю ўвагі на адмоўных персанажных тыпах можна 
растлумачыць постсавецкім сіндромам, які спарадзіў 
крызіс аўтарскага светаадчування. 

Новы клас багацеяў-камерсантаў пісьменнік не 
прыняў. Не бачыў патрэбы ў тым, кажучы словамі 
М. Багдановіча, каб «чысціць боты капіталу» [1, с. 276]. 
Прагматычна-меркантыльны сэнс жыцця з мэтай 
непамернага ўзбагачэння за кошт іншых, ваўчыныя законы 
існавання паводле прынцыпу «што адхапіў, тое і маё» 
асуджаў з пазіцый савецкага чалавека і звычайнага, 
простага беларуса, прытрымліваўся народнага маральна-
этычнага кодэксу, асноў і норм чалавечай маралі. 
Адкрытая спекуляцыя, рабаўніцтва, разбой, 
вымагальніцтва, хабарніцтва, фінансавыя махінацыі… Чаго 
толькі ні было ў тыя 1990-я гг., і ўсе беды ды няшчасці 
людзей Іван Пятровіч блізка прымаў да сэрца, напружана 
асэнсоўваў і ўдумліва аналізаваў многае. Постсавецкі час з 
яго негатывам, супярэчлівасцю атрымаў адмоўную 
трактоўку таксама ў творах М. Танка, П. Панчанкі, 
В. Быкава, В. Казько, Ю. Станкевіча і інш. Канцэпцыя 
рэчаіснасці была змрочнай, трагічнай, грамадства 
апынулася ў абладзе Чарнобыля – радыяцыйнага і 
маральнага. Пры ўвасабленні сюжэта і канфлікту ў 
аповесці «Без пакаяння» пісьменнік меў за мэту паказаць 
маральны распад, дэградацыю асобы героя, які з’яўляецца 
антыподам аўтарскага разумення чалавека, яго сутнасці: 
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«Развіццё сюжэта – як бандыт гэты азвярэлы адкупліваецца 
ад правасуддзя; барацьба двух работнікаў пракуратуры – 
сумленнага следчага і начальніка-хабарніка» [13, с. 478]. 
Пісьменнік абраў пазіцыю жорсткага рэаліста: «А я 
трымаюся філасофіі: калі жыццё – трагедыя, то натуральна, 
што ў лёсе людзей, сем’яў трагедый стала непамерна 
больш. І наш абавязак – паказаць іх» [13, с. 448]. Фіналы 
амаль усіх твораў пра тагачасную рэальнасць канца ХХ ст. 
трагічныя, скептыцызм і фаталізм у цяжкіх сацыяльных і 
маральна-псіхалагічных абставінах – як наканаванасць 
бязрадаснага існавання, вынік апатыі і расчараванасці. 
Нездарма родныя Івана Пятровіча, найперш жонка Марыя 
Філатаўна і дачка Таццяна Іванаўна, дакаралі, па яго 
словах, за тое, што «многа смерцяў пачаў пісаць» [13, 
с. 490]. У адным з твораў пісьменнік паспрабаваў 
«змякчыць» фінал, не без уплыву, як зразумела, 
ушчуванняў, крытыкі. Тое, што атрымалася, не 
задавальняла празаіка, які лічыў, што «кампраміс» пайшоў 
не на карысць лагічнаму завяршэнню фабулы, мастацкай 
праўды твора: «Скончыў аповесць “Бумеранг”. Эпапея: 
герой успамінае жыццё – вайну, палон, партызанства ў 
Югаславіі, лагер (наш). Але адмовіўся ад трагічнага фіналу 
– смерці гераіні, дачкі Жыгуновіча, і, думаю, аслабіў 
сюжэт» [13, с. 490]. Шамякінская канцэпцыя трагічнага 
блізкая да светабачання А. Блока, які ў свой час казаў пра 
паразу, крах гуманізму як філасофіі і этыка-сацыяльнай 
дактрыны. Рускі паэт лічыў, што «трагічнае… адно 
здольнае даць ключ да разумення складанасці свету» [3, 
с. 105]. Пісьменнік шукаў выйсце са складанай сацыяльна-
маральнай і экзістэнцыйнай сітуацыі, якую можна 
пазначыць-маркіраваць загалоўкам шамякінскага твора: 
«Зона павышанай радыяцыі». У аповесці «Падзенне» на 
самым пачатку ён актуалізуе тое, што мае непераходны 
духоўна-аксіялагічны, анталагічна-каштоўнасны сэнс: «Не 
ржавее і не паддаецца пазалоце толькі адно пачуццё – 
Любоў: да зямлі, якую называеш Радзімай, да народа, 
якому служыш, і да дзяцей, якіх нарадзіў» [12, с. 161]. 
У гэтай формуле ўвасоблены найвышэйшы, можна сказаць, 
універсальны сэнс чалавечага быцця. 
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Чытаючы шамякінскія дзённікі, пераконваешся ў 
адкрытасці пісьменніка людзям і свету ва ўсіх праявах. 
Перад намі жывы чалавек з яго думкамі, меркаваннямі, 
эмоцыямі, сумненнямі, засмучэннямі… Калі ён адстойвае 
маральныя прынцыпы жыцця, разважае пра суадносіны 
дабра і зла, ацэньвае чалавечыя паводзіны, матывы, учынкі, 
памкненні з маральна-этычнай пазіцыі, то ў пазітыўным 
сэнсе гэтага слова яго можна назваць талстоўцам. Са 
старонак кнігі «Роздум на апошнім перагоне» 
Іван Пятровіч, апрача іншага, паўстае як філосаф-
шукальнік праўды пра зменлівы і драматычны час, пра 
неўладкаваны соцыум, пра трансфармацыю чалавека ў 
перыяд нестабільнасці, сацыяльных катаклізмаў. Ён быў 
летапісцам-хранікёрам нялёгкага і пакутнага жыцця народа 
на мяжы стагоддзяў, на зломе эпох, у складаны гістарычны 
перыяд. Яго дзённікавыя запісы поруч з творамі 
аналагічнага жанру М. Танка, П. Панчанкі, В. Быкава, 
Я. Скрыгана, А. Карпюка, У. Караткевіча і іншых 
пісьменнікаў належаць да каштоўных дакументаў часу і 
эпохі. 
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вайны, аналізуюцца творы на тэму вайны. Паказана, што вайна ў 

творах І. Шамякіна адлюстравана з розных бакоў: партызанскі рух 

барацьба падпольшчыкаў, ваенныя дзеянні непасрэдна на перадавой, 

жыццё на акупаванай тэрыторыі. 

Ключавыя словы: Іван Шамякін; творчасць; Вялікая Айчынная 

вайна; тэма вайны. 

Вялікую Айчынную вайну Іван Шамякін сустрэў на 
Поўначы, пад Мурманскам, дзе праходзіў вайсковую 
службу ў зенітна-артылерыйскім дывізіёне. У гады вайны 
пісаў апавяданні і нарысы для армейскай газеты, якія, на 
жаль, да нашага часу не захаваліся. Таму цяжка сказаць, на 
якія тэмы былі гэтыя творы. Больш сур’ёзна І. Шамякін 
стаў займацца літаратурнай творчасцю ў 1944 г., пачаўшы 
ствараць на старонках руска-фінскага слоўніка апавяданне 
«У снежнай пустыні». І ўжо з яго ў творчасць пісьменніка 
ўвайшла тэма вайны, якая прадоўжылася ў такіх творах, як 
«Выпрабаванне пачуццяў», «Бацька», «Браты», «Помста», 
«Глыбокая плынь», «Трывожнае шчасце», «Сэрца на 
далоні», «Снежныя зімы», «Шлюбная ноч», «Гандлярка і 
паэт», «Вазьму твой боль», «Зеніт» і інш. 

У дзённіках «Роздум на апошнім перагоне» 
І. Шамякін зазначыў наступнае: «Першы свой твор пра 
вайну “Глыбокая плынь” я напісаў роўна праз тры гады 
пасля нашай перамогі над фашысцкай Германіяй. Сказаць, 
што я пісаў гістарычны раман, нельга было, праз тры гады 
гэта была самая што ні ёсць найсучаснейшая тэма. Тэма, 
якая хвалявала ўвесь народ, кожнага чытача. 

Пазней жа, калі ўжо ў сталым узросце – праз 
дваццаць, праз трыццаць гадоў пасля вайны – я звяртаўся 
да гэтай тэмы, то ўзнімаў яе па-рознаму. І непасрэдна пісаў 
пра вайну, як аповесці “Гандлярка і паэт” і “Шлюбная 
ноч”. І рэтраспектыўна, калі лёс герояў цягнуўся з вайны, 
адтуль пачыналіся сюжэтныя калізіі – так, у прыватнасці, 
пабудаваны раманы “Сэрца на далоні”, “Снежныя зімы”, 
“Вазьму твой боль”. Дарэчы, што датычыцца “Сэрца на 
далоні” і асабліва “Снежных зім”, то там гісторыя 
прысутнічае яўна. Многія ўдзельнікі партызанскага руху на 
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Беларусі пазналі прататыпаў, пазналі тыя падзеі, якія леглі 
ў аснову калізій, у аснову сюжэтаў гэтых раманаў» [3, с. 5–
6]. 

Трэба адзначыць, што партызанская тэма прысутнічае 
ў большасці шамякінскіх твораў: у «Глыбокай плыні», 
«Снежных зімах», «Вазьму твой боль», а таксама і ў 
некаторых апавяданнях. У аповесцях «Гандлярка і паэт», 
«Шлюбная ноч», рамане «Сэрца на далоні» адбыўся як бы 
сінтэз двух напрамкаў – адлюстравання партызанскага 
руху і барацьбы падпольшчыкаў. Сам І. Шамякін, як ужо 
адзначалася, ваяваў на Поўначы, непасрэдна не ведаў 
партызанскага руху і жыцця на акупаванай тэрыторыі. Але, 
вярнуўшыся з фронту і пачаўшы работу настаўнікам у 
вясковай школе, пісьменнік апынуўся сярод былых 
партызан, якія шмат расказвалі пра сваю барацьбу. 

Вось як у навеле «Сюжэты» з цыкла «Начныя 
ўспаміны» І. Шамякін згадваў пра задуму рамана 
«Глыбокая плынь» і яе рэалізацыю: «Безумоўна, “Глыбокая 
плынь” зарадзілася з тэмы – напісаць аб партызанах. Але 
адной тэмы мала. Трэба характар чалавека, жыццё яго, 
радасці і беды, яны рухаюць сюжэт. З’явілася Таццяна 
Маеўская, яе зварот дадому, у сям’ю. Уратаванне 
яўрэйскага дзіцяці. З яе прыходу завязваецца першы 
сюжэтны вузел. Не таю, што далей, у атрадзе, іншыя 
характары засланяюць гераіню – Жэнька Лубян, Лясніцкі, 
хоць апошні напісаны для пэўнай ідэйнай функцыі. Але без 
гарачага стаўлення аўтара да ўсяго маштабу падзей, што 
сталі прадметам апісання, твор будзе сляпы, як той нябога-
інвалід, які мацае зямлю, па якой ідзе, кіем – што там: груд, 
яма, камень. У добра арганізаваным творы не можа быць 
цёмных месц. А хто нарадзіў Таццяну? Мая жонка Маша. 
Яна, дваццацігадовая фельчарыца, праз месяц пасля 
пачатку вайны ішла з двухтыднёвай дачкой ад Краснаполля 
рэчыцкага да роднай Церухі трыццаць кіламетраў у 
пустэльным балотным міжрэччы Дняпра і Сожа. Але не 
было б рамана без аўтарскай фантазіі. Яна нібыта 
нязначная – дзіця чужое, але які вузел завязвае. 

Малады нявопытны пісьменнік, якога армія, вайна на 
пяць гадоў адарвалі ад роднай моўнай стыхіі і якому шмат 
якія партызанскія рэаліі адкрылі былыя партызаны, 
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сачыніў для таго часу нядрэнны раман, і тады ацэнены 
высока (Сталінская прэмія), і праз амаль шэсць дзясяткаў 
гадоў мне не сорамна пачынаць збор твораў “Глыбокай 
плынню”. 

Не магу не адзначыць, што добрым памочнікам у 
пакуль што таемнай для мяне працы быў Іван Сяргеевіч 
Бібікаў, старшыня Пракопаўскага сельсавета, былы 
партызан з трагічнай біяграфіяй – немцы і паліцыі па-
зверску забілі ўсю яго сям’ю – траіх дзяцей, жонку, цешчу» 
[2, с. 496–497]. 

І калі задума рамана «Глыбокая плынь» узнікла 
адразу, то сюжэт аповесці «Гандлярка і паэт» пісьменнік 
выношваў многія гады. У той жа навеле сюжэтным 
знаходзім наступнае: «Ды, можа, трыццаць гадоў жыў 
вобраз жанчыны, пра якую я пісаў, з якой пазнаёміўся на 
Лагойскім тракце. Вольга (і ў жыцці Вольга) была 
пляменніцай нашай гаспадыні. У выхадныя, у святы Вольга 
з дачкой-вучаніцай наведвала цётку. <…> 

Гаспадыня з гонарам паведаміла, што Вольга – 
падпольшчыца. Але ад самой весялухі я не выцягнуў нічога 
такога, што магло стаць сюжэтам хоць бы аповесці. 

А потым я убачыў яе на Камароўскім рынку, яна 
бойка гандлявала гароднінай. Гэта мяне расчаравала: 
падпольшчыца – гандлярка!.. Як мы тады глядзелі на 
гандляроў! (У навеле “Сябры” я пісаў, як мае 
“прагрэсіўныя” сябры паставіліся да аповесці: гераіня – 
гандлярка, жах! “Дапісаўся партыйны аўтар да ручкі”.) 

А гады праз два, калі я ўжо меў кватэру ў цэнтры і 
забыўся на былых гаспадароў, аднойчы адвячоркам 
сустрэў Вольгу на вуліцы з партфельчыкам. Павіталіся 
бадай узрадавана. 

Куды вы? 
У школу. 
Бацькоўскі сход? 
Не. Я вучуся ў вячэрняй школе, ужо ў дзясятым… 
Падпольшчыца, гандлярка, вучаніца… Вобраз! І 

доўга-доўга ён жыў, доўга прасіўся галоўнай гераіняй у 
раман. Была ў сюжэце “Сэрца на далоні”. Але з’явілася 
пакутніца Зося Савіч. У “Снежных зімах” ёй месца не 
было: там не падполле – партызаны. І раптам… Сяджу ў 
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Саюзе пісьменнікаў. Кірую. Заходзіць жанчына, незнаёмая. 
Расказвае сумную гісторыю. У пачатку вайны ў лагеры ў 
Драздах яе сястра выкупіла палоннага раненага 
чырвонаармейца. Такіх немцы прадавалі міласэрным 
жанчынам. Гады два хлопец жыў у яе, ірваўся ў бой, пісаў 
вершы. Памёр. А сшытачак застаўся. І жанчына вырашыла 
прынесці яго нам, у Саюз пісьменнікаў, можа, надрукуем. 

Вершы былі пачаткоўскія, хоць глыбока 
патрыятычныя, гнеўна антыфашысцкія. Але не ўчынак 
жанчыны – столькі берагла сшытак! – не вершы мяне 
ўразілі. Адразу, уміг, як бліскавіцай, высвяціўся сюжэт з 
Вольгай: во што яна робіць – выкупляе палоннага, паэта. 
Яго пакахала, з ім уключылася ў барацьбу. За ім ідзе на 
смерць. 

Так з’явілася “Гандлярка і паэт”» [2, с. 512–513]. 
У 1977 годзе аповесць «Гандлярка і паэт» была 

вылучана на Дзяржаўную прэмію СССР. Але прэмія не 
была прысуджана з-за інтрыг А. Асіпенкі, Н. Пашкевіча, 
У. Юрэвіча: гэтыя літдзеячы на пасяджэнні Савета па 
беларускай літаратуры Саюза пісьменнікаў СССР у Маскве 
выступілі супраць. Так, У. Юрэвіч вельмі растрывожыўся, 
што І. Шамякін забыўся на прынцып гістарызму: Вольга 
Ляновіч – дачка патомнага рабочага, і на працягу 
дзесяцігоддзяў жыцця ва ўмовах сацыялістычнага 
грамадства ў яе не павінна было застацца ні граму 
прадпрымальніцкай жылкі. Аргумент: Вольга сама працуе 
ў вагонным дэпо, скончыла восем класаў школы. Ну ніяк 
не можа яна гандляваць на Камароўцы! У савецкай школе 
гандляваць не вучылі! Нават векавы жаночы боль за тых, 
хто пакутуе (маецца на ўвазе выкуп з плена Алеся 
Гапанюка), крытык змог павярнуць ў цынічнае русла: 
«Гэта хутка прынаравіўшаяся да акупацыйнага рэжыму 
жанчына, свая сярод паліцаяў, сумавала не па мужу, а па 
мужчыне». А Н. Пашкевіч даказваў усім прысутным, што 
не было ніякіх рабаўніцтваў крамаў і складоў у першыя дні 
бамбёжкі Мінска: «Людзі акуратна стаялі ў чэргах у 
чаканні хлеба на чале з міліцыянерам». Аргумент 
Н. Пашкевіч прывёў таксама жалезны: ён тры разы быў у 
акупаваным горадзе і нічога такога не бачыў. Але ж 
І. Шамякін таксама нічога не выдумваў у сваёй аповесці: ён 
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абапіраўся на ўспаміны, аповеды тых людзей, якія жылі ў 
Мінску з першага дня акупацыі і да вызвалення, а не былі 
тры разы ў захопленым горадзе. Пацверджанне гэтаму 
можна знайсці ў кнізе гісторыка І. Ю. Варанковай 
«Двадцать второго июня, ровно в четыре утра…», дзе 
адзначана наступнае: «Примечательно, что неприглядные 
факты беспорядков в Минске в этот период безвластия 
впервые были обнародованы не историками, а народным 
писателем Беларуси И. П. Шамякиным в его повести 
“Торговка и поэт”, изданной в 1976 г.» [1, с. 204]. 

Гэтак жа доўга выношвалася пісьменнікам і задума 
рамана «Зеніт», прысвечанага складанай праблеме – 
дзяўчаты на вайне, у прыватнасці, як ваявалі дзяўчаты ў 
зенітна-артылерыйскіх часцях. Зноў-такі спашлемся на 
навелу «Сюжэты»: «”Зеніт” – раман аб лёсе няшчасных 
салдат у спадніцах – напісаўся ажно праз 40 гадоў, у 
другой палове 1980-х. Вунь колькі выношваў жыццё 
зенітчыц! У некаторых дэталях я паўтараў “Агонь і снег”. 
Але на іншым узроўні, вышэйшым, з большым 
напружаннем, з новымі героямі, значна пашыраным іх 
складам. Я, аўтар, задаволены гэтым раманам» [2, с. 500–
501]. 

Такім чынам, з упэўненасцю можна сцвярджаць, што 
вайна ў творах І. Шамякіна адлюстравана з розных бакоў: 
партызанскі рух («Глыбокая плынь», «Снежныя зімы», 
«Вазьму твой боль», «Браты»), барацьба падпольшчыкаў 
(«Сэрца на далоні», «Шлюбная ноч», «Гандлярка і паэт»), 
ваенныя дзеянні непасрэдна на перадавой («Выпрабаванне 
пачуццяў», «Бацька», «У снежнай пустыні», «Помста», 
«Трывожнае шчасце», «Зеніт»), жыццё на акупаванай 
тэрыторыі («Трывожнае шчасце», дзённікі «Роздум на 
апошнім перагоне»). 
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В статье рассматриваются интертекстуальные связи в 

мемуарной повести известного белорусского писателя Ивана 

Шамякина «Слаўся, Марыя!». Приводится дефиниция понятия 

«интерстукстуальность» применительно к лингвистике текста, 

рассматриваются такие интерстекстуальные маркеры в повести, как 

заголовок, эпиграф. Особое внимание уделяется эксплицитной 

интертекстуальности, основным средством выражения которой 

выступает цитирование. 

Ключевые слова: Иван Шамякин; интертекстуальность; 

интертекстуальные связи; мемуарная повесть; цитирование. 

Обилие и разнообразие дефиниций 
интертекстуальности в филологической литературе 
побуждает нас определиться с пониманием этого термина. 
В качестве рабочего примем определение, данное 
Е. А. Баженовой в Стилистическом энциклопедическом 
словаре русского языка: «Интертекстуальность – текстовая 
категория, отражающая соотнесенность одного текста с 
другими, диалогическое взаимодействие текстов в 
процессе их функционирования, обеспечивающее 
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приращение смысла произведения» [4, с. 104]. Причем для 
исследования лингвистики текста более эффективным 
представляется узкий подход к данной категории, в 
соответствии с которым об интертекстуальности можно 
говорить в том случае, когда «один текст содержит 
конкретные и явные отсылки к предшествующим текстам. 
При этом не только автор намеренно и осознанно включает 
в свой текст фрагменты иных текстов, но и адресат верно 
определяет авторскую интенцию и воспринимает текст в 
его в его диалогической соотнесенности» [4, с. 105]. 

Межтекстовое взаимодействие может осуществляться 
в разнообразных формах. Художественной коммуникации 
свойствен прежде всего такой интенциональный тип 
межтекстовых отношений, как «риторическая 
интертекстуальность, преследующая эстетические, 
эристические или иные цели» и возникающая в результате 
эксплуатации фигур интертекста: цитирования; текстовых 
аппликаций и аллюзий и др. [3, с. 57]. 

Среди интертекстуальных маркеров, используемых в 
художественном произведении, особое место занимают 
заголовок и эпиграф. Мемуарная повесть И. П. Шамякина 
«Слаўся, Марыя!» [2] посвящена его супруге Марии 
Филатовне. 

Заголовок повести отсылает нас к строкам 
католической молитвы, обращенной к Святой Марии, 
матери Иисуса (лат. Ave, Maria!), тем самым сразу давая 
читателю понять, какое огромное место занимала Мария 
Филатовна в жизни и творческой биографии Ивана 
Петровича: 58 прожитых вместе лет, верная спутница, 
жена, мать четверых детей, первая читательница, 
бесценная и незаменимая помощница в писательском 
труде, перепечатавшая десятки тысяч страниц текста, 
ставшая прототипом многих женских образов в творчестве 
писателя. Не случайно повесть имеет подзаголовок 
«Гісторыя кахання, любові і жыцця», построенный по 
принципу восходящей градации. 

В качестве эпиграфа выступают строки из 
«Дневников» Л. Н. Толстого, к мыслям которого автор 
воспоминаний неоднократно обращается на протяжении 
всей повести: «Любовь – благо, быть любимым – счастье. 
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Какое странное и верное слово, что муж и жена (если они 
живут духовно) не двое, а одно существо» [2, с. 197]. 

Смысловая полифоничность текста, его 
погруженность в общекультурный контекст создается 
благодаря обращению автора к другим текстам и 
художественным системам. В повести мы встречаем 
отсылки к Священному Писанию [2, с. 197], к 
кинофильмам [2, с. 197], повести И. А. Бунина «Деревня» 
[2, с. 197], героям романа Н. Г. Чернышевского «Что 
делать?» Рахметову и Вере Павловне [2, с. 210], рассказу 
Максима Горького «Рождение человека» [2, с. 211], к 
творчеству А. С. Пушкина, А. А. Блока, С. А. Есенина, 
Юрия Бондарева и др., к грузинской были [2, с. 214], к 
многочисленным произведениям самого И. П. Шамякина 
(«Сэрца на далоні», «Атланты і карыятыды», «Гандлярка і 
паэт», «Зеніт», «Вазьму твой боль», «Мост», «Глыбокая 
плынь», «У добры час», «Крыніцы», «Петраград – Брэст» и 
др.; причем иногда названия произведений приводятся в 
сокращенном виде: автор рассчитывает на компетентного 
читателя: «Атланты…», «Гандлярка…» [2, с. 220]), к 
именам и творческому наследию выдающихся белорусских 
прозаиков и поэтов, как предшественников автора, так и 
его современников (Янка Купала, Якуб Колас, Павлюк 
Трус, Пилип Пестрак, Иван Науменко, Андрей Макаёнак, 
Янка Брыль, Иван Мележ, Пимен Панченко, Анатолий 
Велюгин, Владимир Карпов, Петро Глебка, Алексей 
Кулаковский и др.). 

По мнению В. П. Москвина, «сила 
интертекстуальных связей определяется мерой 
опознаваемости а) фрагмента текста как извлеченного из 
другого текста; б) текста как производного от другого 
текста» [3, с. 59]. 

В рамках данной статьи остановимся на 
эксплицитной интертекстуальности, основным средством 
выражения которой выступает цитирование. 

Цитация – один из видов передачи чужой речи, при 
котором чужая речь включается в авторское повествование 
дословно. Если в научном изложении наличие 
эксплицитных маркеров (кавычек, шрифтовых выделений, 
ссылок) и точность воспроизведения текста-оригинала при 
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цитировании являются обязательными, то художественная 
коммуникация допускает наличие не/точных, 
не/атрибутированных, не/закавыченных цитат. Повесть И. 
Шамякина – яркий пример взаимодействия авторской и 
чужой речи в художественном тексте. 

Начинается повесть с атрибутированной 
закавыченной цитаты из повести И. А. Бунина «Деревня», 
в свою очередь отсылающей к Священному Писанию: 

«Пасля таго ўжо, калі я праводзіў у апошні шлях маю 
незабыўную Машу, жонку і найлепшага сябра, я прачытаў 
у Буніна, здаецца, у “Деревне”, герой чытае ў Свяшчэннай 
кнізе (няма, аднак, зноскі з якога гэта Евангелля ці 
апостальскага паслання): “Плачу и рыдаю, егда помышляю 
смерть и вижу в гробе лежащую по образу божию 
созданную нашу красоту, безобразную, безгласную, не 
имеющую вида…”» [2, с. 197]. 

И сразу же автор вступает в полемику, выражая 
оценку прочитанному, несогласие с высказанной мыслью и 
приводя новую цитату в качестве аргументации своей 
точки зрения: «Уразіла моцна, але згадзіцца <…> я не мог і 
не магу дагэтуль <…>. Больш імпануюць мне словы, якія 
пачуў у пасрэдным фільме “Анна и Командор”: “Калі з 
двух людзей, што кахаюць адно аднаго, жывы застаецца 
адзін, гісторыя іх жыцця, іх кахання прадаўжаецца”. Гэта 
праўда» [2, с. 197]. 

К Священному Писанию восходит и выражение 
«Талент жа Богам даецца», которое цитирует автор, 
вспоминая забавную историю со своими земляками. В 
1947 г., когда И. Шамякина приняли в Союз писателей, 
местная почтальонша Надя «пачала глядзець на мяне як на 
прышэльца з іншага свету, з чаго Маша смяялася: аднойчы 
Надзя спытала, ці не баіцца яна жыць са мной. “Талент жа 
Богам даецца”,– была пераконана» [2, с. 242]. 

Чаще всего И. Шамякин апеллирует к мыслям Льва 
Толстого, цитируя его дневниковые записи. Читатель 
является свидетелем диалога двух писателей, имеет 
возможность сопоставить их позиции на различные 
проблемы нравственного, этического, мировоззренческого 
характера. 
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Автор проводит аналогии между собой и Толстым в 
определенных жизненных ситуациях. Например, в 
приведенном ниже фрагменте поражает предельная 
искренность пишущих, самокритичность, строгая, даже 
нелицеприятная самооценка: 

«І ўсё роўна адчуваю віну перад памяццю брата: не 
давёў пошукі да канца, залішне паглыбіўся ў сваю 
літаратурную працу, а можа, нейкі час і купаўся ў промнях 
славы. Ганьба мне! Цяпер ніякія выданні, ніякія прэміі 
мяне не цешаць <…>. 

Бязлітасны быў да сябе Талстой і запісваў у дзённік: 
“Удивительное дело: я знаю про себя, как я плох и глуп, а 
между тем меня считают гениальным человеком. Каковы 
же остальные люди?”» [2, с. 224–225]. 

В другом месте, говоря о нестихающей боли после 
смерти жены, И. Шамякин снова находит сходные мысли у 
Л. Толстого: 

«Што ж, стары – тое ж дзіця, але дзіця разумнае. 
Талстой запісваў у дзённіку: “Чем старше я становлюсь, 
тем воспоминания мои становятся живее. И удивительно, 
вспоминаю только радостное, доброе и наслаждаюсь 
воспоминанями не меньше, иногда больше, чем 
наслаждался действительностью”. 

Я таксама ўспамінаю толькі радаснае. Але не скажу, 
што маю ад успамінаў большую асалоду, чым ад жыцця з 
Машай. Жыццё ёсць жыццё! Яно вышэй за любыя 
ўспаміны, за любыя філасофскія развагі, разумовыя 
пабудовы”» [2, с. 227–228]. 

«А Машы няма. Я пісаў, як у вайну смерць пралятала 
над ёй. Але… лёс? Выходзіць, не можа ён, лёс, увесь час 
быць шчаслівым. Траціць сваю станоўчую энергію? 

І зноў жа Талстой; разгарнуў учора том і прачытаў: 
“…все-таки основа и разума и всей духовной жизни есть 
способность воспоминания”. 

Нельга не пагадзіцца. Але памяць нярэдка 
падводзіць» [2, с. 230]. 

Часто, процитировав Толстого (по объему это может 
быть отрезок с собственной предикацией, сложное 
предложение, несколько предложений), автор выражает 
согласие/несогласие с той или иной мыслью и в своем 
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дальнейшем рассуждении еще раз возвращается к цитате, 
включая ее ключевые слова в собственный текст, 
акцентируя их графически (кавычками или шрифтовыми 
выделениями). Например: 

«Прачытаў у Талстога: “Для того чтобы был честный 
брак, нужно стремление к полному целомудрию”. 

Вельмі слушна. Цяпер я ўпэўнены: трываласць 
нашага шлюбу (пяць ваенных гадоў разлукі!) была 
абумоўлена нашым імкненнем “к полному целомудрию”. 
Такое было выхаванне ў сялянскіх дзяцей – прыроднае. 
А лепшыя пачуцці выхоўваліся класічнай літаратурай» [2, 
с. 216–217]. 

«77, здаецца мне, так мала! У такім узросце Талстой 
запісваў: “В старости отмирают способности, внешние 
чувства, которыми общаешься с миром: зрение, вкус, слух, 
но зато нарождаются новые не внешние, а внутренние 
чувства для общения с духовным миром, – и 
вознаграждение с огромным излишком. Я испытываю это. 
И радуюсь, благодарю и радуюсь”. 

У Машы гэтае пачуццё общения з духоўным светам 
нарадзілася пасля смерці Сашы, і гэта зрабіла яе яшчэ 
больш добрай да ўсіх блізкіх, да ўсіх людзей» [2, с. 223]. 

Цитата может служить отправной точкой, 
катализатором авторского рассуждения, как в следующем 
примере: 

«Прачытаў у адным артыкуле: “Жизнь двоих – это 
как танец, где каждый должен чувствовать друг друга и 
слышать одну мелодию. Если этого нет, не может быть 
истинной любви”. Трапна, дасціпна. Але павярхоўна. 
Танец – гэта забава. Жыццё – не забава. Яно часта 
вымушае слухаць розныя мелодыі. Але ўсё роўна трэба 
“танцаваць” зладжана. У гэтым вялікая тайна і вялікае 
“мастацтва”, якое прыходзіць з тым, што я называю 
роднасцю. Адчуваць адно аднаго пад адну мелодыю – 
проста. Адчуваць пад розныя знешнія мелодыі – во ў чым 
сакрэт. А для гэтага павінна быць у душах адна мелодыя, 
імя якой Гармонія» [2, с. 258]. 

Подобные предложения обобщенно-познавательного 
типа обладают относительной независимостью в структуре 
текста. Как отмечает И. Р. Гальперин, размышления автора 
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– обычный прием автосемантии сверхфразовых единств. 
«Они могут быть выражены в форме сентенции, 
парадоксов, разного рода обобщений, заключений, 
предложений» [1, с. 100]. 

Сентенция как разновидность авторских отступлений 
прерывает последовательность изложения фактов, 
событий, описаний и дает возможность автору в открытой 
форме выразить собственные суждения по различным 
вопросам. «Сентенции можно изымать из текста без потери 
их познавательно-эстетической ценности, но внутри текста 
их обобщенный смысл подвергается некоторой степени 
конкретизации» [1, с. 99]. Например, крылатое выражение 
библейского происхождения «Неисповедимы пути 
Господни», обозначающее невозможность предугадать 
судьбу, ход истории, в полной мере понять все причинно-
следственные связи между событиями, в тексте повести 
имеет конкретную привязку к повествованию, когда 
писатель вспоминает, почему после окончания школы 
выбрал не педагогический техникум, а техникум 
строительных материалов: 

«Чаму не пайшоў на настаўніка – адзін бог ведае. 
“Неисповедимы пути господни”. Пакручастыя шляхі 
чалавечыя, і не сам ён выбірае іх – вядзе лёс» [2, с. 205]. 

Незакавыченную неатрибутированную цитату 
находим в составе следующего фрагмента-рассуждения: 

«Што такое выпадковасць? Пытанне, над якім ламалі 
галовы шмат якія мудрацы. Просты чалавек, відаць, 
засмяяўся б: выпадковасць і ёсць выпадковасць; у простых 
людзей усё проста. Філосафы даказвалі: неўсвядомленая 
неабходнасць і шмат што іншае. Але я прасіў у лёсу 
усвядомленай (мной усвядомленай!) неабходнасці» [2, 
с. 207]. На самом деле имеется в виду знаменитая фраза 
нидерландского философа XVII века Б. Спинозы «Свобода 
– это осознанная необходимость». 

Оправдывая отступления от основной линии 
повествования, в одной из глав автор в качестве аргумента 
упоминает парадоксальное, на первый взгляд, 
высказывание: 

«Нехта з французаў, здаецца, сказаў: “Трэба мець час, 
каб напісаць коратка”. Я ніколі не ўмеў пісаць коратка, як 
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Янка Брыль. Я меў мала часу? Можа, і мала. Але мне 
зайдросцілі, што напісаў шмат» [2, с. 230]. 

Имеется в виду фраза из письма французского 
ученого XVII века Б. Паскаля: «Я написал это письмо 
более длинным, чем обычно, потому что у меня не было 
времени написать короче». 

Бытовая неустроенность в годы учебы ассоциируется 
у автора повести с хрестоматийно известной цитатой из 
произведений классиков марксизма-ленинизма: 

«Дзе канспектаваць “Капітал”? Дзе вучыць 
філасофію? “Бытие определяет сознание”. Але хацелася 
большага, чым вучыцца. Цягнула пісаць» [2, с. 244]. 
Воспроизводится цитата из предисловия к работе «К 
критике политической экономии» К. Маркса «Не сознание 
людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное 
бытие определяет их сознание». 

В текст включено несколько цитат из литературных 
источников: 

«Супакойваў яго вялікі дыпламат Андрэй, які ўмеў 
усе словы і дзеянні перавесці ў жарт, у “чалавечую 
камедыю”» [2, с. 246] – название цикла романов Оноре де 
Бальзака «Человеческая комедия». 

«Мясцовае начальства лічыла за гонар падтрымліваць 
сяброўскія адносіны. Вось яны перашкаджалі, бо часта 
арганізоўвалі рыбалкі на Сожы і… “проста п’янства без 
прычыны”» [2, с. 254] – перевод С. Маршаком эпиграммы 
английского автора Генри Олдрича (по другим источникам 
– стихотворения Роберта Бернса) «Для пьянства есть такие 
поводы…», которое заканчивается строкой «И просто 
пьянство без причин». 

Особо отметим обращение автора к названию одного 
из произведений Янки Брыля. К этому заглавию  
И. Шамякин дает тонкий лингвистический комментарий, 
который можно использовать как яркую иллюстрацию 
взаимодействия принципов пунктуации – смыслового и 
интонационного: 

«Свой апошні цыкл мініяцюр Янка Брыль назваў: 
“Чытаю, пішу, жыву”. Я напісаў бы з іншым знакам: 
“Чытаю, пішу – жыву”» [2, с. 228]. 
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Неоднократно И. Шамякин апеллирует к народной 
мудрости, сконцентрированной в метких русских и 
белорусских пословицах: 

«Недарэмна кажуць: не было б шчасця, ды няшчасце 
памагло. Пасля хваробы адносіны нашы як бы перайшлі ў 
новую, вышэйшую, стадыю, набылі новы сэнс» [2, с. 240]. 

«Сакратар райкама Гарцуеў абяцаў, але… “абяцанка – 
цацанка, а дурню радасць”, як любіў казаць мой бацька» [2, 
с. 242]. 

Неопределенно-личная конструкция кажуць 
используется для передачи генерализованного 
высказывания, мнения коллективного субъекта: 

«Кажуць: у цеснаце – не ў крыўдзе. Так. Але тады, 
калі нішто і ніхто не перашкаджае нармальнаму 
адпачынку, сну» [2, с. 245]. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
взаимодействии разных видов чужой речи в повести, что 
создает полифоничность текста, об активном 
использовании автором цитат из различных прозведений, 
демонстрирующем широкую эрудицию автора. Чаще всего 
встречаются закавыченные атрибутированные цитаты. 
Функции цитат в повествовании достаточно разнообразны: 
они используются для формулирования жизненных и 
творческих принципов автора, как аргумент, 
подтверждающий ту или иную мысль, как отправной 
пункт, катализатор рассуждения, в результате которого 
создается высказывание обобщенного характера, как 
маркер спора, полемики, в которую вступает автор, как 
возможность выразить согласие/несогласие с оппонентом. 

В заключение хотелось бы привести еще одну цитату 
из повести, которую без преувеличения можно назвать 
гимном высокому человеческому чувству: 

«Можа, гэта прагучыць парадаксальна, але я 
ўпэўнены, што нястачы, беднасць і бескарысная адданая 
праца дзеля людзей умацоўвалі, цэментавалі нашу любоў, 
так я называю тое, што паступова ўсталёўвалася паміж 
намі. Менавіта – любоў, яднанне дзвюх душ. Каханне – 
гэта агонь, які запаліста ўспыхвае, але лёгка можа і 
патухнуць. Гэта – песня, якая дае асалоду, але можа хутка і 
скончыцца. А калі з’яўляецца любоў, то яна звязвае 
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навечна. Яна – не мёд, яна – жытнёвы хлеб, у якім маеш 
патрэбу штодня, і яна, любоў, як хлеб арганізму, дае 
жыццёвую сілу пачуццю» [2, с. 237 – 238]. 
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У артыкуле паказана, што ў мастацка-эпічнай манеры выдатнага 

беларускага пісьменніка Івана Шамякіна апошніх дваццаці гадоў 

творчасці выразна назіраецца жаданне паглыбіцца ў хаатычную 

прастору сучаснай яму крызіснай рэчаіснасці. Адзначана, што 

тэматыка і праблематыка творчасці пісьменніка ўтрымлівалася на 

шырокім дыяпазоне анталагічных, эстэтыка-культурных, палітычна-

эканамічных і духоўна-маральных антыномій – жыцця і смерці, 
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прыгожага і пачварнага, узвышанага і нізкага, дабра і зла, свету і 

цемры, радасці і суму, якія ў сваю чаргу былі аб’яднаны больш 

агульнай антынамічнай анталагічнай парай – хаос-космас. Пісьменнік-

мараліст І. Шамякін ускладвае вялікія надзеі і спадзяванні на тое, што 

менавіта сям’я і хрысціянскія маральныя каштоўнасці ў гэты крызісны 

момант з’яўляюцца важнымі фарпостамі абароны адвечных этычных 

норм і чалавечных правіл паводзін. 

Ключавыя словы: Іван Шамякін; аповесць; міленімаўная эпоха; 

духоўна-маральная праблематыка; паэтыка. 

На працягу больш паўстагоддзя дапытлівая і зорка-
сузіральная мастацкая творчасць І. Шамякіна, аднаго з 
самых папулярных і знакамітых айчынных празаікаў 
другой паловы ХХ стагоддзя, актыўна і ўсебакова ўбірала ў 
сабе кіпучую энергію грамадскіх і жыццёва-сітуацыйных 
чалавечых імпульсаў быту і быцця беларускай 
ментальнасці, скрупулёзна і шматбакова спасцігаючы 
насычаную духоўна-маральную тэматыку і праблематыку 
нацыянальнага жыцця народа. 

У паэтыцы твораў І. Шамякіна гуманізм, духоўнасць і 
мараль мелі заўсёды шырокі дыяпазон праяўлення, празаік 
заўсёды імкнуўся раскрыць і паказаць разнастайныя 
спектры адлюстравання гэтых дамінантаў у чалавеку праз 
чалавека і для чалавека. Пісьменнік быў, як правіла, вельмі 
засяроджаным і ўважлівым у мастацкім выражэнні там, дзе 
ад героя чакалася і знаходзілася пільная заклапочанасць і 
садзейнічанне дабру іншага і дзе выкрышталізоўваліся яго 
духоўныя і душэўныя высілкі і ўчынкі ў гэтым напрамку. 

Разам з тым мараль, на думку творцы, мела месца 
адначасна і ў соцыуме, паколькі ва ўмовах агульнага 
пражывання людзей і вызначаецца духоўны запас энергіі і 
сіла выяўлення таго патэнцыялу дабрыні, спагады і 
міласэрнасці, якія ён (чалавек) найбольш выразна 
трансфармуе ў сваіх учынках і паводзінах. 

У мастацка-эпічнай манеры І. Шамякіна апошніх 
дваццаці гадоў творчасці мы выразна заўважаем цікаўнае і 
заклапочанае жаданне паглыбіцца ў хаатычную прастору 
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сучаснай яму крызіснай, шмат у чым драматычна-трагічнай 
рэчаіснасці, якую цяжка было ўлавіць, нельга 
прадвызначыць, гэта тыя веды, якія заўсёды выяўляюць 
актуальнае разуменне падзей, а не ўзнаўляюць ужо 
знаёмае, запраграмаванае, банальнае клішэ паводзін 
герояў. Гэта разуменне ідзе пад знакам аўтарскага глыбока 
перажытага ўсведамлення самога прадмета ці сітуацыі 
адлюстравання, якія ўжо аб’ёмна схоплены і ўбачаны 
светаадчуваннем пісьменніка праз эстэтычна-духоўны і 
этычна-маральны гарызонты сюжэтнай і ідэйнай задумы 
твора. 

Сама атмасфера эканамічна-палітычнага і сацыяльна-
духоўнага крызісу пераходнай міленіумнай эпохі надавала 
творам пісьменніка, які лічыўся скрупулёзным 
даследчыкам і летапісцам важных грамадскіх і духоўных 
зрухаў у ментальнасці нашага народа ў мінулым стагоддзі, 
той напружаны пафас выяўлення духоўных калізій і 
душэўных маральна-этычных мікраінфарктаў чалавечых 
лёсаў у складаных умовах тагачаснага грамадскага жыцця. 

У сваіх аповесцях апошніх двух дзесяцігоддзяў 
мінулага стагоддзя «Сатанінскі тур» (1993), «Бумеранг» 
(1994), «Без пакаяння» (1994), «Выкармак» (1996) і інш. 
І. Шамякін выразна зрабіў акцэнт на выкрыцці 
антыгуманістычнага характар хуткасных эканамічных, 
сацыяльных, духоўна-маральных змен, якія прывялі да 
хаосу народнага жыцця. Тэматыка і праблематыка 
творчасці пісьменніка ўтрымлівалася на шырокім 
дыяпазоне анталагічных, эстэтыка-культурных, палітычна-
эканамічных і духоўна-маральных антыномій – жыцця і 
смерці, прыгожага і пачварнага, узвышанага і нізкага, 
дабра і зла, свету і цемры, радасці і суму, якія ў сваю чаргу 
былі аб’яднаны больш агульнай антынамічнай 
анталагічнай парай – хаос-космас. 

Думаць як чалавек, і думаць гранічна пра чалавека 
найперш азначае думаць аб смерці, думаць аб канечным, 
думаць у прасторы перасячэння вечнасці і часу, гэта і ёсць 
сапраўднае чалавечае мысленне. Гэта мысліцельная і 
эстэтычная аперацыя праходзіць скразной лініяй у 
аповесцях І. Шамякіна апошніх двух дзесяцігоддзяў яго 
творчасці. 
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Возьмем, напрыклад, для разгляду яго вядомую 
аповесць «Сатанінскі тур». У цэнтр сюжэтнага канфлікту 
твора пастаўлена неардынарная сітуацыя, якая здарылася 
падчас адной са шматлікіх у перабудовачны час паездак-
тураў беларусаў у Польшчу дзеля гандлёвых мэт, каб 
зарабіць сабе, хто грошай на пражыванне, а хто для 
накаплення так званага першапачатковага капіталу. 

Драматызм і трагізм гэтай паездкі ў тым, што перад 
самай мяжой нечакана памірае хворы на сэрца Уладзіслаў 
Іванавіч Булаўскі, малады вучоны-лінгвіст, якога жабрацкі 
заробак у інстытуце вымушае ехаць у гэты тур не ў якасці 
зацікаўленага вучонага-лінгвіста, а везці розныя рэчы на 
продаж у Польшчу, каб на іх атрымаць долары і купіць 
сям’і пэўныя дэфіцытныя рэчы, а рэшту захаваць дзеля 
таго, каб дапамагчы блізкім, якія жывуць зараз на 
галодным пайку. 

Кульмінацыйным момантам твора становіцца эпізод 
галасавання пасажыраў у аўтобусе наконт таго, ці вяртацца 
назад, каб па-чалавечы абысціся з нябожчыкам, ці 
прадоўжыць маршрут з мерцвяком далей. 

«– Што будзем рабіць , панове  турысты? – спытаў 
Узёнтак. 

– Сціхлі, нават рып снегу сціх. Снежным пылам 
завіхрыліся думкі. 

– А што думаць? – выгукнуў першы Валодзя 
Адамейка. – Трэба вяртацца. 

– Куды? 
– Як – куды? – Дадому? 
– Дадому? – нязгодліва працягнула некалькі галасоў. 
– А грошы нам вернуць? 
– Грошы не вернуць! – жорстка і злосна адказаў 

Узёнтак» [1, с. 122]. 
Менавіта пытанне аб грашах становіцца 

вызначальным момантам у прыняцці свайго рашэння для 
пасажыраў гэтага тура. Грошы як усеагульны эквівалент 
сучаснага матэрыялізаванага жыцця грамадства і 
становяцца тым першасным элементам маніпуляцыі з 
чалавечай свядомасцю. Недарэмна празаік перад самой 
дыскусіяй-дыялогам турыстаў-камерсантаў дае кароткую, 
але вельмі ёмкую папярэднюю замалёўку: «Сціхлі, нават 
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рып снегу сціх. Снежным пылам завіхрыліся думкі» [1,  
с. 122]. Менавіта ў словазлучэнні завіхрыліся думкі 
вобразна прыхавана і сканцэнтравана генератыўная і 
сутнасная быційна-духоўная, грамадска-эканамічная і 
культурная сітуацыя 90-х гадоў ХХ стагоддзя, якую так 
выразна і лаканічна змог акрэсліць пісьменнік. Страта 
светапоглядных, духоўных і маральных арыенціраў і 
прынцыпаў стала прычынай разбуральных працэсаў у 
грамадскім жыцці і душах людзей, а усё залежыць ад таго, 
што робіцца ў галовах людзей у гэты час, як яны рэагуюць 
на навакольную рэчаіснасць. 

Аўтар з павышанай увагай засяроджваецца нават над 
паводзінамі прыроды ў такі напружаны момант, якая не 
застаецца пабочным наглядальнікам у гэтай анталагічна-
быційнай сітуацыі. Прырода вусцішна і напружана назірае 
за тым, што зробяць пасажыры, пакуль людзі, у гэты 
момант: «Сціхлі, нават рып снегу сціх». Так мяжа паміж 
дзвюма дзяржавамі ў культуралагічнай містэрыі жыцця 
становіцца мяжой паміж светам святла і цемры, боскага і 
сатанінскага. 

У барацьбе за душы людзей сённяшнія слугі сатаны 
змаглі напоўніцу выкарыстаць так званую «мяккую сілу», 
адной з пачынальніц якой можна лічыць гамераўскую 
Цырцэю, якая сяброў Адысея, што, выпіўшы атрутнага 
віна, закахаліся ў яе, ператварыла ў свіней. А самога 
Адысея чамусьці яна не змагла зрабіць свіннёю. Адысей 
быў тым вандроўнікам, які ўвесь час імкнуўся да пэўнай 
ідэальнай мэты. Гэтай мэтай і сферай яго думак стала для 
яго радзіма – родная Ітака. Спадарожнікі ж Адысея 
забыліся аб сэнсе свайго падарожжа і шляху, а ён – не. 
Адысей не здрадзіў радзіме, жонцы, сям’і, не абмяняў іх на 
Цырцэю. Былыя сябры Адысея – абмянялі. 

У створанай І. Шамякіным мастацкай сітуацыі 
падарожнікі не толькі не забыліся, куды яны павінны былі 
патрапіць і дзеля чаго яны едуць у Польшчу, яны гэта 
нават залішне добра ведаюць і прагнуць гэтага, толькі 
перашкодай на іх шляху становіцца тое, што большасць з 
іх робіць той выбар, які вызначальна адпіхвае іх у прастору 
пазачалавечнасці ў цень прасторы д’ябла-сатаны. 
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Падчас «перабудовы» ў нашым грамадстве адбыўся 
каласальны зрыў па ўсіх напрамках сацыяльнага, 
эканамічнага, культурнага жыцця. Аднак галоўны 
напрамак, які быў найбольш збэшчаны і падарваны, – гэта 
прага да сэнсу і логаса як вызначальных культурна-
чалавечых пастулатаў жыцця. Ідэал камунізму, які натхняў 
людзей нашай краіны на працягу некалькіх пакаленняў, не 
быў заменены ні на які іншы. 

Грамадства быццам пачало жыць проста без ідэі, 
гістарычнай памяці і сэнсу. Кожны, сам пачаў вызначаць, 
як яму жыць і навошта ён жыве ў гэтым свеце, для ўсіх 
была заяўлена поўная свабода выбару. Толькі на справе 
такая свобода «ад» замест свободы «для» прадугледжвае 
нашмат большую яе адсутнасць, чым у часы нават 
інквізіцыі ці сталінскага перыяду культа асобы, проста 
гэтага амаль ніхто не захацеў заўважаць, па нейкай вельмі 
хітрай прычыне. 

Толькі чуткае і праніклівая свядомасць і жыццёвы 
вопыт дазволілі І. Шамякіну хутка і найбольш поўна 
зразумець тую экстраардынарную пагрозу народнаму 
жыццю і культуры, якая сыходзіла з кардынальных 
перамен, якія пачаліся з сярэдзіны 80-х гадоў ХХ 
стагоддзя. Той першапачаткова актыўны пафас, які 
выяўляўся ў грамадстве вялікай дзяржавы СССР праз прагу 
да большага гуманізму, галоснасці, дэмакратыі, праўды і 
свабоды, на паверку шмат у чым аказаўся толькі дымавой 
гунькай для правядзення гуманітарна-тэхналагічнага 
эксперыменту над чалавекам і соцыумам. 

З аддаленасці сённяшняга часу мы з пэўным 
жыццёвым вопытам, можам сказаць, што гуманітарныя 
тэхналогіі ў якасці зброі масавага паражэння і знішчэння 
ўпершыню былі прыменены ў ходзе так званай Трэцяй 
сусветнай вайны, якая найбольш выразна выявіла сябе ў 
СССР у сярэдзіне 1980 гадоў. Пры гэтым менавіта 
гуманітарныя тэхналогіі з’явіліся тым «сатанінскім 
джынам», якія выпусціла з бутэлькі Трэцяя («халодная» і 
«мяккая» сусветная вайна). Падобна таму, як ядзерная 
зброя – гэта быў джын, выпушчаны з бутэлькі Другой 
сусветнай вайны, а хімічная зброя – джын, выпушчаны з 
бутэлькі Першай сусветнай вайны. 
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І. Шамякін як у пэўным сэнсе пісьменнік-ідэолаг, на 
той час маючы за сабой ужо добра выпрацаваную 
абарончую прышчэпку ад таталітарнага віруса фашызму, 
ды і сталінізму, змог вельмі тонка і выразна ўлавіць і 
адчуць тое, што там, дзе ёсць прастора гуманістычнага, 
«гуманітарнага», не павінна быць тэхналогій, а там, дзе 
ёсць тэхналогіі, не можа быць «гуманітарнага». У сваім 
рэальным і сакральным сэнсе і значэнні гуманітарныя 
тэхналогіі падспудна разумеюць і ўтрымліваюць у сабе 
працэс пастаноўкі на адну дошку, як стварэнне рэчаў свету 
(сапраўдная сфера тэхналогіі), так і стварэння ўмоў па  
поўным маніпуляванні паводзінамі людзей. 

Не зважаючы на тое, што менавіта гуманітарнае і яго 
вытворнае (гуманізм, культура, літаратура у тым ліку) 
бяруць за аксіёму прызнанне аб немагчымасці звядзення 
чалавека да жывёлы ці рэчы, менавіта гуманістычна-
гуманітарнае бярэ на сябе адказнасць па абароне 
чалавечнасці, якое прадугледжвае наяўнасць у індывіда 
такой яго фундаментальнай якасці, як асабістая свабода, на 
якую квапіцца і замахвацца заўсёды лічылася і 
амаральным, і гранічна небяспечным. 

Уся класічная сусветная літаратура заўсёды 
выступала ў абарону індывіда і яго права не быць 
элементам маніпулявання ніякіх знешніх сіл, за права 
чалавека быць адказным за свае ўчынкі і дзеянні. Чалавек 
найперш адрозніваецца ад усіх іншых рэчаў свету тым, што 
ідзе па жыцці па шляху дасягнення свайго ідэальнага, 
узвышанага і гэтаму шляху падпарадкоўвае ўсю свою 
волю. Без гэтых высілкаў у напрамку на 
самаўдасканаленне і ўзвышэнне згодна К. Марксу чалавек 
становіцца адарваным ад сваёй вызначальнай відавой 
«родавай сутнасці» і перастае быць чалавекам. 

Так знакаміты галоўны герой трагедыі Шэкспіра 
«Гамлет, прынц дацкі» так выказваецца ў абарону 
духоўнай аўтаноміі чалавека перад сваімі каварнымі 
аднакурснікамі з Вітэнберга: «Назовите меня каким угодно 
инструментом, вы хоть и можете меня терзать, но играть на 
мне не можете» [2, с. 209]. 

Аднак сучасныя паслядоўнікі гэтых каварных 
сакурснікаў (яны ж – гуманітарныя тэхнолагі) перакананы, 
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што гуляць на чалавеку нават прасцей, чым на флейце, пры 
сённяшніх дасягненнях тэхналагічнага прагрэсу па 
ўздзеянні на псіхіку чалавека праз друкаваныя і 
тэлевізійна-камп’ютарныя сродкі сувязі пры дапамозе 
гэтага сусветнага павука-монстра з яго разгалінаваным 
павуцінным сецівам. 

Зараз яны навучыліся маніпуляваць і разбураць 
ідэнтычнасць і цэласнасць не толькі чалавека як 
індывідуума, але і цэлых чалавечых грамадстваў. 
Імкнучыся перапісаць народу яго гісторыю ці намагаючыся 
змяніць яго культурны код, маніпулятары, дасягнуўшы 
сваёй мэты, лёгка ператвараюць тую ці іншую 
супольнасць, той ці іншы народ у падатлівы пластылін з 
якога можна затым ляпіць усё, што задумаецца. 

Усе антыгуманісты свету марылі аб гэтым на працягу 
ўсёй гісторыі чалавецтва. Толькі сацыяльныя, культурныя, 
тэхналагічныя і экзістэнцыяльныя перадумовы для 
ператварэння чалавечай свядомасці ў падатлівы пластылін, 
для выпрацоўкі з гэтай сыравіны любых форм і рэчаў у 
адпаведнасці з заказам, які атрымоўвае той ці іншы 
тэхнолаг, нарадзіліся толькі ў другой палове ХХ стагоддзя. 
І па-сапраўднаму былі прыменены ў часы так званай 
«перабудовы» для татальнай барацьбы з СССР і 
камунізмам. Няма сумневу, што на самай справе гэты 
«джын», безумоўна, будзе надалей выкарыстаны па поўнай 
праграме для барацьбы з чалавекам і чалавецтвам. 

Супраць гэтага ўсёй моцай свайго мастацкага 
таленту, чалавечага досведу і паўстае літаратурная 
дзейнасць І. Шамякіна апошніх двух дзесяцігоддзяў 
творчасці. Пісьменнік імкнецца настроіць сваіх 
суайчыннікаў на цвярозы і разважлівы шлях аб 
сапраўдным прызначэнні чалавека ў свеце, гаворыць аб 
пагрозе, якая над ім навісла ў сённяшнім завірушным часе. 

Каб грамадства і людзі не спакусіліся на поліўку з 
сачавіцы ў абмен на відавую першароднасць, як аб гэтым 
павучальна гаворыцца ў біблейскай прытчы аб Якаве і 
Ісаве. Адарваны ад ідэала, пазбаўлены вышэйшай мэты, 
свайго гістарычнага імя, бога, чалавек, на думку І. 
Шамякіна, становіцца поўнасцю аголеным, з якім можна 
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рабіць усё, што захочаш, і дзе хутка ён становіцца лёгкай 
ахвярай сіл цемры і сатаны. 

Можа таму ў сваіх аповесцях «У засені палаца», 
«Абмен», «Бумеранг», «Без пакаяння» такую вялікую ўвагу 
і спадзяванне ўскладае на маральныя і духоўныя скрэпы 
сям’і як адзін з самых моцных ахоўнікаў і бастыёнаў 
чалавечага ў чалавеку. Калізіі жыццёвых канфліктаў 
зводзяцца ў аповесцях часта да падтрымкі і адабрэння з 
боку самых блізкіх табе людзей. І ў гэтым ёсць самы 
вызначальны прынцып – абаперціся ў гэтым няўстойлівым 
і хаатычным свеце на тое, што ты сам імкнуўся ствараць па 
логіцы законаў Канта ці чалавечнасці, ці зможа яно мяне 
ўтрымаць пакуль на гэты няўстойлівы час. 

Так герой аповесці «У засені палаца» Адам Фадзеевіч 
Стрыжэўскі, які раней быў амаль міністрам, а ў часы 
перабудовы стаў вартаўніком дачы Прытокі, былога 
саслужыўца, бачыць увесь драматызм сямейных адносін у 
сям’і былога свайго падначаленага – апантанага апалагетам 
новай разнуздана-ліберальнай рэальнасці жыцця. Прытока, 
які быццам, становіцца пэўным гаспадаром сучаснай 
рэачаіснасці і правадніком яе філасофіі, ніяк не можа 
паўплываць на працэс разлажэння чалавечай сутнасці 
свайго сына. Прайграўшы ў сучасным выхаванні сына, ён 
не можа разлічваць на агульны поспех у будучым, на 
думку аўтара. І найперш таму, што страчвае маральныя і 
этычныя нормы паводзін у надзённай сучаснасці. 
І наадварот, Стрыжэўскі пакуль знаходзіць у адносінах і 
паводзінах усіх членаў сваёй сям’і поўны давер і 
ўзаемаразуменне. 

Пісьменнік-мараліст І. Шамякін ускладвае вялікія 
надзеі і спадзяванні на тое, што такія вялікія акамулятары і 
ахоўнікі духоўнага патэнцыялу чалавека, як сям’я і 
хрысціянскія маральныя каштоўнасці, у гэты крызісны 
момант з’яўляюцца важнымі фарпостамі абароны адвечных 
этычных норм і чалавечных правіл паводзін. 

Уся мастацкая практыка І. Шамякіна была апантана 
тым, каб данесці да нас тую выснову, што пакуль мы па-
сапраўднаму не перажывём і не пераасэнсуем страту прагі 
да ідэальнага ў нашым жыцці, па-сур’ёзнаму не 
перадумаем змест таго, што мы так бязвольна і бессаромна 



78 

 

адкінулі ў сваім існаванні, нам будзе наканавана жыць у 
несвабодным грамадстве, дзе амаль ніхто нічога сэнсавага і 
змястоўнага не жадае. І ў гэтым адчуць сябе вінаватым 
павінен кожны свядомы чалавек, каб актуалізаваць і 
настроіць сябе на іншую каляіну асабістай і грамадскай 
жыццядзейнасці. 
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Артыкул прысвечаны разгляду раманаў выдатнага беларускага 

пісьменніка Івана Шамякіна 1950-х–1960-х гадоў, напісаных у 

кантэксце агульных тэндэнцый развіцця беларускага рамана гэтага 

часу. Паказана, што ў цэлым пісьменнікі імкнуцца ўвасобіць подзвіг, 
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пераканаўчага адлюстравання рэчаіснасці. На прыкладзе аналізу 

твораў Івана Шамякіна выяўлена, што дынаміка змястоўнай формы 

рамана ідзе ў напрамку ад адлюстравання гераізму як эстэтычнай 
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форма. 

Беларускі раман 1945–1965-х перажывае складаныя 
працэсы назапашвання вопыту паўнавартаснага раскрыцця 
мастацкай падзейнасці, увасаблення чалавека, 
нязмушанага, ненавязлівага для чытача, выяўлення 
аўтарскай пазіцыі. Творы першага пасляваеннага 
дзесяцігоддзя ў цэлым вызначаюцца аднатэматычнай 
маркіраванасцю, не ўласцівай мастацкаму жанру аўтарскай 
устаноўкай да публіцыстычнай завостранасці, 
паслабленым або невыразным раманным канфліктам. У 
акрэслены перыяд вылучаецца прадстаўнічы корпус 
тэкстаў, прысвечаны адлюстраванню Вялікай Айчыннай 
вайны, першасна знакавай тэмы, якая і выяўляе спецыфіку 
грамадскага светаадчування. 

Маштабнасць падзей Вялікай Айчыннай вайны, іх 
эпічны размах, пафас вызваленчай барацьбы садзейначалі 
развіццю раманнага мыслення, што паўнавартасна 
ўвасоблена ў такіх творах, як «Глыбокая плынь» (1946–
1949) І. Шамякіна, «Векапомныя дні» (1949–1956) 
М. Лынькова, «Мінскі напрамак» (1947–1952) І. Мележа, 
«Згуртаванасць» (1949–1950) М. Ткачова, «У агні» (1952) 
І. Гурскага, «Расстаёмся ненадоўга» (1952–1954) 
А. Кулакоўскага. Асноўны мастацкі прынцып, якога 
прытрымліваюцца пісьменнікі, – падзейнае апісанне, што 
ўзмацняецца разважаннямі агульнафіласофскага плана. 
Пры гэтым аўтары адлюстроўваюць героіку дзеяння як 
норму паводзін чалавека ў вырашальныя моманты 
гістарычнага зруху. Гераізм як эстэтычная катэгорыя 
разглядаецца кожным з мастакоў слова і як гераізм асобы, і 
як масавы гераізм, што здзяйсняецца пад уплывам 
надзвычайных абставін, у якіх нечакана апынуліся героі. 
Такім чынам, прасочваецца эстэтычная тэндэнцыя – 
імкненне да шырокага ахопу рэчаіснасці, манументальнага 
паказу падзей, увасаблення значнай колькасці персанажаў, 
з якіх цяжка вылучыць галоўнага. 

Паказальная эстэтычная тэндэнцыя выяўляецца 
І. Шамякіным, дзе «ў многім наперад зададзеным 
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асвятленні створаны <…> характары герояў “Глыбокай 
плыні”: камісар партызанскай брыгады, да вайны – 
сакратар райкама, Лясніцкі, камбрыг Прыборны, да  
вайны – старшыня райвыканкама» [6, с. 600]. В. І. Локун 
называе «Глыбокую плынь» І. Шамякіна раманам свайго 
часу, калі «ад літаратуры патрабавалі адлюстравання 
гераічных учынкаў, эфектных герояў, высокай паэтыкі» [6, 
с. 598]. Разам з тым, працягвае даследчыца, раману 
ўласціва і наватарская па тым часе спроба паказаць 
унутраны свет галоўных герояў. Калі параўноўваць 
«Глыбокую плынь» з папярэднімі творамі пісьменніка, то 
«відавочна імкненне аўтара да большай сюжэтнай і 
псіхалагічнай дэталізацыі, характары герояў у плане 
змястоўным становяцца больш разнастайнымі з заяўкай на 
індывідуалізацыю» [6, с. 598]. 

Такім чынам, не будзе перабольшваннем сцвярджаць, 
што пісьменнікі 1950-х гадоў, якія звярнуліся да ваеннай 
тэматыкі, імкнуцца ўвасобіць подзвіг, асэнсаваць гераізм 
ва ўсіх яго праявах, хоць і не дасягаюць дастаткова 
пераканаўчага адлюстравання рэчаіснасці. Пануючая 
тэорыя бесканфліктнасці адмаўляе мастацкі псіхалагізм як 
неад’емную якасць рамана, разбурае маральна-этычны 
канфлікт, які павінен атрымаць адметнае вырашэнне, 
абумоўлівае схематычны паказ герояў. У раманах 
«Глыбокая плынь» І. Шамякіна, «Векапомныя дні» М. 
Лынькова, «Мінскі напрамак» І. Мележа, «Згуртаванасць» 
М. Ткачова, «У агні» І. Гурскага, «Расстаёмся ненадоўга» 
А. Кулакоўскага адлюстраваны шырокі ахоп падзей, 
маштабныя малюнкі з ваеннага і партызанскага жыцця, і 
разам з тым творы вызначаюцца моцным публіцыстычным 
пачаткам, які ў цэлым не ўласцівы жанру, кантрастуе з 
эпічным мастацтвам. 

Як вядома, у прозе другой паловы 1950-х гадоў 
актуалізуецца маральна-этычная праблематыка, 
пісьменнікі паступова звяртаюцца да асэнсавання 
гуманістычных каштоўнасцяў, узмацняецца эстэтычная 
тэндэнцыя да псіхалагічнага заглыблення вобраза, што 
ўплывае ў тым ліку і на паэтыку «вытворчага» рамана. Як 
слушна сцвярджае Т. Бельская, беларускай літаратуры 
«неабходна было яшчэ ўзняцца да новага вобразна-
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мастацкага погляду, які аб’ядноўваў бы ў сабе магутны 
размах гістарычных спраў савецкага чалавека са 
шматграннасцю яго асобы, шырынёй і рознабаковасцю 
поглядаў, багаццем духоўных інтарэсаў і асабістых 
перажыванняў» [1, с. 377]. Аб рамане Івана Шамякіна «У 
добры час» (1949–1954) даследчыца справядліва зазначае, 
што заглыбленне аўтара ў прыватна-інтымны свет герояў, у 
маральна-этычныя праблемы было даволі смелым крокам у 
літаратуры таго часу. 

Несумненна, пісьменнік аддае шмат увагі паказу 
ідэальнага героя – Васіля Лазавенкі. Так, Васіль мае 
вартую ваенную біяграфію: ён стаў камандзірам роты, 
некалькі разоў быў паранены і ўзнагароджаны, а 
вярнуўшыся дадому, стварыў перадавы калгас, зрабіўся 
шаноўным чалавекам. Васіль чуйна рэагуе на 
добразычлівую, але справядлівую сяброўскую крытыку і 
паспяхова выпраўляе свой недахоп, выступае ініцыятарам 
пабудовы электрастанцыі, дзеля чаго арганізуе сумесную 
працу трох калгасаў. 

Паказваючы Васіля Лазавенку як узор, да якога трэба 
імкнуцца, І. Шамякін звяртаецца да асэнсавання іншага 
героя – Максіма Лескаўца, які не жадае ісці да мэты 
простым шляхам, а вагаецца, сумняваецца, чым не 
адпавядае замацаванаму ў літаратуры таго часу маральна-
этычнаму тыпу савецкага чалавека. Як не без падстаў 
сцвярджалі літаратурныя крытыкі і некаторыя даследчыкі, 
за лёсам Максіма Лескаўца ўгадваецца біяграфія цэлага 
пакалення, да якога належыў і сам пісьменнік, і, думаецца, 
гэта ўскладняе мастацкае раскрыццё асобы. Пра ваенную 
біяграфію Максіма аўтар гаворыць словамі Васіля, які 
шчыра прызнаецца, што яго сябра лёгка ваяваў. 
Аднавяскоўцы ўспрымаюць Максіма найперш як сына 
Антона Лескаўца, іх былога старшыні, а пасля партызана, 
які гераічна загінуў. Мастак слова наўмысна не апраўдвае 
чытацкіх чаканняў, што Максім зробіцца падобным на 
Васіля і будзе вартым памяці бацькі. 

Пісьменнік стварае ўмовы для канфлікту паміж 
героямі: Максім неўзабаве пасля вяртання дадому 
становіцца старшынёй не самага паспяховага калгаса 
«Партызан» і выяўляе некаторую амбіцыйнасць, 
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намагаючыся, каб яго калгас стаў не горшы за «Волю». 
Спаборніцтва за вытворчасць паміж Васілём і Максімам 
пераходзіць на ўзровень асабістых адносін, асабліва калі 
становіцца вядома, што Васіль закаханы ў Машу Кацубу, 
нявесту Максіма, якая чакала яго шэсць гадоў. Аднак у 
цэлым мастак слова засяроджаны на паказе працэсу 
сельскагаспадарчай вытворчасці, паспяховы ўдзел у якой і 
з’яўляецца крытэрыем ацэнкі герояў, якія выступаюць 
найперш сацыяльна-маральнымі тыпамі савецкага 
чалавека-працаўніка. 

Іван Шамякін раскрывае вобраз свайго сучасніка-
інтэлігента ў рамане «Сэрца на далоні» (1960–1963), 
падзейным, шматгеройным творы, у аснове якога – эпічная 
канцэпцыя рэчаіснасці, якая прадугледжвае непасрэднае, 
прамое яе адлюстраванне. Узнікненне раманаў Уладзіміра 
Караткевіча, Івана Шамякіна абумоўлена адметнай 
грамадскай атмасферай, чалавечымі адносінамі, пра гэта 
А. Бельскі справядліва зазначае, у прыватнасці, што людзі 
верылі ў справядлівасць, у «змены да лепшага і сваю 
будучыню. Іх хвалявалі адносіны ў грамадстве да чалавека, 
якія ў сталінскія гады, як вядома, не вызначаліся належнай 
увагай, даверам і гуманнасцю. Пасляваенная рэчаіснасць 
мянялася, набывала іншыя абрысы. Няхай гэта быў і 
складаны, але радасны, шчаслівы час жыцця для многіх 
людзей. Хацелася кахаць і марыць, шчыра ставіцца адзін да 
аднаго, сумленна працаваць, спрачацца і адстойваць сваю 
думку» [2, с. 434]. 

У рамане «Сэрца на далоні» вылучаюцца такія 
персанажы, як доктар Антон Яраш, журналіст Кірыла 
Шыковіч, старшыня гарвыканкама Сямён Гукан, аўтарскія 
характарыстыкі і чытацкія сімпатыі абумоўлены 
стаўленнем герояў да мінулага, да чалавечай памяці. 
Невыпадкова аўтар не адмаўляецца ад прынцыпу 
мастацкага біяграфізму. Як сведчыць Т. І. Шамякіна, «я 
добра памятаю тыя часы, калі пісаўся раман. Рысы самога 
Шамякіна ўвасоблены ў вобразе журналіста Шыковіча, 
рысы шчырага сябра аўтара – драматурга Андрэя Макаёнка 
– у вобразе доктара Яраша» [9, с. 143]. Звяртаецца аўтар да 
прыёму тыпізацыі пры выяўленні вобраза Гукана, які не 
мае прататыпа, зборна ўвасабляе адмоўныя рысы 
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кар’ерыста і прыстасаванца. Сюжэтныя перыпетыі твора 
падказаны фантазіяй аўтара, які, дакладна вядома, збіраў 
звесткі пра мінскае падполле. Так, як сведчаць дзённікавыя 
запісы пісьменніка, у Антона Яраша-падпольшчыка быў 
яшчэ адзін прататып – гэта падпольшчык Кабушкін, пра 
якога ўжо ў першыя пасляваенныя гады хадзілі легенды, і, 
паколькі адсутнічалі доказы, некаторыя прытрымліваліся 
версіі пра агента СД. 

Думаецца, галоўным прататыпам у рамане выступае 
падпольшчык Іван Кірылавіч Кавалёў, арганізатар 
Мінскага падполля, рэабілітаваны толькі ў 1990 годзе, 
увасоблены ў вобразе доктара Савіча. Як прызнаецца ў 
дзённіку Іван Шамякін, яго ўсхваляваў лёс гэтага чалавека, 
захацелася напісаць пра яго, а паколькі на час стварэння 
рамана І. К. Кавалёў афіцыйна лічыўся здраднікам, было 
зменена імя і месца дзеяння. Невыпадкова доктар Савіч 
выступае настаўнікам Яраша, у адносінах да Зосі Савіч 
раскрываюцца лепшыя чалавечыя памкненні і Яраша, і 
Шыковіча, няхай і не ў поўнай меры паслядоўныя. 
В. А. Каваленка слушна папракае герояў у нясмеласці і 
няўменні разабрацца ў жыццёвай сітуацыі, з-за чаго Зося 
ўцякае ад сваіх добразычліўцаў. Пісьменнік найперш 
асэнсоўвае працэс рэабілітацыі ва ўмовах «адлігі», пры 
гэтым не абсалютызуе чалавечыя ўзаемаадносіны, хоць і 
разглядае грамадскія праблемы ў выразных гуманістычных 
каардынатах. Актуальнасць мастацкага асэнсавання гэтай 
тэмы пацвярджаецца хоць бы тым, што, як вядома, «кніга 
выклікала вялікую цікавасць у грамадстве ў пачатку 60-х 
гадоў мінулага стагоддзя. <…> Гэта быў самы чытаемы 
твор пісьменніка» [8, с. 204], які неаднойчы перавыдаваўся. 

Нельга не пагадзіцца, што «схільнасць І. Шамякіна да 
аналізу псіхалогіі характараў у яе знешніх праяўленнях у 
сваю чаргу прыводзіць да таго, што ў яго рамане на 
першым плане знаходзіцца не ўнутранае дзеянне, не 
самааналіз, а дзеянне знешняе. Адсюль становіцца 
зразумелай і тая надзвычай вялікая роля, якая адводзіцца ў 
раманах І. Шамякіна падзейнаму сюжэту» [7, с. 27]. 
Грамадская сітуацыя раскрываецца праз канкрэтныя ацэнкі 
як галоўных, так і эпізадычных герояў, якія фактычна 
супадаюць. Так званая «цэнтрабежная» сістэма 



84 

 

размяшчэння персанажаў паказана ў працэсе разгортвання 
сюжэта, які ўтрымлівае чытацкую ўвагу. 

Такім чынам, шматгеройны падзейны раман Івана 
Шамякіна «Сэрца на далоні» раскрывае асэнсаванне 
пісьменнікам сучаснай яму рэчаіснасці ў маральна-
этычным святле. Іван Шамякін паказвае, што Шыковіч 
перадольвае складанасці ў ідэйнай барацьбе, пры гэтым 
атрыманая перамога не мяняе героя. Застаецца верным 
сваім перакананням і Гукан, на своеасаблівым раздарожжы 
апынуўся толькі Яраш, які ў момант прымірэння з жонкай 
думае пра Зосю. У выніку выбраны пісьменнікам 
маральна-этычны ўзор праходзіць праверку не столькі праз 
паказальнае развіццё характару, колькі на адпаведнасць 
учынкаў і перакананняў герояў. 

Раман «Снежныя зімы» (1966–1968) даследчыкі 
справядліва называюць найменш падзейным з усіх раманаў 
пісьменніка, звяртаюць увагу на складаную псіхалагічную 
рэпрэзентацыю вобраза галоўнага героя. Твор вызначаўся і 
як сямейна-бытавы, і як сацыяльна-псіхалагічны. У нейкай 
меры адметнасцю змястоўнай формы выступае 
публіцыстычнае гучанне, у сувязі з чым справядлівай 
бачыцца заўвага крытыкаў наконт таго, што значны шэраг 
праблем хоць і абазначаны аўтарам, але не раскрыты з той 
глыбінёй, якой патрабуе раманная эстэтыка. 

Не будзе перабольшваннем сказаць, што ў творы 
дамінуе не так званае «шматгалоссе», у цэлым уласцівае 
творчай манеры пісьменніка, а лірычны маналагізм, 
паколькі асоба аўтара хаваецца за вобразам галоўнага 
героя. Так, Іван Васільевіч Антанюк «быў духоўна блізкі 
аўтару і ўвасабляў яго жыццёвы і духоўны вопыт, так бы 
мовіць – быў рупарам аўтарскіх ідэй, а па словах 
старэйшай дачкі літаратуразнаўцы Шамякінай Таццяны 
Іванаўны з’яўляўся alter ego (другім я) пісьменніка» [4, 
с. 215]. Невыпадкова раман «адразу настройвае чытача на 
незвычайнасць сітуацыі, пэўную таямнічасць самога 
канфлікту» [5, с. 361]. Мастацкая ўвага да раскрыцця 
канфліктнай сітуацыі вынікала і з першапачатковай назвы 
рамана – «Паядынак». Іван Антанюк, хоць і сам з’яўляецца 
партыйным функцыянерам, уступае ў канфліктныя 
адносіны з партыйным асяроддзем, у выніку чаго заўчасна 
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адпраўлены на пенсію. Перарастаюць у канфрантацыю 
сяброўскія стасункі з Валянцінам Будыкам, якая ў 
сучасным літаратуразнаўстве тлумачыцца непаразуменнем 
паміж артадаксальным у сваіх пераканнях Антанюком і 
больш вольным у поглядах Будыкам [5]. Знешні канфлікт 
ускладняецца ўнутранай самарэфлексіяй, якой і 
абумоўлена ўвядзенне ў твор сюжэтнай лініі ўспамінаў пра 
партызанскае мінулае. Устаноўкай пісьменніка на 
адлюстраванне скразнога канфлікту ў нейкай меры 
прадвызначаецца тое, што «Антанюк як чалавек і асоба 
даволі дваісты, палавінчаты ў сваіх думках, пачуццях і 
ўчынках» [3, с. 147]. Думаецца, у выніку эвалюцыі 
характару, што выступае паказальнай прыкметай лірычнай 
прозы, гэта рыса павінна пераадольвацца. 

Галоўны герой асэнсоўвае сваё несправядлівае 
ранейшае стаўленне да сына, запознена прызнае, што 
адчувае віну перад братам. Духоўнае развіццё асобы 
найбольш яскрава праяўляецца ў тым, што Іван, хоць 
найперш і падсвядома, цягнецца да Надзеі Паўлаўны. 
Нельга не пагадзіцца, што ў рамане гераіня выступае «па-
біблейску раздумлівай і ахвярнай» [5, с. 371], істотна 
пераўзыходзіць Антанюка маральна-этычнымі вартасцямі. 
Напэўна, не зусім апраўдана лічыць, што «з боку 
Івана Васільевіча больш рацыянальнага разліку: добра 
будзе мець добрага сябра, які заўсёды падтрымае ў цяжкую 
хвіліну, бо кіравацца жанчына будзе не розумам, а 
пачуццямі. Эгаізм галоўнага героя відавочны, ён 
праяўляецца, відаць, і ў тым, што Антанюк згадвае Надзею 
толькі ў самыя крытычныя моманты, калі адчувае сябе 
пакрыўджаным, адсунутым ад актыўнага жыцця» [5, 
с. 371]. Прызнанне Віты сваёй дачкой хоць і мела 
трагічныя наступствы, адначасова выяўляе імкненне героя 
да годных учынкаў, у якіх ён адчувае маральную патрэбу. 
Разам з тым нельга прызнаць, што Іван Антанюк 
каардынальна мяняецца, хоць і рашаецца на нязвыклы для 
свайго асяроддзя ўчынак – едзе працаваць аграномам, гэта 
хутчэй працяг канфліктнай лініі паводзін. Як слушна 
заўважае В. А. Каваленка, «стаць зусім іншым чалавекам, 
вольным ад умоўных поглядаў, ад умоўнай маралі, 
Антанюк не здолеў і пасля таго, як пайшоў на пенсію. Ён 
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стаў больш назіральны, больш разважлівы, цвярозы ў 
думках, менш прыкметнай стала дваістасць яго натуры 
[курсіў наш. – Г. Н.], але ўсё яшчэ даволі часта ён 
падыходзіць да жыццёвых з’яў па старой інерцыі 
павярхоўна» [3, с. 149]. Такім чынам, працэс станаўлення 
асобы героя лірычнай прозы не выяўлены ў поўнай меры 
паслядоўна, лагічна завершана. 

У рамане прасочваецца прынцып «цэнтраімклівасці» 
пры арганізацыі вобразнай сістэмы: мастацкі свет 
раскрываецца праз бачанне рэчаіснасці галоўным героем, 
іншыя персанажы паказаны ў полі яго прыцягнення. 
Прыём дзённікавага пісьма, які ўласцівы лірычнай прозе, 
адцяняе думкі і памкненні галоўнага героя, у сувязі з чым 
трэба згадаць: крытыкамі і літаратуразнаўцамі выказваліся 
слушныя папрокі наконт таго, што дзённік толькі 
фармальна належыць Віце. Аўтар заяўляе рэалістычнае 
ўвасабленне галоўнага героя, цесна набліжанае да жыцця, 
пры тым уводзіць у вобразную сістэму рамана абагульнены 
тып прыстасаванца і нягодніка, які цяжка назваць у поўнай 
меры пераканаўчым. Кляпнёў, названы гаворачым 
прозвішчам як аўтар паклёпніцкіх даносаў, паказаны 
непрывабным нават у дробязях, выступае антыподам 
Івана Антанюка, але наўрад ці можна лічыць маральнай 
перамогай выкрыццё нягодніка, які нават не адчувае сваёй 
правіны. 

Як вядома, апавядальнасць, мастацкая ўвага да лёсу 
асобы ў працэсе яе станаўлення, раскрыццё інтрыгі праз 
канфлікт галоўнага героя з грамадскім асяроддзем 
уласцівыя класічнай раманнай форме. Мастацкі пошук на 
фармальным узроўні нязменна спрыяе выяўленню новай 
тэмы, праблемы, адкрывае новыя мажлівасці эстэтычнага 
пазнання рэчаіснасці. У сваю чаргу адкрыццё і засваенне 
новага зместу прадвызначае дынаміку мастацкай формы. У 
літаратуры 60-х гадоў вылучаецца творчасць Янкі Брыля, 
які стварыў аднагеройны раман з узмоцненым лірычным 
пачаткам. Цікавай мастацкай з’явай выступае і 
аднагеройны лірычны раман Уладзіміра Караткевіча 
«Нельга забыць», дзе раскрываюцца духоўныя пошукі 
аўтара. У літаратуры 70-х гадоў замацоўваецца наватарская 
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змястоўная форма, у якой спалучаліся рысы лірычнага 
рамана і рамана з эпічнай асновай. 
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ПРЫЁМЫ ВЫКАРЫСТАННЯ ПРЫКАЗАК 

У ТВОРАХ ІВАНА ШАМЯКІНА 

М. А. Якалцэвіч 

Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы, 

Вул. Ажэшкі, 22, 230023, Гродна, Беларусь, yakoltsevich@mail.ru 

У артыкуле даследуюцца прыёмы выкарыстання прыказак ў 

творах вядомага беларускага пісьменніка Івана Шамякіна. Паказана, 

што часцей за ўсё пісьменнік выкарыстоўвае прыказкі ў сваёй 

нарматыўнай, нязменнай форме. Аднак асноўнай прыкметай стылю 

пісьменніка з’яўляецца разнастайнасць прыёмаў індывідуальна-

аўтарскага абнаўлення прыказак: замена кампанента іншым словам, 

з’яўленне якога прадвызначаецца кантэкстам; выкарыстанне вобразнай 

асновы прыказкі, у выніку чаго традыцыйная структура разбураецца, а 

з прыказкі бяруцца толькі паасобныя кампаненты; уключэнне ў 

кантэкст слова, сінтаксічна і семантычна звязанага з прыказкавым 

кампанентам. 

Ключавыя словы: Іван Шамякін; твор; прыказкі; прыёмы 

выкарыстання прыказак; стыль пісьменніка. 

Прыказкі як устойлівыя моўныя адзінкі, здольныя 
вобразна і сцісла перадаваць багатую думку, правераную 
вопытам мноства людзей, актыўна выкарыстоўваюцца не 
толькі ў вусным маўленні. Пашыранасць гэтых выслоўяў у 
народзе знаходзіць сваё адлюстраванне і ў мастацкіх 
тэкстах, прычым як у мове персанажаў, так і ў мове самога 
аўтара.  

Адным з прыкладаў такога актыўнага выкарыстання 
прыказак могуць служыць творы народнага пісьменніка 
БССР Івана Пятровіча Шамякіна. Творы І. Шамякіна 
прыкметныя багатым ужываннем не толькі фразеалагізмаў, 
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але і прыказак. Толькі з некаторых аповесцяў і раманаў 
намі было выпісана звыш ста пяцідзесяці парэмій. І гэтая 
колькасць, на наш погляд, дазваляе ўжо сведчыць пра 
багацце парэміялагічнага слоўніка пісьменніка. Зараз і 
спынімся на функцыянальна-стылістычнай ролі прыказак у 
мастацкім маўленні І.Шамякіна. 

Часцей за ўсё пісьменнік выкарыстоўвае прыказкі ў 
сваёй нарматыўнай, нязменнай форме. Аднак і ў такім 
выглядзе яны стылістычна нагружаныя. Перш за ўсё 
прыказкі перадаюць пэўную інфармацыю, выконваюць 
функцыю паведамлення. І тут найбольш шырока 
прадстаўлены выразы алегарычнага характару. Прывядзём 
адзін прыклад з аповесці «Губернатар»: – Возьмем і аб’явім 
байкот. Не пойдзем у тваю сталоўку... – Ну што ж, баба з 
калёс, каню лягчэй. Толькі вы загадзя скажыце, каб я 
адмяніў заказ. А то прадуктаў шкада, яны дарагія. 
Выдзеленая тут прыказка абазначае ‘калі хто-небудзь 
пакіне каго-небудзь, то ад гэтага будзе толькі лепей’. 
Сустракаецца і шэраг іншых прыказак з пераносным 
значэннем у камунікатыўнай функцыі:  

1) – Цяпер ён спаліць нас... – Спаліць? Што ж... 
ваўка баяцца – у лес не хадзіць. Спаляць – адбудуем... 
(Глыбокая плынь) – ‘калі баяцца цяжкасцей, небяспекі, то 
не варта і пачынаць што-небудзь’;  

2) – А вы з чым застаняцеся? – Уладзік, мы 
пераб’ёмся. Мы ж дома. А дома і салома ядома, казаў мой 
бацька (Сатанінскі тур) – ‘дома, у прывычных абставінах 
жыць лягчэй, чым дзе-небудзь у іншых умовах’;  

3) Карнач праявіў выключную прынцыповасць, 
напісаўшы пісьмо. У той час, калі многія з нас «хэндэ хох» 
перад міністэрствам. Будзем шчырымі і скажам яму 
дзякуй, Карначу. Гэта той варыянт, калі і козы сытыя і 
сена цэлае (Антланты і карыятыды) – ‘і для адных, і для 
другіх выгадна. Гаворыцца, калі імкнуцца знайсці выйсце з 
цяжкага становішча’;  

4) Войцік дык той і тайны з гэтага не рабіў: браў 
добрага падсвінка, аб’яўляючы свінаркам: «Трэба завезці 
патрэбнаму чалавеку. Не падмажаш – не паедзеш» 
(Палеская мадонна) – ‘калі не дасі хабару, то нічога і не 
даб’ешся’;  
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5) – Ого, каб мне набыць голас Валянціна Адамавіча! 
– З тваімі здольнасцямі гэта няцяжка. Ты далёка 
пойдзеш... – А што вы думалі? Не багі гаршкі лепяць 
(Снежныя зімы) – ‘і звычайны чалавек справіцца з цяжкай 
справай. Гаворыцца, каб падбадзёрыць таго, хто бярэцца за 
нязвыклую для яго справу’. 

Шматлікія прыказкі, выкарыстаныя пісьменнікам, 
выконваюць функцыю наглядна-вобразнага адлюстравання 
рэчаіснасці. З вялікага мноства ўжыванняў прывядзём 
некалькі прыкладаў: Адзіны, хто пазычыць грошы на 
дарогу – Іван Пятровіч. Але дзе завуча падпільнаваць? 
Можна, але боязна: Валя даведаецца – з’есць і яго, нябогу, 
і яе... Ну, на ёй паламае зубы, але, як кажуць, воўк сабакі 
не баіцца, ды звягі не любіць (Палеская мадонна); Бач, 
што надумала? Кінуць жывога мужа, свякруху, якой, 
можа, тыдзень да смерці, і ляцець ці ў блізкі свет. 
Недарма кажуць: як ваўка ні кармі, усё адно яго ў лес 
цягне (Аксана); Эх, Максім Антонавіч, куранят лічаць 
увосень. Хто ведае, ці яно падсушыць, ці яно падмочыць (У 
добры час); Пераборлівая вы сталі занадта. Красунь 
шукаеце і забываецеся, што не ўсё тое золата, што 
блішчыць. У чалавека павінна быць у першую чаргу 
прыгожая душа (Крыніцы). 

Для многіх прыказак, выкарыстаных у творах 
пісьменніка, уласціва ацэначнасць. Пераважаюць прыказкі 
з адмоўным ацэначным значэннем: А дзе хто што хапае, 
то гэта справа розуму, таленту, спрыту. Законы ўсюды 
абыходзяць, як хто ўмее. «Закон – што дышла, – кажа 
народ, – куды павярнуў, туды і выйшла» (Крывінка); 
Загадаў [Гусеў] сваім падначаленым не спускаць вачэй з 
хаты Траянавых. «Добранькія яны, працавітыя, ціхія, але ў 
ціхім балоце чэрці водзяцца» (Трывожнае шчасце); – А 
гарэлку піць можна?... – Не толькі можна. Трэба. Але ў 
норме. Таварышы, папярэджваю: у норме. Цо задужэ, то 
не здрова, як кажуць палякі (Злая зорка). 

Часам з дапамогай прыказкі даецца станоўчая 
характарыстыка той ці іншай асобе, з’яве, дзеянню і г. д.: 
[Васіль (рашуча ступае да яе):] Галка! [Галя (засланяецца 
рукамі, адступае, але, відаць, што ёй хочацца, каб хлопец 
зрабіў нешта незвычайнае, смешнае)]: Ну, ну… Мой дом – 
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мая крэпасць (І змоўклі птушкі); Гэта родны кут, які я 
меў хіба што ў маленстве. Асаблівы сэнс набывалі радкі 
паэта, якога вучыў у школе: «Мой родны кут, як ты мне 
мілы» (Зона павышанай радыяцыі). 

Многія прыказкі выконваюць эмацыянальную 
функцыю, выражаюць цэлую гаму эмоцый: адабрэнне, 
неадабрэнне, абурэнне, захапленне, іронію і г. д. Так, 
напрыклад, пачуццё неадабрэння заключаецца ў 
прыказках, выкарыстаных у наступных кантэкстах: 
Сакратар райкама Гарцуеў абяцаў, але… «абяцанка-
цацанка, а дурню радасць», як любіў казаць мой бацька 
(Слаўся, Марыя!). – Не трэба нам яго брудныя грошы. – 
Грошы не пахнуць (І. Шамякін. У засені палаца). [Стася]: 
Ведаю я тваё «пакуль што». Кось-кось – пакуль за грыву. 
Так? (Дзеці аднаго дома). 

Другія прыказкі выражаюць іншыя эмацыянальны 
пачуцці – асуджэнне: Ты добры гаспадар, Лазавенка, і 
ведаеш, што, дзе многа нянек, там дзіця заўсёды 
мурзатае (У добры час); упэўненасць: [Напарнік]: На вас 
даўно трэба не сарочкі смірыцельныя надзяваць – кандалы. 
І надзенуць, надзенуць, галубчыкі! Колькі вяровачцы ні 
віцца, канец будзе! Адальюцца вам людскія слёзы! 
(Сатанінскі тур); насмешку: – Ліза! Як не сорамна! У такія 
гады... – Сівізна ў валасы – д’ябал у рабро. Так і ў цябе. 
Здорава падбіраеш кадры, таварыш Ігнатовіч! (Атланты і 
карыятыды); адабрэнне: У мяне парадак такі: скончыў 
дзела – гуляй смела (У добры час). 

Стылістычная значнасць прыказак заключаецца ў 
адначасовасці выканання некалькіх функцый. Так, 
прыказка Перамелецца – мука будзе выражае суджэнне, 
што ўсё дрэннае, непрыемнае з часам пройдзе, забудзецца. 
Ужываецца яна, каб суцешыць, супакоіць таго, хто 
ўсхваляваны чым-небудзь, разам з тым прыказка робіць 
маўленне вобразным, экспрэсіўным: Падтрымаеце мяне – 
будзеце жыць і гора не мець... А што думае Саша – гэта 
мне і так вядома. Нічога. Перамелецца – мука будзе 
(Трывожнае шчасце). 

Яшчэ адна прыкмета стылю Івана Шамякіна – 
разнастайнасць прыёмаў індывідуальна-аўтарскага 
абнаўлення прыказак. Найбольш пашыраным прыёмам 
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структурна-семантычных змяненняў прыказкі з’яўляецца 
замена кампанента іншым словам, з’яўленне якога 
прадвызначаецца кантэкстам. Так, прыказка Бог не 
выдасць, свіння не з’есць ужываецца з заменай 
назоўнікавага кампанента ў другой частцы: А за дваццаць 
кіламетраў ад нас, на поўнач – у Веткаўскім раёне, – 
[радыяцыя] у два разы большая, там трэць раёна адсялілі. 
Што ж, будзем жыць па прыслоўю: «Бог не выдасць – 
радыяцыя не з’есць» (Зона павышанай радыяцыі). Як 
відаць з прыкладу, такая замена матываваная, апраўданая і 
адпавядае данай маўленчай сітуацыі, дзе гаворка вядзецца 
пра радыяцыю. Замена кампанента прыводзіць і да 
семантычных змяненняў: у такім выпадку на фігуральнае 
значэнне прыказкі накладваецца дадатковы сэнс. 

Адзначаны прыём назіраем і ў прыкладах: Язык твой 
– вораг твой (Злая зорка) замест Язык мой – вораг мой; 
Чым бы дзіця ні цешылася – абы маўчала (Першы генерал) 
замест Чым бы дзіця ні цешылася, абы не плакала; Дурняў 
не аруць, не сеюць, яны самі вырастаюць (Бумеранг) 
замест Дурняў не аруць, не сеюць, яны самі родзяцца; 
Сабаку ногі кормяць (Гандлярка і паэт) замест Ваўка ногі 
кормяць. 

У алегарычных прыказках назоўнікавы кампанент 
часам замяняецца ўласным імем і тады абагульненае 
значэнне становіцца прыватным, дастасоўваецца да 
канкрэтнай асобы: Нахабнік? Трэба прыгледзецца да яго, 
панюхаць, чым пахне. Пакідаць на пасту ці выгнаць?.. Але 
калі гэты Пыльчанка з галавой, то лепш, як кажуць, на 
пераправе не мяняць, няхай цягне да чыстага часу (Злая 
зорка). Як бачым, замена аднаго кампанента выклікала 
ланцужок метафар. 

Сустрэўся адзін прыклад, калі пад змену падпадае не 
адзін, а адразу некалькі кампанентаў: А гэта ўжо з 
«Сатырыкона». Пра такое ў народзе кажуць: адзін дурань 
можа ў дзесяць разоў больш задаць пытанняў, чым дзесяць 
мудрацоў здольны адказаць (Стратэгія). Перад намі 
перайначаная прыказка Адзін дурань можа задаць 
столькі пытанняў, што дзесяць разумных не адкажуць. 

Даволі пашыраны ў творах І. Шамякіна і такі 
стылістычны прыём, як выкарыстанне вобразнай асновы 
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прыказкі. У такім выпадку ранейшая, традыцыйная 
структура разбураецца, а з прыказкі бяруцца толькі 
паасобныя кампаненты: Месца тут сёння не святое, аднак 
пустым не будзе, любому прапануем – не адмовіцца (Злая 
зорка). Тут лёгка ўгадваецца прыказка Святое месца 
пустым (-ое) не бывае (не будзе). Або вось як пісьменнік 
выкарыстаў вобразную аснову прыказкі З ваўкамі жыць – 
па-воўчаму выць: Тут толькі пакажы слабасць, дык цябе 
адразу з’ядуць, бо навокал ваўкі, каб з імі жыць, трэба па-
воўчаму выць... (Гандлярка і паэт). 

Двойчы пісьменнік выкарыстоўвае вобразную аснову 
прыказку Што пасееш, тое і пажнеш, якая мае 
структуру складаназалежнага сказа. Падпарадкоўваючы 
прыказку пэўнаму кантэксту, аўтар змяняе асабовыя 
формы дзеяслоўных кампанентаў, аднак форму складанага 
сказа захоўвае: Разбэсціў гэтага дамарошчанага генія – 
цяпер жні, што пасеяў; Мы не дамо жыцця захопнікам. 
Яны пажнуць тое, што пасеялі (Глыбокая плынь). 

Агульная ідэя дэфармаванай прыказкі За кампанію 
<і> цыган павесіўся сфарміравана аўтарам на аснове 
параўнання: Пятро Аляксеевіч шаўковы, пакуль у кампанію 
не зацягнуць. А за кампанію ён гатоў павесіцца, як той 
цыган (Завіруха). 

Лёгка ўспрымаюцца прыказкі-прататыпы і ў такіх 
урыўках: – А я даўно не слухала, як чытаеш [лекцыю]. Не 
выбіваешся з баразны, стары конь? (Зеніт); Перадайце, 
прапаршчык, гэтаму ідыёту, які хваліўся веданнем 
салдацкай душы і сваім уплывам на салдат, няхай сам 
сёрбае кашу, якую заварыў (Першы генерал); Ды хутка 
[Журковіч] пераканаўся, што з Фросі Абабуркі здзярэш 
хіба клок воўны, як з паршывай авечкі (Завіхрэнне); Цяпер 
гасцям узрадавалася [Вольга]. Шчыра. За мужа. Яны – як 
тая ластаўка, якая вясны не робіць, але з’яўляецца самай 
вернай прыметай яе (Снежныя зімы). 

Часам у склад прыказкі пісьменнік уключае 
кампанент, які выконвае ўдакладняльную функцыю да 
зместу выказвання: – А хутчэй – гэта ад Жанны. Яна 
любіць паказаць сябе. З кім павядзешся... – Ад таго блох 
набярэшся, – памог сястры Толя, без усмешкі і, здаецца, 
без асаблівай цікавасці да іх размовы (Атланты і 
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карыятыды). У даным выпадку назіраем далучэнне 
назоўніка да дзеяслова набрацца, і прыказка такім чынам 
набыла сэнсавае прырашчэнне, яна сэнсава ўзбагацілася. 
Стылістычны эфект павялічваецца і за кошт таго, што другі 
суразмоўніца пераасэнсоўвае другую частку прыказкі, 
успрымае яе літаральна. 

Змяняецца агульнапрынятая інтэрпрэтацыя прыказкі 
За аднаго бітага двух нябітых даюць (у значэнні 'адзін 
бывалы, вопытны варты двух нявопытных') у рэпліцы 
аднаго з герояў рамана «Атланты і карыятыды»: – 
Устарэла, брат Карнач, твая прымаўка. Цяпер за бітага 
ні чарта не даюць. Яго проста выкідваюць. 

Да стылістычна абумоўленых змяненняў адносіцца і 
выпадак уключэння ў кантэкст слова, сінтаксічна і 
семантычна звязанага з прыказкавым кампанентам: 
Уладлен стаяў з напоўненым рогам, глыбока ўдыхаў 
паветра, як нырнуць намерыўся ў глыбіню. – Не. Дайце 
змажу маслам. – Дайце яму масла. Няхай змажа 
спіртавод. – Сапсуеш апетыт. – Ад масла? Ні кашы, ні 
апетыту маслам не сапсуеш (Выкармак). Часцей за ўсё 
гэта прыказка выкарыстоўваецца ў пераносным значэнні. 
Яе сэнс – ‘неабходнае, карыснае ніколі не зашкодзіць’. Іван 
Шамякін жа ўжыў яе ў прамым значэнні. 

Прыказка Не судзіце, ды не судзімы будзеце 
звычайна ўжываецца як парада ці заклік не ўмешвацца ў 
непрыемнасці і мае абагульненае значэнне. Пісьменнік жа, 
змяніўшы дзеяслоўныя формы, канкрэтызуе яе сэнс: – Не 
судзі – ды не судзімы будзеш (Зона павышанай радыяцыі). 

Канкрэтызацыя асобнага назоўнікавана кампанента 
назіраецца ў дыялагічным маўленні тады, калі ўслед за 
прыказкай ідзе адзін з яе пераасэнсаваных кампанентаў: – 
Ты мяне хоць гаршком называй, але ў агонь не стаў. – 
Баішся агню? – задзірыста і бадай з’едліва пажартаваў 
камандзір (Гандлярка і паэт). Паўтораны кампанент набыў 
адно са слоўнікавых значэнняў. 

Апрадмечваецца прыказкавы кампанент сонца і ў 
такім урыўку: Думаеш, ты бязгрэшны? Бязгрэшных не 
бывае… І на сонцы плямы ёсць. А ты – не сонца. Усіх не 
сагрэеш (Губернатар). 
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Многія прыказкі маюць структуру складанага сказа. І 
тады, як правіла, у размоўным стылі, у мове персанажаў, 
назіраецца скарачэнне другой часткі: [Бабкоў] зрабіў 
вывад, што заносіць лічбу ў падпісны ліст. Поп кінуўся да 
стала, каб спыніць старшыню, бо што запісана пяром... 
(Трывожнае шчасце); Я рахунак крыўды не вяду. Да таго 
ж лічу, народная прыказка вельмі мудрая: «Хто старое 
памяне...» (Не верце цішыні); Што адказаць такому 
нахабніку? Паддайся такому: пусці свінню пад стол... 
(Губернатар); Кандрат Крапіва і Пятро Глебка трымалі 
шафёраў. Дарагая раскоша – 800 рублёў у месяц. Але што 
зробіш – назваўся груздом... (Начныя ўспаміны). 

Як відаць з усіх прыведзеных прыкладаў, прыказкі ў 
творах Івана Шамякіна выконваюць своеасаблівую ролю, 
маюць пэўнае прызначэнне. Шматлікія з іх выкарыстаны 
творча, эфектыўна. 
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На аснове аналізу аповесцяў на ваенную тэму выдатнага 

беларускага пісьменніка Івана Шамякіна ў артыкуле сцвярджаецца 

думка аб тым, што для айчыннай літаратуры стала наватарствам 

раскрыццё І. Шамякіным тэмы функцыянавання гарадскога падполля. 

Даказана, што эстэтычны ідэал І. Шамякіна складае спалучэнне 

дзелавых якасцей, практычнасці з рамантычнай узнёсласцю, высокімі 

мэтамі. Пераадоленне плоскаснасці ў апісанні, адлюстраванне рэальнай 

ролі чалавека ў гісторыі, пашырэнне паняцця тыповых абставін у 
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перыяд 1940 – 1970-х гг. у творчасці пісьменніка з’яўляюцца фактарамі 

стварэння па-мастацку новай аповесці. 

Ключавыя кловы: Іван Шамякін; аповесць; ваенная тэма; 

эстэтычны ідэал. 

Беларускія пісьменнікі, народжаныя ў 1920 – 1940-я 
гг., чыё юнацтва або дзяцінства прыпала на час Вялікай 
Айчыннай вайны, былі найбольш успрымальнымі да 
гістарычных зрухаў. Яны больш аператыўна, чым 
старэйшыя паплечнікі, рэагавалі на змены ў грамадстве, 
звязаныя з «хрушчоўскай адлігай» пасля 1956 г., і стварылі 
ўласную інтэрпрэтацыю ваеннай рэчаіснасці. Пісьменнікі 
былі канцэптуальна скіраваныя на тое, каб у іх творчасці 
ваенная аповесць хутчэй пазбаўлялася элементаў 
фрагментарнасці, схематызму, павярхоўнай рамантызацыі 
падзей на карысць паглыблена-рэалістычнага, а затым 
экзістэнцыйнага паказу ваенных сітуацый, узмацнення 
псіхалагічнага пачатку. Гэты працэс абнаўлення ішоў 
паступова, эвалюцыйна, па-рознаму для кожнага з аўтараў. 

Адзін з вядучых беларускіх майстроў слова, Іван 
Шамякін (1921–2004) у 1945 г. дайшоў да Германіі, пасля 
чаго стварыў аповесць «Помста» (1945). І. Навуменка 
пісаў: «Можна сказаць, што, пачынаючы з “Помсты”, 
вызначыўся напрамак творчых пошукаў пісьменніка. 
І. Шамякіна найбольш цікавіць станаўленне характару, 
духоўнага вобліку яго сучасніка» [8, с. 8]. Аповесць была 
пачатковым досведам празаіка ў раскрыцці ваеннай тэмы, 
подступам да напісання пазнейшых твораў з аўтарскімі 
мастацкімі канстантамі: вострым сюжэтам, наяўнасцю 
канфліктных сітуацый, псіхалагічнай завостранасцю 
мастацкіх характараў. У «Помсце» І. Шамякін 
апасродкавана (праз успрыняцце бацькі нямецкага обер-
лейтэнанта Генрыха Візэнера) даў лагічнае асэнсаванне 
ідэалогіі фашызму: «Вы вызвалілі нас ад тыраніі Гітлера. 
Я сацыял-дэмакрат. Я ўвесь час быў супроць палітыкі 
нацыянал-сацыялістаў» [8, с. 51]. Адсюль вынікае думка 
пра салідарнасць сумленных людзей, а ідэя гуманізму 
ўвасабляецца ў гераічным маральным учынку маёра 
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Раманенкі, бо подзвіг салдата заключаецца ў змаганні з 
ворагам без сляпой помсты. 

Эвалюцыя персанажа ў мастацкай практыцы 
І. Шамякіна адбывалася разам з паглыбленнем 
рэалістычнага пачатку твораў. Кампазіцыю 
аўтабіяграфічнай пенталогіі І. Шамякіна «Трывожнае 
шчасце» (1956–1963) А. Бачароў [2] назваў канцэнтрычнай: 
у ёй падзеі лакалізуюцца вакол адной або некалькіх 
галоўных асоб. А. Бельскі адзначаў: «Стыль пісьменніка ў 
“Трывожным шчасці” ўражвае шырынёй дыяпазону, ён 
спалучыў вытанчаны лірызм i рэалістычна-аналітычнае 
даследаванне жыцця, псіхалогіі чалавека» [3]. У першай 
аповесці «Непаўторная вясна» (1956) раскрыта характэрная 
адарванасць рамантычнай асобы Пятра Шапятовіча ад 
рэальнага жыцця: «Ён, як і шмат хто з яго равеснікаў, 
прагнуў гераічнага подзвігу і лічыў, што героем можна 
стаць толькі на вайне» [9, с. 38]. У аповесці «Начныя 
зарніцы» (1957) пісьменнік узмацніў разгалінаванасць 
сюжэта. Саша з малым дзіцём праходзіць праз 
выпрабаванні акупацыі. Пісьменнік узняў тэму выжывання 
жанчыны ва ўмовах ваеннага быцця, яе маральнага 
подзвігу як жонкі, маці, грамадзянкі, тым самым распачаў 
адлюстраванне ў айчыннай літаратуры праблемы 
«жанчына і вайна», што знайшла працяг у творчасці А. 
Васілевіч, І. Навуменкі, А. Адамовіча, В. Быкава,  
С. Алексіевіч і інш. У аповесці «Агонь і снег» (1958) – 
трэцяй частцы пенталогіі «Трывожнае шчасце» –  
І. Шамякін увасобіў дзённікавую форму адлюстравання 
падзей вайны. С. Андраюк адзначаў: «Твор вылучаецца 
праўдзівасцю, высокай культурай псіхалагічнага аналізу, з 
сюжэтна-кампазіцыйнага боку – нязвыклай для Шамякіна 
прастатой і непасрэднасцю» [1, с. 80]. У параўнанні з 
папярэднімі творамі, падыход І. Шамякіна да паказу 
натуралізму вайны, змены светапоглядных арыентацый 
маладога чалавека пад уплывам ваеннага кантэксту 
характарызуецца наватарствам. С. Андраюк даў наступную 
ацэнку аповесці: «Вастрыня ўспрымання сучаснасці <…> 
ніколькі не прытупілася. Багацце тэм, разнастайны 
жыццёвы матэрыял, вострыя сучасныя канфлікты» [2, с. 9]. 
У згодзе з традыцыямі баталістыкі, І. Шамякін звярнуўся 
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да разгляду «акопнай» тэмы, шараговых салдацкіх будняў і 
натуральных чалавечых пачуццяў: «Страх, агідны, 
ганебны страх, які я перажываў у першым баі <…>. 
У чаканні залпу ўсё адно дрыжэў, напружана звінеў у целе 
кожны мускул, кожны нерв» [9, с. 233]. Па словах  
В. Локун, «ваеннае жыццё не перайначыла характар Пятра 
Шапятовіча, але яно з’явілася як бы каталізатарам, які 
паскорыў працэс яго станаўлення як сацыяльна і духоўна 
значнай асобы. Шапятовіч сур’ёзна пачынае задумвацца 
над супярэчлівымі пытаннямі быцця» [6, с. 12-13]. Такім 
чынам, добрае веданне псіхалогіі чалавека ў экстрэмальнай 
сітуацыі і праўдзівае адлюстраванне ваенных рэалій 
(І. Шамякін у час вайны служыў пад Мурманскам) вылучае 
твор «Агонь і снег» з шэрагу напісаных раней аповесцей 
пенталогіі. Твор «Пошукі сустрэчы» (1959) мае больш 
белетрыстычны сюжэт, тут выкарыстаны прыгодніцкія 
сітуацыі (напрыклад, паказ прарыву штабістаў). Гэта 
аповесць у мастацкіх адносінах саступае папярэднім 
часткам пенталогіі, бо, як і твор «Начныя зарніцы», не 
звязана з асабістым вопытам аўтара. Заключная частка 
пенталогіі «Мост» (1963) адлюстроўвае вяртанне людзей 
да мірнага жыцця. Крытыка лічыла гэтую аповесць 
самастойным творам, бо, па словах В. Каваленкі, яна 
«набліжана да рэальнай плыні жыцця» [5, с. 109]. Сувязь 
дадзенага твора з падзеямі вайны назіраецца ў тым, што ў 
людской свядомасці памяць пра яе наступствы жывая. 
С. Майхровіч адзначаў: «Салдат пераможцам вярнуўся з 
фронту. Жыццё яго чакала нялёгкае, хоць і скончылася 
вайна» [7, с. 101]. Пэўны ўплыў метаду сацрэалізму 
(галоўны герой не імкнецца крытычна ўспрымаць 
рэчаіснасць, часта абыходзіць жыццёвыя канфлікты, 
безаглядна верыць у «светлае заўтра») заўважаюцца і ў 
гэтай аповесці, што, тым не менш, не знізіла вялікай 
папулярнасці ўсёй пенталогіі «Трывожнае шчасце» ў 
савецкага чытача. 

Адлюстраваннем падзей Першай сусветнай вайны 
зрабілася аповесць І. Шамякіна «Першы генерал» (1970). 
На фоне гераізацыі персанажаў пісьменнік раскрыў 
трагічны бок вайны 1914–1918 гг., яе наступстваў для 
простага чалавека, вымушанага быць выгнаннікам. 
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У перыяд 1970-х гг. І. Шамякін у жанры аповесці ў 
чарговы раз звярнуўся да тэмы Вялікай Айчыннай вайны і 
на якасна новым узроўні раскрыў вобраз жанчыны ў 
кантэксце ваеннага быцця. Гераічнае ў канкрэтных 
учынках персанажаў адлюстроўваюць аповесці «Шлюбная 
ноч» (1975) і «Гандлярка і паэт» (1976), дзе пісьменнік 
драматычна абвастрыў у сюжэце вобраз-тып жанчыны з 
дзіцём на руках. В. Каваленка адзначыў пэўную інтрыгу ў 
белетрыстычных назвах згаданых твораў, падкрэсліў 
вылучанае І. Шамякіным спалучэнне кантрасных 
жыццёвых з’яў «як асаблівасць і закон вайны» [5, с. 190]. 
Складаным і супярэчлівым, жыццёвым атрымаўся вобраз 
Вольгі Ляновіч з аповесці «Гандлярка і паэт», пра які В. 
Каваленка пісаў: «Зроблены крок у напрамку далейшай 
дэмакратызацыі літаратурнага героя ў беларускай прозе 
пра вайну» [5, с. 191]. 

Такім чынам, трэба адзначыць, што ў айчыннай 
літаратуры наватарствам стала раскрыццё І. Шамякіным 
тэмы функцыянавання гарадскога падполля. 

Эстэтычны ідэал І. Шамякіна складае спалучэнне 
дзелавых якасцей, практычнасці з рамантычнай 
узнёсласцю, высокімі мэтамі. Пераадоленне плоскаснасці ў 
апісанні, адлюстраванне рэальнай ролі чалавека ў гісторыі, 
пашырэнне паняцця тыповых абставін у перыяд 1940 – 
1970-х гг. у творчасці пісьменніка з’яўляюцца фактарамі 
стварэння па-мастацку новай аповесці. 

 
Бібліяграфічныя спасылкі 

1. Андраюк С. А. Жыццё. Літаратура. Героі. Мінск: Навука 

і тэхніка, 1973. 

2. Андраюк С. Творчасць і біяграфія // Роднае слова. 2008. 

№ 3. С. 7–10. 

3. Бельскі А. Каханне, маладосць і трывогі сэрца 

[Электронны рэсурс] // Литмир. 2011. Рэжым доступу: 

https://www.litmir.me/br/?b=205284&p=1. Дата доступу: 

27.01.2020. 

https://www.litmir.me/br/?b=205284&p=1


100 

 

4. Бочаров А. Чем жива литература: Современность и 

литературный процесс. М.: Советский писатель, 1986. 

5. Каваленка В. А. Іван Шамякін: нарыс жыцця і творчасці. 

Мінск: Народная асвета, 1980.  

6. Локун В. І. Маральна-філасофскія пошукі беларускай 

ваеннай і гістарычнай прозы: 1950–1960-я гг. Мінск: Навука і 

тэхніка, 1995. 

7. Майхровіч С. Іван Шамякін: нарыс жыцця і творчасці. 

Мінск: Мастацкая літаратура, 1978. 

8. Шамякін І. Збор твораў: у 5 т. Мінск: Беларусь, 1965. Т. 

1: Помста. Глыбокая плынь. Апавяданні. 

9. Шамякін І. Трывожнае шчасце. Мінск: Оракул, 1995. 

 

 

ШМАТГРАННАСЦЬ АСОБЫ І ТВОРЧАЙ СПАДЧЫНЫ 

ІВАНА ШАМЯКІНА 

А. У. Барычэўская 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 

вул. К. Маркса, 31, 220050, Мінск, Беларусь, 

borichevskaya_2002@mail.ru, 

Навуковы кіраўнік: Шамякіна С.В., 

дацэнт кафедры тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства, 

кандыдат філалагічных навук 

У артыкуле разглядаюцца аспекты біграфіі і творчага шляху 

народнага пісьменніка БССР Івана Шамякіна. Сцвярджаецца думка аб 

тым, што менавіта такія якасці, як уменне пісьменніка заўсёды быць 

накіраваным у сваёй творчасці на самыя набалелыя і характэрныя 

з’явы часу, пісаць пра тое, што найбольш хвалявала ў дадзены момант 

чытача, апісваць жыццё кожнага свайго героя так, як быццам ён 
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пражываў яго сам, несці заўсёды адкрыццё часу, з’яўляюцца 

паказчыкамі шматграннасці яго асобы і творчай спадчыны. 

Ключавыя словы: Іван Шамякін; творчая спадчына; стыль; 

паэтыка. 

Іван Шамякін – сапраўдны тытан у беларускай 
літаратуры, які трымае на сваіх плячах нарысы, аповесці, 
п’есы, публіцыстыку, літаратурна-крытычныя артыкулы. 
Творы Івана Пятровіча перакладзены больш чым на 30 моў 
свету. Яго творчасць – гэта яго глыбокая адданасць часу. 
Ён з тых пісьменнікаў, якія з самага пачатку літаратурнай 
дзейнасці адкрылі шырокі і непасрэдны доступ часу ў 
мастацкае жыццё вобразаў. І самі вобразы яго твораў часта 
народжаны сучаснасцю, нягодамі сённяшняга грамадскага 
развіцця і барацьбы. У мастака слова кожны новы твор – 
гэта толькі што ўлоўленае імгненне бягучага часу, момант 
грамадскіх настрояў, увасоблены ў канкрэтных лёсах 
герояў. Такі талент, які меў Іван Шамякін, ёсць далёка не 
ва ўсіх паэтаў і празаікаў. Адсюль і яго папулярнасць, якой 
зайздросцілі шмат іншых пісьменнікаў. 

Будучы пісьменнік-празаік нарадзіўся 30 студзеня 
1921 года ў вёсцы Карма Добрушскага раёна Гомельскай 
вобласці. Сям’я была бедная, і з 1925 года бацька стаў 
працаваць лесніком у Цярэшкавічах, пад Нова-Беліцай 
(Светлагорскі раён). Праз год маці з дзецьмі на нейкай 
прычыне вярнулася ў Карму. У 1927 годзе пераехалі на 
новае месца бацькавай працы – у леснічоўку («стражу») 
пад Пясочнай Будай Церахоўскага раёна. Пасля – новая 
«стража» пад Краўцоўкай таго ж раёна. Іван Пятровіч 
вучыўся да пятага класа ў гэтай вёсцы. Часта прыходзілася 
змяняць школы з-за пераездаў, аднак вучыўся добра. Пасля 
заканчэння сямі класаў Макаўскай школы паступіў у 
Гомельскі тэхнікум будаўнічых матэрыялаў. 

З мастацкай літаратурай быў знаёмы яшчэ да школы. 
Хлопца цягнула да літаратуры. Да чытання прызвычаіўся 
рана. Першую і другую кнігі рамана М. Шолахава «Ціхі 
Дон» прачытаў яшчэ ў восем гадоў, калі пасвіў кароў, 
трэцюю і чацвёртую – у тэхнікуме. 
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У тэхнікуме Іван Пятровіч пачаў пісаць вершы. 
Арганічнае адзінства чалавека і прыроды, адзінства 
фізічнае і духоўнае – вось што стала асаблівасцю 
паэтычнага светаўспрымання пісьменніка. У гэты час стаў 
актыўным членам літаратурнага аб’яднання пры газеце 
«Гомельская праўда». Удзельнічаючы ў рабоце аб’яднання, 
І. Шамякін пазнаёміўся з Леанідам Гаўрылавым, Кастусём 
Кірэенкам і Дзмітрыем Кавалёвым – таленавітымі 
маладымі паэтамі. Спрабаваў пісаць апавяданні. 

У 1940 годзе І.Шамякін скончыў тэхнікум і быў 
накіраваны на працу ў г. Беласток. Працаваць давялося 
нядоўга: хутка быў прызваны ў армію. Аднак паспеў 
напісаць аповесць «Помста». Служыў у Мурманску, у 
зенітна-артылерыйскай часці. Там і застала вайна. 

У 1944 годзе напісаў апавяданне на беларускай мове 
«У снежнай пустыні», якое пазней было надрукавана. З 
гэтага часу і пачынаецца сур’ёзная праца пісьменніка ў 
літаратуры. 

Пасля дэмабілізацыі вырашыў перакваліфікавацца, 
пакінуць прафесію тэхніка па будаўнічых матэрыялах і 
стаць выкладчыкам мовы і літаратуры. На гэта рашэнне, 
безумоўна, паўплывала цяга да літаратурнай творчасці.  

Праз некаторы час стаў працаваць настаўнікам у 
вёсцы Пракопаўка Церахоўскага раёна. У 1946 годзе 
паступіў на завочнае аддзяленне Гомельскага педагагічнага 
інстытута. 

У снежні 1945 года І. Шамякін удзельнічаў у рабоце 
першага пасляваеннага пленума праўлення Саюза 
пісьменнікаў БССР. Па сутнасці, на гэтым пленуме 
падлічваліся ўцалелыя за вайну літаратурныя сілы 
Беларусі. 

У 1948 годзе паступіў вучыцца ў Рэспубліканскую 
партыйную школу і пераехаў у Мінск. Пасля заканчэння 
школы працаваў галоўным рэдактарам альманаха 
«Советская Отчизна». У 1952 годзе з’явіўся раман 
«У добры час», прысвечаны пасляваеннай калгаснай вёсцы, 
перыяду аднаўлення сельскай гаспадаркі. З 1954 года шмат 
гадоў працаваў намеснікам старшыні праўлення Саюза 
пісьменнікаў Беларусі. 
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Дастаткова доўга займаючы пасаду сакратара, а пасля 
першага сакратара праўлення Саюза пісьменнікаў Беларусі, 
І. Шамякін знаходзіцца ў самым цэнтры літаратурнага 
жыцця рэспублікі. 

Папулярнасць пісьменніцкага імя Івана Шамякіна 
якраз звязана з тым, што ён умее апавядаць пра сённяшні 
дзень чалавека, пра яго турботы, пачуцці і думкі, пра яго 
маральны і псіхалагічны стан так, каб захапіць чытача 
глыбокім сэнсам убачанага, адкрыць яму заканамернасць 
руху грамадства і гэтым самым дапамагчы заняць 
правільную пазіцыю ў жыцці, знайсці хутчэйшую дарогу 
да ўласнага ўнутранага і грамадзянскага самавызначэння. 
Але адлюстраванне надзённых праблем сучаснасці стала 
яшчэ больш смелым і глыбокім у рамане «Крыніцы» (1957) 
– творы пра жыццё сельскай інтэлігенцыі, пра нялёгкія 
шляхі ўсталявання новых узаемаадносін паміж кіраўніком і 
падначаленымі. 

У тым жа годзе была надрукавана аповесць 
«Непаўторная вясна», якой адкрыўся цыкл з пяці аповесцей 
(трохі пазней з’явіліся «Начныя зарніцы» (1958), «Агонь і 
снег» (1959), «Пошукі сустрэчы» (1959), «Мост» (1965)), 
аб’яднаных агульнай назвай «Трывожнае шчасце». 
У цыкле шмат аўтабіяграфічнага. «Трывожнае шчасце» 
ўспрымаецца як імкненне пісьменніка раскрыць тыповыя 
рысы свайго пакалення, на долю якога выпала шмат 
выпрабаванняў і нягод у час ліхалецця. 

Адзін за адным выходзяць зборнікі апавяданняў «На 
знаёмых шляхах» (1949), «Дзве сілы» (1951), «Першае 
спатканне» (1956), кніга апавяданняў і аповесцей «Вячэрні 
сэанс» (1968), зборнік «Экзамен на восень. Кінааповесць. 
П’есы» (1975). 

Ад твора да твора павышаецца майстэрства І. 
Шамякіна. Як казаў Пятро Васючэнка: «Надзвычайная 
папулярнасць прозы Шамякіна тлумачыцца той 
усёпранікальнасцю, з якой ён прасочваў побыт і душу 
чалавека, умеў з аднолькавым поспехам зазірнуць у 
майстэрню архітэктара, аперацыйную хірурга, кабінет 
партыйнага функцыянера, хату механізатара. Паўсюль 
пісьменнік знаходзіў жыццё і чалавека з яго простымі 
жаданнямі – дабрабыту, кахання, шчасця» [3, вокладка]. 
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Сапраўды, пісьменнік заўсёды і ва ўсім першы: і ў 
асэнсаванні маральнага і грамадскага значэння заўважаных 
у жыцці з’яў, і ў пошуках найбольш дасканалых сродкаў 
для іх адлюстравання. Іван Пятровіч меў значную перавагу 
перад іншымі пісьменнікамі ў тым, што ў яго ёсць 
магчымасць непасрэдна ўплываць на сучасныя этычныя і 
грамадскія ўяўленні людзей, ставіць іх перад вырашэннем 
новых надзённых праблем, пабуджаць да роздуму над 
станам чалавека ў грамадстве менавіта ў дадзены момант. 

Грунтуючыся на праўдзе жыцця, добра адчуваючы 
яго глыбінны ход і магчымыя павароты, І. Шамякін змог 
завастрыць сюжэтныя канфлікты, паказаць напружанасць, 
прасвятліць маральны, духоўны сэнс штодзённых, 
побытавых стыкненняў людзей, заклапочаных інтарэсамі 
справы. Яго героям уласціва працоўная апантанасць. 
Захапленне любімай працай робіць іх яшчэ больш чулымі 
да самых надзённых праблем грамадскага жыцця, бо праз 
уласную працу яны ўступаюць у шырэйшыя 
ўзаемаадносіны з людзьмі і здольныя асэнсаваць гэтыя 
ўзаемаадносіны. У пераадоленні цяжкасцей, у барацьбе з 
адмоўнымі з’явамі навакольнага жыцця адбываецца 
далейшае іх унутранае, духоўнае пасталенне. 

Яго творчая вернасць сучаснай тэме не азначала 
абавязковай няўвагі да гісторыі. Наадварот. Мінулыя 
дзеянні народа, асабліва падзеі Вялікай Айчыннай вайны, 
арганічна ўваходзяць у сюжэты многіх твораў пісьменніка, 
асабліва раманаў, паглыбляюць і абвастраюць сучасную 
праблематыку, умацоўваюць гістарычны прынцып 
мастацкага мыслення. Тэма вайны ў творах Шамякіна і 
сёння застаецца надзвычай «гарачай», надзённай. 

Нельга і назваць ніводнага рамана Івана Пятровіча, у 
якім не было б цеснага спалучэння ў лёсах герояў 
перажытага ў мінулым з іх сучаснымі імкненнямі. Прычым 
гэта не фармальнае спалучэнне, а адна з асноўных і 
скразных сацыяльных праблем творчасці пісьменніка. 
Якраз-такі спалучэнне сучаснага і мінулага ў творах І. 
Шамякіна з’яўляецца ў першую чаргу своеасаблівай 
адзнакай глыбокага імкнення пісьменніка да сацыяльнага, 
гістарычна праўдзівага аналізу грамадскіх працэсаў і 
характараў сваіх герояў. 
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У творчай біяграфіі Івана Шамякіна 1945 год быў 
надзвычай памятны. У гэтым годзе празаік убачыў на 
старонках часопіса «Полымя» першыя свае празаічныя 
творы, з якіх пачаўся яго шлях у літаратуру. Гэта 
апавяданне «У снежнай пустыні» і аповесць «Помста», 
напісаныя на франтавых дарогах Еўропы. 

Крытыка лічыла ўдалым дэбют малавядомага аўтара. 
Праўда, аповесць «Помста» мала чым вылучалася з 
пасляваеннай беларускай прозы, вяршынямі якой у той час 
былі творы Кузьмы Чорнага «Вялікі дзень» і «Скіп’ёўскі 
лес», раман у вершах Якуба Коласа «Рыбакова хата», 
зборнік навел Міхася Лынькова. 

Проза Шамякіна 1945–1947 гг. яшчэ не адкрывала 
новых гарызонтаў. Але між тым трэба ведаць, што Іван 
Пятровіч пад уплывам рамантычных настрояў, навеяных 
самім жыццём, пачаў з лірычных вершаў. Сам пісьменнік 
прызнаваўся: «Калі я, акрылены першымі поспехамі, вынес 
на абмеркаванне свае вершы, дык быў моцна расчараваны: 
паэзію маю “знішчылі ўшчэнт на корані”»[2, с. 4]. 

Іншы б пісьменнік, напэўна, надламаўся пад цяжарам 
такога суровага прысуду, якога было дастаткова, каб 
развітацца з марамі аб літаратурнай творчасці. Але 
Іван Шамякін быў не такі. Верны самому сабе, ён не 
пакідаў пісаць вершы, а недзе глыбока на дне душы роіліся 
мары аб празаічнай творчасці. 

Юнацкая парывістасць, упэўненасць у сваіх сілах 
падагравалі гэтую нясмелую надзею, і ён неўзабаве 
адважыўся вынесці на суд абласнога літаратурнага 
аб’яднання «Гомельскай праўды» сваю празаічную 
мініяцюру – апавяданне аб маладым фельчару дзяўчыне. 
Апавяданне гэтае з’явілася ў выніку таго, што пісьменнік, 
па яго словах, моцна закахаўся ў студэнтку-медычку Машу 
Кротаву. 

«У 1940 годзе, – успамінае пісьменнік, – я даслаў свае 
першыя апавяданні ў рэдакцыю часопіса “Полымя 
рэвалюцыі”. Сярод твораў, помню, асабліва цікавым было 
апавяданне “Парастак”. Мне адказаў рэдактар “Полымя 
рэвалюцыі” Міхась Лынькоў. Я з удзячнасцю ўспамінаю 
яго грунтоўныя… пісьмы, у якіх ён надзвычай дэталёва 
разбіраў мае апавяданні, вучыў, як трэба і як не трэба 
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пісаць. Пісьмы яго былі для мяне самай кваліфікаванай 
кансультацыяй» [2, с. 6]. 

Міне пяць гадоў з часу атрыманага ад старэйшага 
пісьменніка добразычлівага «пажадання на дарогу», пакуль 
пратаптаныя ўпартым напружаннем творчай энергіі 
сцежкі-дарожкі прывядуць да стварэння першай аповесці, а 
крыху пазней – рамана «Глыбокая плынь». Дарэчы, за гэты 
раман пісьменніку была прысуджана Дзяржаўная прэмія 
СССР у 1951 годзе. 

У рамане «Глыбокая плынь» І. Шамякін імкнецца 
спалучыць, развіваючы галоўную стылявую тэндэнцыю 
аповесці «Помста», вострасюжэтнае дзеянне з жыццёвай 
сілай рэальнага факта. Ён робіць прасцей развіццё падзей, 
але не адмаўляючыся ад яго дынамічнасці і драматызму. 

Гэты раман, несучы ў сабе тыповыя адзнакі 
тагачаснай літаратуры ў адлюстраванні вайны з яе 
жаданнем ідэальна ўзвысіць учынак чалавека на вайне, з яе 
агульнай публіцыстычнай, гучнай маральнай, 
грамадзянскай і палітычнай ацэнкай гэтага ўчынку, быў 
разам з тым наватарскім творам, наватарскім не толькі ў 
мастацкім вопыце самога пісьменніка, але і ва ўсёй 
беларускай прозе пра вайну. Менавіта ў гэтым творы Іван 
Шамякін паставіў шмат якія праблемы мастацкага 
адлюстравання партызанскай барацьбы, да якіх стане 
ўважлівая беларуская літаратура і будзе паглыбляць іх 
мастацкае разуменне аж да сённяшняга дня. І адна з 
важнейшых праблем зместу рамана «Глыбокая плынь» – 
маральная складанасць і сацыяльна-побытавая 
своеасаблівасць народнай вайны з ворагам. 

Іван Шамякін – і відны грамадскі дзеяч. Ён часта 
выступае з прамовамі па пытаннях эканамічнага і 
культурнага развіцця рэспублікі не толькі на пісьменніцкіх 
сходах, але і на пленумах ЦК КПБ, на пасяджэннях 
Вярхоўнага Савета БССР і іншых адказных форумах. 

У 1963 годзе І. Шамякін уваходзіў у склад беларускай 
дэлегацыі на XVIII сесіі Генеральнай Асамблеі ААН. Свае 
ўражанні аб знаходжанні ў Амерыцы, аб рабоце сесіі 
Генеральнай Асамблеі ААН пісьменнік цікава перадаў у 
дзённіку «Два месяцы ў Нью-Ёрку». Займаючы кіруючую 
пасаду ў Саюзе пісьменнікаў БССР, выконваючы 
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шматлікія грамадскія абавязкі, Іван Пятровіч часта 
выступаў з прамовамі аб стане сучаснай беларускай 
літаратуры, пісаў крытычныя артыкулы. Яны сабраны ў 
кнізе «Размова з чытачом. Артыкулы, выступленні, 
дзённікі» (1973). 

Яшчэ на досвітку сваёй творчасці Іван Пятровіч ужо 
быў знаёмы ў пісьменніцкіх колах, куды ўваходзілі празаікі 
і драматургі Міхась Лынькоў, Іван Навуменка,  
Андрэй Макаёнак і іншыя. Менавіта яны выказваліся пра 
яго творчасць і пісьменніцкія здольнасці, а першы з іх 
дапамог стаць І. Шамякіну сапраўдным Пісьменнікам з 
вялікай літары. 

Былі і проста чытачы, якія таксама выказвалі сваю 
думку пра яго творы, напрыклад, сярод такіх быў слесар-
механік Мінскага трактарнага завода Л. Лісіца. 

Іван Шамякін – першы сакратар праўлення Саюза 
пісьменнікаў Беларусі, член праўлення Саюза пісьменнікаў 
СССР, Старшыня Вярхоўнага Савета БССР, кандыдат у 
члены ЦК КПБ, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР, 
Літаратурнай прэміі імя Якуба Коласа, Дзяржаўнай прэміі 
БССР імя Якуба Коласа, народны пісьменнік Беларусі. 

Уменне пісьменніка заўсёды быць нацэленым у сваёй 
творчасці на самыя набалелыя і характэрныя з’явы часу, 
пісаць пра тое, што найбольш хвалявала ў дадзены момант 
чытача, апісваць жыццё кожнага свайго героя так, як 
быццам ён пражываў яго сам, несці заўсёды адкрыццё часу 
– вось яго шматграннасць асобы і творчай спадчыны. 
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кандыдат філалагічных навук 

Артыкул прысвечаны вывучэнню асаблівасцяў стылю 

публіцыстычных тэкстаў народнага пісьменніка БССР Івана Шамякіна 

ў яго кнізе «Роздум на апошнім перагоне». Вызначана, што 

індывідуальнасць Івана Шамякіна ў гэтай кнізе заключаецца ў імкненні 

давесці свае перажыванні, перакананні, думкі і пачуцці да шырокай 

аўдыторыі. Творца занепакоены тым, што нацыя забываецца на вялікіх 

людзей мінулага (Я. Коласа, М. Багдановіча). Ён заклапочаны 

характарам будучага пакалення, станам беларускай мовы і культуры 

наогул. 

Ключавыя словы: Іван Шамякін; «Роздум на апошнім 

перагоне»; публіцыстыка; стыль публіцыстычных тэкстаў. 

Публіцыстыка – шматпланавае паняцце, хоць часта яе 
азначаюць праз газетны тэкст, тэкст СМІ і г.д. 
Публіцыстычнымі лічаць такія тэксты, якія з’яўляюцца 
рэакцыяй на сацыяльна значныя падзеі і якія ў сваю чаргу 
чакаюць рэакцыі шырокага чытача. Вядома, каб закрануць 
яго па-сапраўднаму, адных фактаў не хопіць. Стыль 
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выкладання павінен быць эмацыянальным, жывым, 
суб’ектыўным. 

Беларуская пісьменніцкая публіцыстыка, 
пачынальнікам якой можна лічыць Францыска Скарыну, 
сёння налічвае ў сваёй скарбонцы шэраг яркіх твораў 
Францішка Багушэвіча, Янкі Купалы, Якуба Коласа, Цёткі, 
Максіма Гарэцкага, Васіля Быкава, Янкі Сіпакова, Ніла 
Гілевіча, Генадзя Бураўкіна. 

Іван Шамякін – адзін з самых вядомых беларускіх 
празаікаў, творчасць якога даследуюць літаратуразнаўцы, 
але яна амаль не раскрыта з лінгвістычнага і, у 
прыватнасці, стылістычнага пунктаў гледжання. 

З дапамогай дыскурснага аналізу паспрабуем 
раскрыць публіцыстычнасць твораў І. Шамякіна. 

Апублікаваныя дзённікавыя запісы І. Шамякіна 
маюць публіцыстычны характар. Як адзначае сам аўтар: 
«Расказ пра гэтых самабытных людзей, дружбу з якімі 
падарыў мне лёс, – таксама своеасаблівы дзённік, хіба 
толькі ў дзённіку пра людзей пішаш больш лаканічна, а ў 
спецыяльных нарысах – шырока» [5, с 6]. Кніга «Роздум на 
апошнім перагоне» складаецца з запісаў рэфлексій на 
сучасныя падзеі і з мемуарнай часткі, якая раскрывае 
аўтара і час яго дзяцінства, маладосці, тагачасных праблем 
грамадства. Бясспрэчна, што гэтыя праблемы калі не 
актуальныя, то заслугоўваюць ўвагі і даследавання як з’явы 
папярэдняй эпохі. Лексічныя здабыткі, мастацкія 
вобразныя прыёмы раскрываюць асобу пісьменніка. 

Выразнага і агульнапрызнанага азначэння паняцця 
дыскурс, якое ахоплівае ўсе яго характарыстыкі, не існуе. 
Мы будзем прытрымлівацца думкі В. Іўчанкава, які 
прапануе разглядаць тэкст як выразнік экстралінгвістычнай 
інфармацыі, што адкрываецца носьбіту мовы не адразу, а 
пасля аператыўнай апрацоўкі, спасціжэння працэсаў 
спараджэння, разгортвання праектавання і сацыяльнай 
карэляцыі яго зместу [3, с. 36]. Пра мэты і асаблівасці 
напісання тэкстаў кажа Іван Шамякін ў звороце да чытача: 
«Да дзённіка я вярнуўся, калі пастарэў: калі пераваліла за 
шэсцьдзясят, пацягнула на запісы і падзей дня сённяшняга, 
і ўспамінаў аб часе мінулым – аб сабе, сям’і, настаўніках, 
калегах, аб жыцці, палітыцы. Гадоў восем назад я 
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апублікаваў запісы 1982 – 1984 гадоў, назваўшы іх 
“Карэнні і галіны”. <...> Дзённік склаў палову аднайменнай 
кнігі, дапоўненай успамінамі пра Якуба Коласа, Пятра 
Глебку, Івана Мележа, Петруся Броўку, Андрэя Макаёнка. 
<…> Гадоў пяць (1985–1989) зноў дзённікавыя запісы я веў 
эпізадычна – акунуўся ў мастацкія творы. Але ў апошнія 
гады амаль увесь час прысвяціў успамінам, напісаў не адну 
сотню старонак. Розняцца яны ад “Карэнняў і галін” тым, 
што падзеі бурнага часу, як кажуць, дзень сённяшні 
вымушае прысвячаць яму непараўнаўча большае месца» [5, 
с. 5−6]. І. Шамякін – сталы ўжо чалавек, пражыў сумленна, 
на яго думку, адведзеныя яму гады, адчувае сябе слабым і 
самотным, нават пакінутым грамадскасцю. Яму неабходна 
выказацца і па пісьменніцкай звычцы ён занатоўвае 
ўражанні ад новых падзей разам з успамінамі. У навуковай 
літаратуры сёння функцыянуюць вельмі разнастайныя 
інтэрпрэтацыі паняцця дыскурс, агульнае ў іх – наяўнасць 
сувязі паміж адрасантам і адрасатам. Менавіта для таго, 
каб шырокі чытач азнаёміўся з усімі перажываннямі, якія 
хвалявалі І. Шамякіна, і была апублікавана кніга «Роздум 
на апошнім перагоне»: «Няхай чытача не здзіўляюць 
некаторыя парушэнні храналогіі: асобныя запісы 1982–
1983 гадоў ідуць раней запісаў 1981 года. Я гэта зрабіў 
знарок. Прычыну, бадай, растлумачу: гэтая частка 
дзённікаў – успаміны пра маіх бацькоў, сваякоў, пра 
маленства і юнацтва. І я хацеў, каб іх прачыталі раней: 
ведаючы біяграфію маю, вытокі творчасці, чытачам будзе 
больш зразумелы мой роздум на апошнім перагоне» [5, 
с. 5−6]. 

Дыскурс не адрозніваецца ад іншых камунікатыўных 
з’яў у тым сэнсе, што для яго абавязкова наяўнасць аўтара-
адрасанта і рэцыпіента-адрасата, і, вядома, дыялогу паміж 
імі. Для публіцыстыкі ўвогуле і публіцыстыкі І. Шамякіна 
ў прыватнасці характэрна маналагічнасць. Але па сваёй 
сутнасці маналог у публіцыстыцы – гэта проста прыватны 
выпадак дыялогу, хаця традыцыйна дыялог і маналог 
супрацьпастаўляліся [2, с. 49]. 

Аўтарскае «Я» ў публіцыстычным творы даследчыкі 
размяжоўваюць: Я-удзельнік і Я-разважальнік [4, с. 19−20]. 
Такая дуалістычнасць бярэ пачатак у размоўным стылі. 
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Калі людзі гавораць пра сябе, то «Я» мінулага часу бывае 
як пасіўным, так і актыўным. 

У публіцыстыцы І. Шамякіна выразна выяўляюцца 
абодва «Я». Аўтар выступае сведкам, ўдзельнікам, 
назіральнікам. «Перапісаў я невялічкі зборнік і вывучыў 
вершы яго (Ясеніна) на памяць толькі ў тэхнікуме. Адзін 
студэнт, нехта Кузьміч, стары, гадоў на восем старэйшы за 
нас, армію адслужыў, меў зборнічак і – во хапуга, 
спекулянт! – за рубель мог даць яго на адну ноч: хочаш, 
чытай, хочаш перапісвай. Я перапісваў да раніцы. У знак 
пратэсту хлопцы змовіліся ўкрасці ў Кузьміча гэты 
зборнік. Я быў супраць...» [5, с. 50] – успамін юнацкіх год 
апісвае цяжкае становішча з кнігамі, якіх не хапала; 
«Учора я паехаў да Андрэя і мы доўга абмяркоўвалі: ісці ці 
не ісці?» [5, с. 136] – насычаны дзейнікамі сказ-звязка; 
«І вось мінула чвэрць стагоддзя, як я не заглядваў на тую 
вуліцу, хоць часта праязджаў побач, паралельна ў трохстах 
метрах… Туды, гуляючы, мы рэдка заходзілі» [5, с. 20] – 
пра ролю месцаў дзяцінства, маякоў памяці; «Загадкавае 
пісьмо. Шкада, што я не захаваў яго» [5, с. 21] – пра 
дакументы, праз якія атрымліваюць асалоду ці 
выкарыстоўваюць гістарычным сведкам; «Пра сябе, пра 
сваё сталенне, пра перажыванні на розных этапах (якія 
помняцца, а помню я нямала) хочацца напісаць асобна, 
толькі зраблю я гэта пазней, калі будуць сілы і будзе час. 
Але наўрад ці стану пісаць пра маленства, таму што нямала 
расказаў тут, пішучы пра бацьку, пра сям’ю і таму, што пра 
жыццё лесніка лепш не напішаш, як зрабіў гэта Колас» [5, 
с. 45] – Я. Колас «Новай зямлёй» адназначна вельмі 
паўплываў на маленькага І. Шамякіна, бо дасканала апісваў 
жыццё сям’і, падобнай на ягоную. 

Аўтар арыентуе чытача на сумеснае вырашэнне 
праблем: «Можа, не трэба так хутка пісаць іх, успаміны 
пра сваіх сучаснікаў – пра тых, хто яшчэ ўчора жыў з 
намі?» [5, с. 110] – пра ступень аб’ектыўнасці ва ўспамінах 
пра пайшоўшых з жыцця; «Па прэсе і тэлеперадачах я не 
бачу тае напружанасці ў нарыхтоўцы кармоў, якая была ў 
апошнія гады… А можа, і добра, што менш шуму» [5, 
с. 25] – разважанні наконт асвятлення збору ўраджаю ў 
краіне. 



112 

 

Як бачна, пры выкарыстанні метада суб'ектыўнага 
назірання навакольнай рэчаіснасці і ўласнай свядомасці 
творца забяспечвае далучэнне аўдыторыі да руху думкі, 
стварае эмацыянальнае, а тым самым і комплекснае ідэйна-
псіхалагічнае ўздзеянне на чытача. 

Уключэнне чытача ў дыялог з аўтарам праявілася ўжо 
пры разглядзе выражэння суб’екта публіцыстычнага 
дыскурсу І. Шамякіна. Але і пры суб’екце «Я» побач з 
меркаваннем аўтара існуе велізарная разнастайнасць іншых 
меркаванняў [6, с. 353]. 

Назоўнікі школьнікі, акадэмікі, чытачы, будучыя 
чытачы можна лічыць у канкрэтным тэксце назвай 
адрасата замест звароту. 

Дзённікі, напэўна, самы масавы жанр літаратуры. Іх 
пішуць усе: школьнікі, якія яшчэ не зусім авалодалі 
арфаграфіяй, і старыя акадэмікі, якія ўжо забываюць яе. 
Сярод мноства гэтых дакументаў пісьменніцкія дзённікі 
займаюць асаблівае месца: да іх павышаная ўвага чытача… 
«Я пісаў дзённік у юнацтве, пра што чытачы даведаюцца, 
пісаў у арміі» [5, с. 5]. 

І. Шамякін уключае ў круг чытачоў кнігі «Роздум на 
пошнім перагоне» як аматараў яго асабістага пісьменства, 
так і наогул чытачоў паэзіі і прозы. «Дзіўна, чым бліжэй ва 
ўспамінах я падыходжу да апошняга дзесяцігоддзя – да 
старасці, тым менш успамінаю падзей, фактаў і… людзей, 
якія маглі б зацікавіць і мяне, і будучага чытача, калі 
запісы гэтыя, спадзяюся, убачаць свет, рана ці позна» [5,  
с. 321]; «Няхай будучы чытач ведае літаратурныя норавы 
таго, цяпер вельмі далёкага часу. Але ўсё тое лічу драбязой 
у параўнанні з тым, што робіцца зараз» [5, с. 321]. 

Самы часты прыём, які выкарыстоўвае І. Шамякін 
для сувязі з чытачом, – гэта рытарычныя пытанні. Яны 
ператвараюць маналагічнае маўленне ў дыялог, робяць 
слухачоў суразмоўцамі аратара, актывізуюць іх увагу, 
далучаюць да навуковага пошуку ісціны [1, с. 153]. 
Некалькі прыкладаў: «Мяне заўсёды цікавіла мая 
радаслоўная. Хто былі мае прадзеды, дзяды? Сяляне, 
безумоўна. Але якія яны былі? Працавітыя, дзелавыя, 
разумныя ці непаваротлівыя, безыніцыятыўныя?» [5, с. 21] 
– разважанне пра два антанімічныя стэрэатыпы пра 
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характар беларусаў; «Вельмі разумею смутак Кулакоўскага 
і яго прагу пісаць. Пісаць і мне хочацца. Але што? У мяне 
вышэй пачуццё адказнасці за тэму, сюжэт» [5, с. 131] – 
знаходжанне ва ўласных рамках, немагчымасць пісаць 
наогул пра ўсё, што хочацца (вядома, спрэчнае пытанне, 
што мусіць пісаць аўтар, але менавіта такая пазіцыя ў 
І. Шамякіна). 

Так, падобныя пытанні ў тэксце вельмі дапамагаюць 
заінтрыгаваць, пры тым што гэты прыём аднолькава 
эфектыўна працуе падчас і чытання, і слухання. Адрасант 
паведамлення рэфлекторна шукае адказ на пытанне, нават 
калі яно рытарычнае ці калі аўтар сам дае адказ на яго. 
Такая актывізацыя ўвагі добра працуе на інтэлектуальную 
падрыхтоўку чытача і на карысць разумення тэксту. 
Прычым гэтыя дзве функцыі выцякаюць адна з адной і 
наадварот. 

Асабліва эмацыйна і эфектыўна атрымліваюцца 
сказы, калі рытарычныя пытанні ідуць разам, 
удакладняючы адно аднаго. Чытач яшчэ больш уключаны ў 
гульню ўяўлення вобразаў, якія спараджаюць тэкст: «Што 
ж, не так радасна, як раней, але прыемна, таіць няма чаго, – 
няхай будзе ордэн і ад прэзідэнта… Аднак ніхто з калег не 
пазваніў. Не павіншаваў. І мае добрыя намеснікі з БелСЭ. 
Што гэта? Няўвага? Ці непавага? Сумна» [5, с. 293] – пасля 
невялікай радасці ад атрымання ордэна ідзе крыўда на 
калег, якія недастаткова ўважліва на думку аўтара ставяцца 
да яго; «Што застаецца ад чалавека пасля яго смерці? Мы, 
матэрыялісты, адказваем: справы яго. Усяго? І больш 
нічога?» [5, с. 339] – зацікаўленасць пасмяротным жыццём 
асобы ў калектыўнай свядомасці. 

Публіцыстычны дыскурс І. Шамякіна яскравы, 
эмацыянальны, індывідуальна-персаніфікаваны. Вядома, у 
першую чаргу індывідуальнасць нараджаецца ў 
суб’ектыўнасці твораў. 

Індывідуальнасць І. Шамякіна ў «Роздуме на апошнім 
перагоне» выяўляецца ў імкненні давесці свае 
перажыванні, перакананні, думкі і пачуцці да шырокай 
аўдыторыі. Творца занепакоены тым, што нацыя 
забываецца на вялікіх людзей мінулага (Я. Коласа, 
М. Багдановіча), і падсвядома баіцца, што з ім адбудзецца 
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тое самае. Заклапочаны цікавасцямі і характарам будучага 
пакалення, станам беларускай мовы і культуры наогул. 

Даследаванне творчасці дазваляе шырэй ацэньваць 
дасягненні аўтара, больш разумець яго і эпоху, сведкам 
якой ён быў. Калі аўтар раскрываецца як асоба, чытанне 
яго тэкстаў набывае непадробную зацікаўленасць. Гэта 
вельмі важна і ў культурным выхаванні нацыі, і ў 
даследаванні твораў спецыялістамі. 
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Артыкул прысвечаны характарыстыцы фразеалагізмаў, 

выкарыстаных у творы класіка беларускай літаратуры Івана Шамякіна 

«Сэрца на далоні», паводле стылістычных функцый. У выніку 

паказана, што найбольшую групу ў творы складаюць фразеалагізмы, 

якія выконваюць намінатыўную функцыю, найменшую – ацэначную. 

Раман Івана Шамякіна вельмі багаты на ўстойлівыя адзінкі мовы, 

пісьменнік выкарыстаў іх творча і арыгінальна, без лішніх паўтораў. 

Дзякуючы гэтым адзінкам ажыўляецца мова персанажаў, яны 

набываюць сваю адметнасць не толькі праз паводзіны і ўчынкі, але і 

праз адносіны да слова, праз здольнасць выкарыстоўваць яго трапна і 

да месца. У гэтым і праяўляецца сапраўдная глыбіня, прыгажосць, 

адметнасць, непаўторнасць самога твора і майстэрства аўтара ў 

выкарыстанні моўных сродкаў. 
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Сёлета адзначаецца 100-годдзе з дня нараджэння 
Івана Шамякіна – класіка беларускай літаратуры, майстра 
нацыянальнай прозы, выдатнага драматурга і сцэнарыста, 
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сапраўднага мастака роднага слова, які шліфаваў нашу 
мову, узвышаў яе да літаратурнага ўзроўню. 

Іван Пятровіч Шамякін – адзін з самых знакамітых 
пісьменнікаў-раманістаў, празаік, які паказаў найбольш 
надзённыя праблемы свайго часу, пісьменнік, які «любіць 
ісці, што называецца, па гарачых слядах падзей» [1, с. 4]. 
Гэта чалавек, які практычна кожным сваім творам 
сцвердзіў, што годнасць, маральная вартасць чалавека, 
святло яго духоўнасці – неацэненыя каштоўнасці. «Быць 
чалавекам» – такімі словамі можна вызначыць асноўную 
тэму творчасці аўтара. Яна прасочваецца ў яго першым 
апавяданні «У снежнай пустыні», у пенталогіі «Трывожнае 
шчасце», у рамане «Глыбокая плынь» і г. д. Героі гэтых 
твораў багатыя духоўна – яны чалавечныя. Да такіх 
адносіцца і камандзір Васіль («У снежнай пустыні»), і маёр 
Раманенка («Помста»), і Таня Маеўская («Глыбокая 
плынь»). Але асабліва яркім і моцным вобразам з’яўляецца 
фігура доктара Яраша, які здольны не толькі дапамагаць 
няшчасным, але і трымаць людскія сэрцы на далонях 
(раман «Сэрца на далоні»). Менавіта на гэтым творы мы і 
засяродзім сваю ўвагу. 

Раман Івана Шамякіна «Сэрца на далоні» выйшаў у 
1964 годзе. У ім уздымаецца праблема бацькоў і дзяцей, а 
таксама прысутнічае прыём рэтраспекцыі – зварот да 
мінулых падзей, да дзеянняў вайны. Як падкрэсліў 
беларускі даследчык і крытык Віктар Каваленка, «раман 
“Сэрца на далоні” ўспрымаецца як новая ступень у 
мастацкім адлюстраванні сучаснасці» [1, с. 122]. Мова 
гэтага твора эмацыянальная, маляўнічая, каларытная. У ёй 
таленавіта пададзены вобразна-выяўленчыя сродкі, 
асабліва ўражваюць бліскуча выкарыстаныя па ўсім рамане 
«залацінкі народнай мудрасці» – фразеалагізмы. 

Фразеалагізмы – гэта не проста сукупнасць адзінак, 
гэта душа кожнага твора. Дзякуючы ім мова дадзенага 
рамана Івана Шамякіна стала жывой, сакавітай, ёмістай, 
напоўненай смакам свайго, беларускага, слова. Нездарма, 
як адзначыў знакаміты прафесар Іван Якаўлевіч Лепешаў, 
«пісьменнікі, фалькларысты, лінгвісты слушна называюць 
фразеалагізмы самародкамі, самацветамі роднай мовы» [3, 
с. 207]. 
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Мэта дадзенага артыкула – характарыстыка 
фразеалагізмаў, выкарыстаных у творы І. Шамякіна «Сэрца 
на далоні», паводле стылістычных функцый. Як вядома, 
фразеалагізмы з боку стылістычнага прызначэння 
падзяляюцца на дзве групы: узуальнага характару 
(агульныя функцыі) і аказіянальнага (прыватныя функцыі, 
якія рэалізуюцца толькі ў пэўным кантэксце). Разгледзім 
устойлівыя адзінкі, што выкарыстоўваюцца ў рамане, з 
боку ўзуальнага характару. 

Вядомы навуковец І. Я. Лепешаў вылучыў 6 функцый 
фразеалагізмаў узуальнага характару: намінатыўная, 
«лаканізацыі» маўлення, вобразнага выказвання, 
ацэначная, эмацыянальная і экспрэсіўная. Сабраныя намі 
адзінкі выконваюць наступныя функцыі: 

1. Намінатыўная функцыя. Фактычна ўсе 
фразеалагізмы валодаюць асаблівасцю называць прадметы, 
дзеянні, з’явы рэчаіснасці. Праўда, гэтая функцыя часцей 
рэалізуецца з іншымі, бо фразеалагізмы па сваёй прыродзе 
з’яўляюцца вобразнымі адзінкамі, таму яны не проста 
нешта называюць, а яшчэ і характарызуюць з самых 
розных бакоў. Адзначаная функцыя ўласціва наступным 
адзінкам: не зводзячы вачэй, на «ты», адзін на адзін, на 
вачах, ні на міг, нашаму брату, ваш брат, (сказаў) ісціну ў 
апошняй інстанцыі, мае рацыю, па інерцыі, на твой 
рахунак, ні гу-гу, усе як адзін, ні слова, з дня ў дзень, у адзін 
міг і інш. Ужываюцца гэтыя фразеалагізмы ў такіх 
кантэкстах: 1) – А я люблю людзей, якія могуць вось так 
захапляцца, – адказала Валянціна Андрэеўна, не зводзячы 
вачэй з Яраша [4, с. 7]; 2) Валя мае рацыю: здараецца, і, на 
жаль, нярэдка, што за карыснымі і патрэбнымі справамі, 
якімі займаешся, за гуманнымі і высакароднымі мэтамі 
часам хаваецца звычайнае сябелюбства, эгаізм, 
індывідуалізм [4, с. 436]; 3) Ён па інерцыі зрабіў крокі два і 
павярнуўся [4, с. 49]. 

2. Функцыя «лаканізацыі» маўлення. Яна характэрна 
для фразеалагізмаў, што перадаюць «найбольшую 
канцэнтрацыю думкі пры найменшай затраце слоўнага 
матэрыялу» [2, с. 250]. Менавіта па гэтай прычыне 
фразеалагічныя адзінкі вельмі выйгрышныя, бо іх 
мінімальны кампанентны склад утрымлівае значную 
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інфармацыю, часцей большую, чым у звычайных словах. 
Гэта можна пацвердзіць прыкладамі такіх фразеалагізмаў: 
не зводзячы вачэй, на «ты», на міг, у кусты, на вачах, ні на 
міг, не крыўлю душою, кідалася ў вочы, кінуліся ў вочы, 
глядзець наперад, (сказаў) ісціну ў апошняй інстанцыі, 
хлебам не кармі, святой прастатой, не хопіць пораху, як 
грыбы, што з гуся вада, што гарох ад сцяны, усе як адзін, 
як з мяшка, кішэню набівае, з хвосцікам, чорцікі ў вачах, 
прачысціць (ім) мазгі, на валаску. Прыклады ўжывання 
адзначаных устойлівых адзінак у сказах: 1) Не крыўлю 
душою. Не краду [4, с. 19]; 2) На яе з цікавасцю пазіралі: 
адна, а такі гарэзлівы выраз яе твару, такія чорцікі ў вачах 
[4, с. 268]; 3) Дурнота ваша бабская ёй кішэню набівае [4, 
с. 239]; 4) Яна лічыла, што выхаванне – такі хітры 
механізм, які павінен быць заўсёды схаваны і разам з тым 
ні на міг не спыняцца, не грымець, не ляскаць, не дыміць, 
не чадзіць, але працаваць безадказна [4, с. 19]. 

3. Функцыя вобразнага выказвання. Як правіла, 
фразеалагізмы, што рэалізуюць гэтую функцыю, надзелены 
здольнасцю ствараць вобразнае ўяўленне пра прадмет, 
з’яву, дзеянне і інш. Такую асаблівасць маюць наступныя 
фразеалагічныя адзінкі: закружылася галава, хадзіла на 
пальчыках, дагары нагамі, насыпце (яму) солі на хвост, 
пацягнуў за язык, стаць на ногі, пацёр рукі, залілася 
слязамі, што з гуся вада, варон (будзеш) лавіць, не спускала 
з (яго) вачэй, што гарох ад сцяны, на поўны рот, глянуць у 
твар, як з мяшка, рукамі разводзіць, нос задзірае, дагары 
дном, перавярнуць дагары нагамі, паглядзець у вочы, 
паківала (яму) пальцам, махнуць рукой, з’ехаць на край 
свету, былі падняты на ногі, паціснуў плячамі, падняў на 
ногі. Прыклады ўжывання ў творы: 1) І тут жа адчула 
пякучы боль ад думкі, што калі-небудзь другая, чужая 
жанчына абдымала яго. Закружылася галава [4, с. 10]; 
2) Чорт яго пацягнуў за язык выказацца супраць культу 
асобы (цяпер Гукан нават не помніў, чаму пачаў гаварыць 
пра гэта) [4, с. 33]; 3) – Зося? – прашаптаў ён так, што 
ўздрыгнула ўрач, прыўзняліся на локцях хворыя, а Майзіс 
у захапленні пацёр рукі [4, с. 53]. 

4. Ацэначная функцыя. Шматлікія фразеалагізмы 
валодаюць здольнасцю ацэньваць нешта, даваць станоўчую 
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ці адмоўную характарыстыку з’яве рэчаіснасці, асобе, 
дзеянню і пад. З гэтай функцыяй ужываюцца, напрыклад, 
такія ўстойлівыя выразы: пацёр рукі, залатыя рукі, як 
свіння, грош нам цана, (як) пры цару Гароху, з галавой, 
скура ды косці, гарачая галава. Некалькі ілюстрацый у 
наступных сказах: 1) Залатыя рукі мае чалавек [4, с. 224]; 
2) «Чаўкае, як свіння», – падумаў Славік, каб хоць як-
небудзь прынізіць свайго непрыяцеля [4, с. 230]; 3) – Калі 
ён можа разваліць брыгаду, то грош нам цана [4, с. 232]; 4) 
– Трэба, штоб хазяін з галавой! [4, с. 250]. 

5. Эмацыянальная функцыя. У пераважнай большасці 
гэтую функцыю рэалізуюць выклічнікавыя і мадальныя 
выразы. З іх дапамогай «перадаецца эмацыянальны стан 
чалавека, выражаюцца разнастайныя пачуцці: радасць, 
захапленне, здзіўленне, насмешка, пагроза, абыякавасць, 
крыўда, страх, сорам і г. д.» [3, с. 211]. Такой здольнасцю 
валодаюць наступныя фразеалагізмы: дзякуй богу, барані 
божа, чорт яго ведае, на д’ябла, дай бог кожнаму, к 
чорту, бывайце здаровы, чорт вазьмі, разявіўшы рот, дух 
займае, ліха (яго) ведае, чорт (яго) ведае, ліха ведае, 
бліснулі вочы, на здароўе, залілася слязамі, да д’ябла, у 
душы, блізка браць да сэрца, да слёз, рукамі разводзіць, 
чорт мяне пацягнуў за язык, царства (ёй) нябеснае, (не) з 
адкрытай душой, хрэн з імі, на д’ябла, якога д’ябла, з 
лёгкай душой, чорт з вамі, чорт з ім, кроіў сэрца, бог 
ведае, «раскрыць душу», бог ведае што, не дуры галаву, 
паківала (яму) пальцам, чорта з два, махнуць рукой, 
паціснуў плячамі, божа мой. Прыклады ўжывання 
адзначаных фразеалагізмаў у сказах: 1) – Чорт яго ведае. 
Часам мне здаецца, з малой адказнасцю. – І раптам 
крыкнуў: – Бачыш?! [4, с. 13]; 2) Дзеці выраслі, што 
нарадзіліся пасля вайны. Глянеш навокал – дух займае [4, 
с. 26]; 3) «Медсястра – і раптам знахарка, сектантка нейкая. 
Ліха ведае што такое!» – разважаў ён, незадаволены, ужо 
трохі расчараваны, ідучы па доўгай вуліцы ў край сяла [4, 
с. 240]; 4) З абурэннем званілі ў міліцыю з некалькіх 
тэлефонаў – у абласное, у гарадское кіраўніцтва: якога 
д’ябла вы там робіце, калі зладзеі дзейнічаюць вось так?! 
[4, с. 429]; 5) – Ага ж. Пражыў, таварышок, дзякуй богу, 
усяго на свеце пабачыў і пачуў [4, с. 249]. 
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6. Экспрэсіўная функцыя. Фразеалагічныя адзінкі, 
якія валодаюць гэтай функцыяй, служаць для перадачы 
моўнай выразнасці. Яны адзначаюцца яркасцю, 
маляўнічасцю, вобразнасцю, эмацыянальнасцю. 
Экспрэсіўнасць дасягаецца рознымі спосабамі: 

• паўторам слоў (адзін на адзін, ні гу-гу, з вока на 
вока, з дня ў дзень); 

• абыгрываннем шматзначных слоў (насыпце (яму) 
солі на хвост, далі (яму) перцу); 

• нерэальным вобразам (папсаваць нервы, глядзім 
другімі вачамі, зубы з’еў, у вушах стаіць, не верыў вачам, 
варон лавіць, не кідайся словам, праваліцца скрозь зямлю, 
не выкідваў «конікаў», загаворваеце зубы, крыллі падрэзаў, 
прачысціць (ім) мазгі, ламаў галаву, ламаць галаву, лезеце ў 
душу, лезці ў душу, лезлі ў галаву, на валаску (ад смерці), 
разрываецца сэрца).  

Ужыванне адзначаных фразеалагізмаў можна 
прасачыць у наступных радках: 1) Я, малады чалавек, зубы 
з’еў на гэтых планіроўках [4, с. 32]; 2) І цяпер у вушах 
стаіць шум дажджу [4, с. 37]; 3) Ён пазнаў гэтую жанчыну. 
Але не верыў вачам [4, с. 52]; 4) Калі ж убачыў, што 
станіна нерухома павісла, а з вышыні, з будкі, выглядае 
дзюбаты тварык і весела смяецца, Славіку захацелася 
праваліцца скрозь зямлю [4, с. 225]; 5) Сапраўды, Зося з дня 
ў дзень адчувала прыліў гэтай новай сілы, даўно забытай, і 
ёй было хораша і… страшна [4, с. 265]; 6) Валянціна 
Андрэеўна, не будучы ніколі ханжой, аднак, амаль 
узненавідзела іх у гэты міг, мужа і доктара, які ўратаваў яе 
сына і якога яна ўвогуле богатварыла, – за тое, што ў такі 
момант, калі Славік, можа, на валаску ад смерці, яны 
збіраюцца піць спірт [4, с. 437]. 

Як бачна, многія фразеалагічныя адзінкі здольны 
выконваць не адну, а некалькі функцый, што, дарэчы, і 
закладзена ў іх прыродзе. Напрыклад, фразелагізм махнуць 
рукой рэалізуе намінатыўную, эмацыянальную і функцыю 
вобразнага выказвання: «Ён хацеў прымусіць сябе на ўсё 
махнуць рукой з цынічнай абыякавасцю чалавека, вольнага 
ад усіх умоўнасцей» [4, с. 426]. 

Па выніках даследавання можна адзначыць, што 
найбольшую групу ў творы складаюць фразеалагізмы, якія 
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выконваюць намінатыўную функцыю, найменшую – 
ацэначную. Раман І. Шамякіна вельмі багаты на ўстойлівыя 
адзінкі мовы, пісьменнік выкарыстаў іх творча і 
арыгінальна, без лішніх паўтораў. Дзякуючы гэтым 
адзінкам ажыўляецца мова персанажаў, яны набываюць 
сваю адметнасць не толькі праз паводзіны і ўчынкі, але і 
праз адносіны да слова, праз здольнасць выкарыстоўваць 
яго трапна і да месца. У гэтым і праяўляецца сапраўдная 
глыбіня, прыгажосць, адметнасць, непаўторнасць самога 
твора і майстэрства аўтара ў выкарыстанні моўных 
сродкаў. 
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вул. Касманаўтаў, 1, 212022, Магілёў, Беларусь, olekmak@mail.ru 

Артыкул прысвечаны рагзляду мастацкіх асаблівасцяў аповесці 

вядомага беларускага пісьменніка Івана Шамякіна «Сатанінскі тур». 

Паказана, што дадзеная аповесць – гэта мастацкі паказ не толькі аднаго 

прыватнага трагічнага факта, які меў месца ў прататыпнай рэчаіснасці. 

Гэта погляд аўтара на вынікі сацыяльнага бязладдзя ў іх татальных 

уплывах на лёсы людзей. Аднак маральнае супрацьстаянне ў 

грамадстве ўсё ж можа мець пазітыўныя вынікі. Адпаведна для 

чалавека яно не праходзіць безвынікова. 

Ключавыя словы: Іван Шамякін; аповесць «»Сатанінскі тур»; 

дзённікаввыя запісы; мастацкі свет; сістэма вобразаў; літаратурны 

герой. 

Аповесць «Сатанінскі тур» (1993) была створана на 
падставе рэальнага факту з прататыпнай сацыяльнай 
разбуральнай прасторы, што было зафіксавана 
пісьменнікам у яго дзённікавым запісе ад 11 студзеня 1993 
года [1, с. 432]. Трагічны жыццёвы «сюжэт» пра нялюдскае 
вандраванне аўтобуса з гандлярамі і памерлым у ім 
чалавеку па Беларусі і Польшчы, агучаны па расійскім 
тэлебачанні, пісьменнік амаль цалкам пераносіць у 
літаратурны тэкст, напаўняючы мастацкую яго прастору 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A931472d877382e621cb5ef54ad194cd02cc706c5bea1a9a52b66d923eb1d9ae4&source=constructorLink
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адпаведнымі характарамі, прычынна-выніковымі сувязямі і 
вывадамі (часцей апасродкаванымі) агульначалавечага 
зместу. 

Тут дарэчы адзначыць, што падобны па яго сутнасці 
жыццёвы выпадак паўтарыўся ў 2012 годзе ў Хабараўску 
(пра яго было распаведзена на расійскім канале 29.02.2012 
у перадачы «Прямой эфир с Михаилом Зеленским»). Каб 
не згубіць «выручку», вадзіцель і кандуктар пяць гадзін 
«каталі ў аўтобусе па ўсім горадзе» прафесара 
Далёкаўсходняга ўніверсітэта Уладзімера Акімава, які ў 
аўтобусе страціў прытомнасць. Вынік – пасля доўгіх дзён у 
коме чалавек памёр. 

Падзеі аповесці «Сатанінскі тур» адбываюцца на 
працягу чатырох-пяці дзён. Яны разгортваюцца ў 
наступных падзейных плоскасцях: а) падрыхтоўка да 
паездкі ў Польшчу на гандаль Уладзіслава – у кватэры 
Булаўскіх; б) уласна паездка – у Віцебску на месцы збору 
«турыстаў», у час паездкі – у аўтобусе, на Брэсцкай мытні, 
на Тамашоўскім і Варшаўскім рынках у Польшчы, на 
Варшаўскім вакзале, па дарозе ў Брэст, каля аддзела 
міліцыі ў Брэсце; в) пахаванне Уладзіслава Булаўскага – у 
Віцебску. 

Сістэма вобразаў аповесці прадстаўлена некалькімі 
групамі літаратурных герояў. Рэальны план: а) Уладзіслаў 
Булаўскі, яго сям’я, суседка Ларыса; б) удзельнікі 
«турыстычна»-гандлярскага тура (у тым ліку і Булаўскі); в) 
беларускія і польскія мытнікі, пагранічнікі; г) палякі – 
пакупнікі на Тамашоўскім рынку, Пан Юзаф – пакупнік 
Узёнтакавага тавару ў Варшаве; д) прысутныя на 
пахавальным развітанні з Булаўскім. Рэтраспекцыйны 
план: а) сябры Булаўскага (Саша Кукліч і яго жонка), 
родныя Марыны (бацькі, брат і сястра) і Уладзіслава 
(маці); б) калегі па працы Булаўскага. 

Характары адных літаратурных герояў, іх адносіны да 
падзей, што разгортваюцца ў аповесці, раскрываюцца ў 
асноўным у кантэксце тых эпізодаў, якія выразна 
прадвызначаюць дзеянні другіх герояў. Дынамізм развіцця 
сюжэта ўплывае на асаблівасці раскрыцця вобразаў твора: 
вынікі ўчынкаў літаратурных герояў, падставай для якіх 
з’яўляецца адпаведная іх жыццёвая пазіцыя, не 
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прымушаюць сябе доўга чакаць. Тут адно ўшчыльную і 
амаль імгненна счэпліваецца, пераплятаецца з другім. 
Ствараецца такое ўражанне, што кожны з герояў 
аказваецца ў «патрэбным» месцы і ў «патрэбны» час, каб 
выканаць нейкую ўласцівую толькі яму функцыю, якую б 
другі герой, калі б першага тут не было, не здзейсніў. 

Такімі героямі і – адпаведна – іх дзеяннямі 
з’яўляюцца наступныя. Марынін брат Іван – прывёз 
Булаўскім злашчасны спірт. Настаўнік хіміі Саша Кукліч – 
арганізаваў тур для Уладзіслава. «Стараста» ў аўтобусе, а 
фактычна арганізатар паездкі Леанід Узёнтак – калі б на 
яго месцы аказаўся нехта іншы, усё магло б адбывацца 
інакш. Начальнік змены мытнікаў у Брэсце Кастусь – 
спланавана стварыў спрыяльныя ўмовы для перасячэння 
мяжы гандлярамі ў сітуацыі відавочнай анамальнасці 
фактаў, якія суправаджаюць гэтае перасячэнне. Андрэй 
Шых і адвакат Паноў з іх дзеяннямі – гэта своеасаблівы 
вынік адпаведнай сатанінскай задумы: менавіта яны 
падпіхнулі Узёнтака да канчатковага здзяйснення 
страшнага сатанінскага плану. Цётка Дуся – спрыяла 
праяўленню (хай сабе і вонкаваму) чалавечнасці ў 
гандляроў. Пан Юзаф – яго нез’яўленне на сустрэчу з 
Узёнтакам дзеля набыцця кантрабанднага тавару 
справакавала адпаведныя паводзіны «старасты». 
Уладзіславава вучаніца Ядзя Кажура – яе спазненне ў 
аўтобус пасля наведвання музея выклікала ў вадзіцеля 
Валодзі Адамейкі глыбокае нервовае напружанне, а затым 
(ужо як вынік) і бунт супраць Узёнтака, а таксама 
далейшае імклівае развіццё падзей. Рэкеціры Капыток і 
Язькоў – іх рабаўніцтва выклікала бунт аптэкаркі Сіўцовай, 
вынікі якога затым паспяхова ёю былі выкарыстаны на 
мытні ў час перасячэння мяжы ўжо ў працэсе вяртання ў 
Беларусь. Аптэкарка Сіўцова – яе ўдалы гандаль лекамі, 
спроба абараніць найперш сябе перад рэкецірамі і затым 
тэатралізаваная істэрыка на польскай і беларускай мытні 
спрыялі хуткаму вяртанню ў Брэст. Вадзіцель Станіслаў 
Валевіч – яго адмаўленне ад уласнай пазіцыі «мы [толькі. – 
А. М.] – возчыкі» садзейнічае пакаранню Узёнтака. 
Рабочая швейнай фабрыкі Тася – яе дзеянні ў адносінах да 
жывога і памерлага Уладзіслава, да ацэнкі гэтай трагедыі і 
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ўласнага ўдзелу ў ёй – гэта своеасаблівы маральна 
накіраваны найперш у свядомасць рэцыпіента праменьчык, 
спроба аўтара паставіць важны ідэйны акцэнт у адносінах 
да падзей «сатанінскага тура». 

Такое размеркаванне рухаючых сіл у мастацкай 
прасторы аповесці невыпадковае. Яно з’яўляецца вынікам 
пэўных жыццёвых пазіцый, да якіх (найбольш 
рэтраспекцыйна) адсылае пісьменнік у адпаведных 
падзейных сітуацыях. Тут няма нічога выпадковага, як бы 
гэта ні гучала жорстка ў такім вызначэнні. 

У сувязі з прыведзеным вышэй сцверджаннем пра 
з’яўленне герояў аповесці ў «патрэбным» месцы і ў 
«патрэбны» час можна адзначыць наступнае: большасці з 
іх у мастацкай прасторы твора ўжо была прадвызначана 
свая спецыфічная роля ў падрыхтоўцы да гэтага тура і ў 
яго здзяйсненні. Прадвызначана кім? Часткова адказ 
утрымліваецца ў назве аповесці: «Сатанінскі тур», а 
таксама ў аўтарскай заўвазе ў кантэксце эпізоду, калі 
вырашалася пытанне, ці вяртацца назад у Віцебск з 
памерлым Булаўскім, ці ехаць далей, у Польшчу («Даўно 
вядома: сатанінская прапанова, задума нярэдка штурхае 
людзей, паміма волі іх, на такое ж сатанінскае 
здзяйсненне» [2, с. 313]). 

Суаднясенне з’яў грамадскага жыцця 1990-х гадоў, 
зафіксаваных у дзённіках І. Шамякіна, з фактамі аповесці 
(безграшоўе, дэфіцыт, выродлівыя формы выжывання ў 
такіх умовах і інш.), аўтарскімі заўвагамі да знешнасці, 
учынкаў некаторых герояў (напрыклад, Шыха, Панова і 
інш.) прыводзяць да наступнай думкі. «Сатанінскі тур» – 
гэта акт двухпланавага вымярэння. З аднаго боку, ён 
успрымаецца як існаванне людзей 90-х гадоў ХХ ст. у 
Беларусі, якое правакавала на выяўленне не самых лепшых 
пачуццяў, памкненняў, дзеянняў гэтых людзей. З другога 
боку – гэта непасрэдна «турыстычна»-гандлярскі тур, у час 
якога максімальна праявіліся вынікі не толькі асаблівасцей 
сацыяльнага існавання яго ўдзельнікаў, а і патэнцыйныя 
схільнасці ў іх характарах і адносінах да свету. І вось 
менавіта ў гэтым туры былі сабраны прадстаўнікі тых 
сацыяльных груп, якія ў паказальнасці іх маральных 
якасцей на ўзроўні большасці (пераважная частка 
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гандляроў) ці меншасці (Уладзіслаў Булаўскі, вучаніца 
Ядзя, вадзіцель Валодзя Адамейка) з’явіліся той 
лакмусавай паперкай, што сведчыла пра магчымасці 
грамадства ў садзейнічанні альбо супрацьстаянні 
сатанінскай задуме адносна чарговага выпрабавання для 
народа, у прыватнасці народа Беларусі. 

Асноўнымі асаблівасцямі раскрыцця альбо ў цэлым 
характараў літаратурных герояў, іх адносін да жыцця, 
альбо адлюстравання праяў іх характараў у кантэксце 
прыватных эпізодаў у час тура з’яўляюцца наступныя. 

Рэтраспекцыі – сведчанні, успаміны герояў аб іх 
мінулым жыцці (Уладзіслаў Булаўскі, яго жонка Марына); 
непасрэдныя характарыстыкі адных герояў другімі (брат і 
сястра Марыны ў адносінах да сям’і Булаўскіх); аўтарскія 
заўвагі аб фактах мінулага жыцця ўдзельнікаў тура 
(Леаніда Узёнтака, Ядзі Кажуры, Тасі і Марусі, вадзіцелей 
Станіслава Валевіча і Валодзі Адамейкі, начальніка змены 
мытнікаў Кастуся); рэальны план дзеяння – непасрэдныя 
ацэнкі, характарыстыкі і назіранні літаратурных герояў 
(Булаўскі, Марына, Узёнтак, Тася, Адамейка); выказванні, 
ацэнкі, разважанні літаратурных герояў адносна падзей 
тура (Булаўскі, Марына, Узёнтак, Шых, Паноў, Тася, 
Валодзя Адамейка, Дуся, аптэкарка Сіўцова, прадстаўніца 
Узёнтакавай фірмы Ірэна Шостак); непасрэдна ўчынкі 
літаратурных герояў – найбольш выразна характарызуюць 
адпаведных дзеючых асоб як здзяйсняльнікаў той ці іншай 
місіі, ускладзенай на іх у гэтым туры. 

Асаблівасці мастацкай канстатацыі праблем, іх 
раскрыцця ў наступным. Спачатку аўтар акрэслівае 
надзённыя пытанні грамадскага жыцця з дапамогай 
непасрэднай формы іх адлюстравання: праз выказванні, 
разважанні літаратурных герояў альбо аўтарскія 
каментарыі. Затым гэтыя ж самыя праблемы ілюструюцца і 
развіваюцца ў адпаведным падзейным кантэксце. 

Сярод актуальных пытанняў грамадскага жыцця, 
адлюстраваных у аповесці, якія сведчаць пра 
шматаспектнасць праблемнага поля дадзенай аповесці, 
наступныя: 

1) крушэнне маралі ва ўмовах татальнага 
спажывецкага дэфіцыту; 
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2) імкненне пасрэднасці ўзысці на сацыяльны 
верх; 

3) прыстасаванне былых і цяперашніх лідараў 
да новых умоў жыцця і адмаўленне пры гэтым ад ідэалаў, 
якія яны раней прапагандавалі; 

4) вызначэнне вартасці (уяўнай і сапраўднай) 
чалавека; 

5) адноснасць маральнага і амаральнага ў 
сітуацыі маральнага выбару; 

6) адноснасць маральнай адказнасці; 
7) салідарнасць у натоўпе як 

супрацьпастаўленне вечнай значнасці агульначалавечых 
каштоўнасцей; 

8) схільнасць натоўпу даваць нагоду для 
суб’ектыўнага яго ўспрымання як «быдла»; 

9) схільнасць да здрады сваіх (хаўруснікаў) 
сярод сваіх; 

10) імкненне ва ўмовах дэфіцыту да здзяйснення 
бізнесу любым шляхам; 

11) здзяйсненне побытавых маральных ацэнак з 
пазіцыі двайных стандартаў ва ўмовах натоўпавай 
салідарнасці; 

12) зварот да Бога ў трагічных абставінах жыцця 
як спроба аберагчы сябе і іншых ад яшчэ большай бяды ў 
сітуацыі, калі адсутнічае надзея на дапамогу ад людзей; 

13) імкненне да выратавання праз розныя па 
сваёй сутнасці ўчынкі: пратэст, пакаянне, пакаяннае 
змірэнне. 

Спрыяючы канчатковаму развіццю сатанінскай 
задумы, героі аповесці садзейнічаюць не толькі 
здзяйсненню канчатковых – трагічных – эпізодаў у жыцці 
Булаўскага, але і ў лёсе іншых людзей (у тым ліку і 
ўласным): у жыцці жонкі і дачкі галоўнага героя, у лёсе 
кіраўніка тура Узёнтака, гандляркі Тасі, гіпатэтычна – у 
лёсе вучаніцы Булаўскага Ядзі, вадзіцеля аўтобуса Валодзі 
і інш. 

Амаль кожны з герояў аповесці сваімі ўчынкамі 
ўскосна спрыяе набліжэнню апошніх гадзін у жыцці 
Уладзіслава Булаўскага, апошніх дзён існавання яго (ужо 
нежывога) у такім няўтульным свеце. Гэта і маці галоўнага 
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героя, якая не перашкаджала сыну хаваць яго смяротную 
хваробу, і жонка, якая не заўважала відавочных праяў 
пароку сэрца ў мужа, і калегі па працы, якія таксама не 
надавалі належнай увагі паказальным праявам хваробы 
Булаўскага, – усё гэта факты рэтраспекцыйнага плану. 
У рэальным жа часе лёс Уладзіслава вырашаецца збегам 
абставін, калі галоўнаму герою і яго сям’і невыносна цяжка 
выжываць ва ўмовах безграшоўя, спажывецкага і 
маральнага дэфіцыту. Вызначальную ролю тут 
выконваюць учынкі блізкіх Уладзіславу людзей. Брат яго 
жонкі прывозіць спірт для продажу, сябар сям’і дапамагае 
зрабіць з гэтага спірту гарэлку ўсё для таго ж продажу. 
Гандляры з аўтобуса ўгаворваюць Уладзіслава ўсё ж ехаць 
на гандаль, калі той, адчуўшы боль у сэрцы, вырашае 
спыніць сваю паездку, сышоўшы з аўтобуса ў Мінску. 
Уладзіславава жонка, прадчуваючы бяду, спрабуе дагнаць 
на таксі аўтобус, каб адгаварыць мужа не ехаць у Польшчу, 
але ў яе не атрымліваецца гэта зрабіць. 

І. Шамякін не акрэслівае абставіны аднаго з першых 
актаў сатанінскай задумы ў адносінах да падзейнай 
сітуацыі з аповесці: нараджэння Уладзіслава. У гэтым 
творы падрабязна адлюстроўваецца здзяйсненне фінальных 
акордаў такой задумы. Але калі ўжо для непасрэднага 
ўдзелу ў яе выкананні быў абраны менавіта Булаўскі, то, 
відаць, невыпадковым з’яўляецца той факт, што ён 
прыйшоў у гэты свет з ужо своеасаблівым трагічным 
знакам – прыроджаным парокам сэрца. Гэтая хвароба ў 
сукупнасці з пэўнымі абставінамі паступова падводзіла 
Уладзіслава да трагічнага фіналу яго жыцця. Сітуацыя, у 
якой аказваецца галоўны герой аповесці пры яго жыцці 
(безграшоўе) і яго цела пасля смерці (вандраванне з 
гандлярамі), сведчыць пра тое, што нездарма для 
здзяйснення такой трагічнай задумы быў абраны менавіта 
Булаўскі. Лепшыя людзі, якія сваёй маральнай пазіцыяй у 
жыцці маглі б супрацьстаяць горшым, адыходзяць у нябыт, 
пакідаючы жыццёвую прастору для дзеяння гэтым 
горшым. Пакаранне Узёнтака ў аповесці яшчэ не азначае 
перамогу над злом. Тася, для якой Булаўскі з’явіўся 
промнем чысціні ў гэтым злым свеце, у фінале аповесці 
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збіраецца ісці ў манастыр, аднак пры гэтым яна сутыкаецца 
са зларадствам з боку Марусі. 

Ахарактарызаваныя тут асаблівасці аповесці даюць 
падставу для правядзення яшчэ адной паралелі з 
дзённікавымі запісамі пісьменніка, да якіх звярталіся 
вышэй, – паралелі на прадмет супадзення фактаў 
прататыпнай рэчаіснасці і фактаў мастацкай прасторы 
твора. 

І. Шамякін характарызуе Уладзіслава Булаўскага як 
«талстоўца». У дзённікавых запісах пісьменніка чытаем: 
«Прагна пісаў [«Сатанінскі тур». – А. М.], спяшаўся, як 
баяўся, што не хопіць часу. Увогуле, прагна жыву. <…> 
Прагна общаюсь з людзьмі. І люблю іх, людзей. Нават 
ворагаў сваіх. Талстовец <…>» [1, с. 435]. І. Шамякін 
надзяляе Булаўскага (літаратурны герой, як і аўтар, 
аказаўся разгубленым у сітуацыі, якая вымагала 
сацыяльнага прыстасавання ва ўмовах выжывання) рысамі 
характару, уласцівымі яму самому. Такое супадзенне 
назіраецца не толькі ў гэтым эпізодзе, але і ў іншых 
(з жыцця сям’і Булаўскіх), калі іх параўнаць з фактамі 
безграшоўя, нястачы, побытавага дыскамфорту перыяду 
1990-х гадоў і адносін да ўсяго гэтага ў сям’і самога 
пісьменніка, на якія ён звяртае ўвагу ў сваіх дзённікавых 
запісах [1, с. 365, 379, 401, 408, 415, 431]. Такія супадзенні 
з фактамі прыватнага жыцця пісьменніка і яго героя 
дапаўняюцца іншымі супадзеннямі мастацкай 
фактуальнасці твора і прататыпнай прасторы, ва ўмовах 
якой ён узнік: вывад Івана аб тым, «як хапаюць» (крадуць) 
у цяперашнім жыцці// вывад пісьменніка «Жах! Грабяць 
усе, хто можа»; «Усе крадуць. Жах!» [1, с. 362, 443]; 
злачынная пазіцыя Узёнтака і адпаведныя яго паводзіны – 
у аповесці// вывад пісьменніка аб «злачынным» нараджэнні 
«трэцяга саслоўя»; «Большасць мільянераў можна сёння 
саджаць на лаўку падсудных» [1, с. 395]; злачыннае 
выкарыстанне свайго службовага становішча Кастусём – 
начальнікам змены мытнікаў// вывад пісьменніка аб 
«адкрытым, бесцырымонным» хабарніцтве «90 працэнтаў 
чыноўнікаў» [1, с. 402]; імкненне большасці герояў 
аповесці здабыць грошы ва ўмовах сацыяльнага 
выжывання і страта імі пры гэтым чалавечага аблічча// 
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«пагоня за грашамі, за доларамі» ў грамадстве, калі ў 
«думках не застаецца нічога святога» [1, с. 434]; выпіўкі 
«турыстаў» у аўтобусе з мёртвым Булаўскім// 
«грандыёзная п’янка», наладжаная спонсарам царквы – 
фірмай «Хелена Валеры» – у палацы піянераў на 
Вялікдзень 19 красавіка [1, с. 441]. Гэта толькі тыя 
фактуальныя супадзенні, якія адносяцца да часу напісання 
аповесці «Сатанінскі тур». 

Такім чынам, асэнсаванне І. Шамякіным формаў і 
сродкаў выжывання разгубленага чалавека, з аднаго боку, і 
ўпэўненага ў сабе, з другога, ва ўмовах грамадскага 
бязладдзя прывяло ў выніку да стварэння ў 1993 годзе такіх 
аповесцей, як «Сатанінскі тур», «Падзенне», «Адна на 
падмостках». 

Аповесць І. Шамякіна «Сатанінскі тур» – гэта 
мастацкі паказ не толькі аднаго прыватнага трагічнага 
факта, які меў месца ў прататыпнай рэчаіснасці. Гэта 
сфакусаваны погляд аўтара на вынікі сацыяльнага 
бязладдзя ў іх татальных уплывах на лёсы людзей. У той 
жа час палярызацыя маральных сіл у гэтым творы 
прыводзіць да наступнай высновы: маральнае 
супрацьстаянне ў грамадстве ўсё ж можа мець пазітыўныя 
вынікі. І ў гэтых адносінах маральнае выпрабаванне для 
чалавека не праходзіць безвынікова. 
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«Пісьменнікам сучаснай тэмы» слушна назваў у свой 
час І. Шамякіна В. Каваленка. Сапраўды, на працягу больш 
чым паўстагоддзя пісьменнік мастацкім словам асвятляў 
сучаснае яму жыццё краіны і народа (ва ўсякім разе пэўнай 
яго часткі) і стварыў мноства запамінальных гендарных 
стэрэатыпаў. Пад гендарнымі мы разумеем адпаведна 
стэрэатыпы мужчынскасці і жаноцкасці, створаныя 
культурай і літаратурай у прыватнасці, часта вельмі 
трывалыя, але здольныя змяняцца. Часцей яны 
ўспрымаюцца як норма абодвума паламі, і ў гэтым іх 
«жывучасць». Паняцці «мужчынскасць» і «жаноцкасць» 
улічваюць як знешнасць чалавека, так і яго характар, 
духоўнасць, а таксама цялеснасць. Стэрэатыпы могуць 
(і павінны) быць шматлікімі і разнастайнымі ў пэўным 
грамадстве нават у адзін і той жа час. Пры гэтым у 
соцыуме заўсёды існуюць дамінуючыя стэрэатыпы 
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мужчынскасці і жаноцкасці. Задумацца не над зададзенымі 
адрозненнямі «паміж жаночым і мужчынскім», а «над 
значэннем, што прыпісваецца гэтым адрозненням», 
дапамагае, на думку Р. Хоф [1], менавіта паняцце «гендар» 
(сацыякультурны пол) і гендарныя даследаванні. 

Так, у знакамітым праграмным рамане «Сэрца на 
далоні» [2] І. Шамякін адлюстраваў гендарныя стэрэатыпы 
савецкага грамадства 60-х гадоў мінулага стагоддзя – 
стэрэатыпы «мужчынскасці» і «жаноцкасці», падаў сваю 
мадэль узаемаадносін паміж поламі. 

Наогул суадносіны «мужчынскага» і «жаночага» ў 
шматлікіх раманах І. Шамякіна выяўляюць відавочную 
перавагу першага (вобразы, сацыяльныя ролі, праблемы). 
Эвалюцыя гендарных стэрэатыпаў у раманах падкрэслівае 
не столькі зменнасць грамадскіх стэрэатыпаў, колькі 
зменнасць аўтарскага погляду на іх. Пры гэтым назіраецца 
наступная заканамернасць: І. Шамякін, у многім 
ідэалізуючы галоўныя мужчынскія вобразы (Яраша 
(«Сэрца на далоні»), Карнача («Атланты і карыятыды»), 
робіць гэта за кошт жаночых (адпаведна Галіны Адамаўны 
і Дашы). Часам здараецца наадварот – адмоўныя чалавечыя 
якасці Бародкі («Крыніцы») падкрэсліваюць 
высакароднасць душы яго жонкі Алены Сямёнаўны. 
У раманах І. Шамякіна прысутнічаюць як ярка выражаныя 
гендарныя стэрэатыпы, так і неакрэсленыя або яшчэ не 
сфармаваныя. Апошняе тычыцца прадстаўнікоў малодшага 
пакалення ў творах пісьменніка. 

Цікавыя стэрэатыпы мужчынскасці і жаноцкасці 
прадстаўлены і ў аповесцях І. Шамякіна. Па іх можна 
прасачыць адрозненне грамадскіх стэрэатыпаў і нормаў 
паводзін у савецкім і постсавецкім грамадстве. Так, у 
аповесцях пра Вялікую Айчынную вайну вядучым 
з’яўляецца стэрэатып жанчыны-змагаркі, якая ахвяруе 
сваім жыццём у імя перамогі над ворагам. Пры гэтым 
матывы самаахвярнасці вар’іруюцца – гэта і свядомая 
ўстаноўка на змаганне («Шлюбная ноч»), і пачуццё 
кахання да мужчыны («Гандлярка і паэт»). Пазней пад 
увагу аўтара падпадае стэрэатып жанчыны-бунтаркі («Ах, 
Міхаліна, Міхаліна...»), якая змагаецца за права кахаць і 
быць каханай (праўда, аб’ект кахання – школьны завуч – не 
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апраўдвае спадзяванняў галоўнай гераіні: не можа 
абараніць сваё каханне, баіцца жонкі і грамадскага 
(партыйнага) асуджэння). Бунтарства ў дадзеным выпадку 
праяўляецца ў непрыняцці маральных установак 
грамадства, што рэгламентуюць узаемаадносіны паміж 
поламі. 

Што да аповесцей І. Шамякіна постсавецкага 
перыяду, то аўтар, апісваючы сучаснасць, адлюстроўвае і 
тое новае, што ў ёй з’яўляецца. У аповесцях назіраецца 
рэзкая змена грамадскіх стэрэатыпаў, што адбылася пад 
уплывам сацыяльных перамен у краіне. Пісьменнік падае: 

– стэрэатып жанчыны дзейснай, якая вымушана з 
дзецьмі выжываць ва ўмовах хаосу і разладу напрыканцы 
ХХ ст. («Палеская мадонна»), у той час, як муж дбае толькі 
пра сябе – запівае жыццёвую неўладкаванасць гарэлкай; 

– стэрэатып жанчыны-творцы: сталай актрысы, 
народнай артысткі, незапатрабаванай грамадствам («Адна 
на падмостках»), жыццё якой прайшло на сцэне, а ў выніку 
пенсіі не хапае, каб пракарміць сябе і ката – адзіную 
родную «жывую душу»; таленту і здароўя ў Аляксандры 
Паўлаўны хапае, каб зарабіць сабе на хлеб, аднак для яе 
няма роляў у тэатры; усё ж жанчына вырашае не здавацца – 
іграе «адна на падмостках» сваё жыццё; 

– прасочвае маральнае здрабненне грамадскіх 
стэрэатыпаў і выяўляе безадказнасць людзей за свой лёс і 
жыццё сваіх блізкіх («Падзенне»): галоўны герой, адчуўшы 
смак грошай і свабоды, падчас любоўнага захаплення, 
«прыдбаў» СНІД; яго жонка, пасля запрашэння з 
паліклінікі абследавацца, выкідваецца з балкона. 

З вышэйсказанага вынікае, што маральная 
дэградацыя найбольш характэрна мужчынскім вобразам 
аповесцей названага перыяду. 

Больш падрабязна прааналізуем раман І. Шамякіна 
«Сэрца на далоні». У гэтым творы пісьменнік адлюстраваў, 
акрамя гендарных стэрэатыпаў савецкага гарамадства 60-х 
гадоў мінулага стагоддзя, і гендарную асіметрыю 
тагачаснага гарамадства. Яна праявілася ў тым, што 
жанчыны, хоць і з’яўляюцца прадстаўніцамі пэўнай 
прафесіі, падаюцца найперш як носьбіты сацыяльных 
жаночых роляў: жонкі, маці і вызначаюцца праз адносіны 
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да мужчыны. Нягледзячы на той факт, што ў творы 
большасць жаночых вобразаў мае прафесію і працуе, яны 
не раскрыты як прадстаўнікі пэўнай прафесіі. Напрыклад, 
Валянціна Андрэеўна, жонка Шыковіча, па прафесіі 
настаўніца, працуе ў школе, але чытачу не дадзена 
магчымасць ацаніць яе прафесійныя якасці, пабачыць яе 
падчас ўрока. У той час як мы маем магчымасць назіраць за 
работай яе мужа, журналіста Шыковіча, ці «прысутнічаць» 
на аперацыі, якую праводзіць Яраш. Тое ж мы можам 
сказаць і пра калегу Яраша Тамару Гаецкую. Больш таго, 
аўтар наўмысна невысока ацэньвае яе як хірурга, адно 
адзначае арганізатарскія здольнасці доктара Гаецкай і 
акцэнтуе ўвагу на яе ўзаемаадносінах з Ярашам, аб чым 
будзе сказана ніжэй. 

І. Шамякін канстатуе, што і ў 60-я гады мінулага 
стагоддзя класавае/ сацыяльнае вызначэнне жанчыны 
апасродкаванае. Мужчыны ж у творы найперш раскрыты 
як прадстаўнікі пэўнай прафесіі ці ўладных структур: Яраш 
– хірург, Шыковіч – журналіст, Гукан – кіраўнік. І толькі 
потым як носьбіты сацыяльных мужчынскіх роляў – як 
мужы, бацькі. Выключэнне ў рамане хіба складаюць 
вобразы медсясцёр Машы і Клаўдзіі Сухадол, якія 
дзейнічаюць найперш як прадстаўніцы пэўнай прафесіі. 

Скіруем сваю ўвагу на жаночыя вобразы рамана, 
шматлікія, але далёка не другарадныя, як можа падацца на 
першы погляд, выявім аўтарскі/ мужчынскі погляд на 
прадстаўніц прыгожай паловы чалавецтва. Хоць жанчын у 
рамане прадстаўлена многа, можна вылучыць два асноўныя 
стэрэатыпы паводзін, два тыпы жанчын/ жаноцкасці: 
«жанчына-сябар» і «жанчына-ахвяра», ёсць яшчэ адзін тып 
– «не вызначаны, не акрэслены». 

Да першага тыпу адносіцца Валянціна Андрэеўна, 
жонка Шыковіча. Іх сямейныя ўзаемаадносіны пабудаваны 
на ўзаемапавазе, узаемаразуменні, даверлівасці, каханні, 
роўнасці. Гэта (з мужчынскага пункту гледжання) самы 
высокі статус жанчыны – быць сябрам, быць роўнай. 
Валянціна Андрэеўна рэалізавалася ў жыцці і як жонка, і як 
маці, і як настаўніца, таму не камплексуе, не рэфлексуе 
наконт сваёй другараднасці і знешняга вобліку, а жыве ў 
згодзе з сабой і грамадствам: яна спакойная і шчаслівая, 



135 

 

радуецца жыццю ва ўсіх яго праявах, нягледзячы на 
некаторыя сямейныя праблемы. 

Зусім іншая ў творы Галіна Адамаўна, жонка Яраша. 
Яна найбольш яркая прадстаўніца другога тыпу (ахвяра, 
пакутніца). У гэтай жанчыны за жыццё выпрацаваўся 
комплекс непаўнацэннасці, які яна выказвае наступнымі 
словамі: «Ты вялікі вучоны. А я? Кухарка твая, служанка… 
Нянька тваіх дзяцей» [2, с. 65]. І сапраўды, Галіна 
Адамаўна жыве жыццём мужа (чым большае яго слава, 
тым мізэрней яна сябе адчувае) і дзяцей, а не сваім 
асабістым. Што прыводзіць яе да сляпой рэўнасці, нават 
псіхозу. У кожнай жанчыне яна бачыць суперніцу, 
здольную адабраць мужа і тым разбіць яе сямейнае шчасце, 
дабрабыт, жыццё ўвогуле (такое залежнае ад мужа). Па 
гэтай прычыне яркай рысай яе характару становіцца 
ўласніцтва, Галіна Адамаўна баіцца страціць мужа, ад 
няўпэўненасці ў сабе яна ўвесь час патрабуе ад яго доказаў 
кахання. Пісьменнік рэалістычна намаляваў такі тып 
паводзін жанчыны, але ніякім чынам не патлумачыў іх 
прычыны. Слушнае тлумачэнне ў дадзеным кантэксце, на 
наш погляд, дае французская пісьменніца і філосаф С. дэ 
Бавуар: «У жанчыне першапачаткова закладзены тыя ж 
патэнцыі, тыя ж здольнасці да праяўлення свабоды волі, да 
трансцэндэнтнасці і самаразвіцця, што і ў мужчыне. Іх 
падаўленне ламае жаночую асобу, не дазваляе ёй адбыцца, 
здзейсніцца ў якасці чалавека. Канфлікт паміж 
першапачатковай (дадзенай ад нараджэння) здольнасцю 
быць суб’ектам і навязанай роляй аб’екта чужой улады і 
вызначае спецыфіку «жаночай долі» [3, с. 15]. Душэўныя 
пакуты і пачуццё віны ў Галіны Адамаўны ад жадання 
адпавядаць агульнапрынятаму ў грамадстве стэрэатыпу 
жаноцкасці (добрая жонка, маці і гаспадыня) і, адначасна, 
пратэсту супраць яго. Пазіцыя пісьменніка ў дачыненні да 
жонкі Яраша дваістая: ён падкрэслівае, што Галіна 
Адамаўна – жанчына добрая і Антон яе кахае, аднак сам ёю 
далёка не захапляецца. Аўтарскае стаўленне да гераіні 
добра адлюстравана ў наступным выразе: «не сказала, а 
прашыпела» [2, с. 63]. Такое, даволі традыцыйнае, 
параўнанне сведчыць пра тое, што жонка (якая павінна 
быць маўклівая, пакорлівая і прымаць мужа такім, якім ён 
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ёсць) зусім не разумее свайго выбранніка, выключнага 
чалавека, псуе яму жыццё, прымушае ўвесь час 
апраўдвацца за няздзейсненае. 

Да тыпу жанчыны-ахвяры варта аднесці калегу 
Яраша, галоўнага ўрача адной з бальніц Тамару Гаецкую. 
Яна са свайго боку дадае добрую лыжку дзёгцю ў сямейнае 
жыццё Антона Яраша (паралельна павялічваючы яго 
«мужчынскі статус»). І. Шамякін падкрэслівае, што гэтая 
жанчына – нікчэмны спецыяліст, хоць і добры арганізатар. 
Пра яе сямейнае жыццё мы нічога не ведаем, акрамя таго, 
што ў яе ёсць муж і сын. Сапраўдная і адзіная трагедыя ў 
жыцці Тамары, як вынікае з тэксту, адбылася ў маладосці, 
калі Яраш адрынуў яе каханне. Гэтага яна не можа ні 
зразумець, ні прыняць многія гады. Як сталася так, што яна 
не лепшая, не адзіная? Па гэтай прычыне яна помсціць 
доктару сваімі «нахабнымі заляцаннямі», парушаючы такім 
чынам яго сямейны спакой. А можа, усё яшчэ заваёўвае 
яго? Ва ўсякім разе помслівасць становіцца яркай рысай яе 
характару. Каханне для жанчыны тыпу Гаецкай стаіць (на 
погляд аўтара) на першым месцы, а няспраўджанасць 
гэтага пачуцця вядзе да дэградацыі жаночай асобы. 

Да «нявызначанага» тыпу адносяцца Маша і Зося, 
хаця яны вельмі розныя і не належаць да аднаго пакалення. 
Аб’ядноўвае гэтых гераінь тое, што яны пакуль 
недасягальныя, нічые, не праявіліся як жонкі і маці. Яны, 
пакуль, ні на кога не «шыпяць», таму іх абагаўляюць, што 
выразна выявілася ў словах, якімі мужчыны 
характарызуюць Машу. Напрыклад: «дзівосная жанчына», 
якая вось-вось узнімецца і паляціць на іншую планету, з 
якой з’явілася» [2, с. 50] – Яраш; «Вы ж незямнаяя… Я сніў 
марсіянак. І ўсе яны падобны на вас» [2, с. 161] – Славік; 
Тарас «разглядае госцю, як нейкае дзіва» [2, с. 153]. 

Для Зосі, у адрозненне ад Машы, вельмі многае 
засталося ў мінулым. Яе магчымасці страчаны па прычыне 
ўсё той жа другараднасці ролі  жанчыны ў грамадстве. Яе 
лёс залежаў ад мужчын: бацькі, Гукана, Шыковіча і Яраша. 
Смерць бацькі аказалася трагічнай і ў тым сэнсе, што 
дзяўчына-падлетак засталася адна, неабароненая перад 
вайной (жыла ізалявана, за бацькавай спінай пасля смерці 
маці) і заціснутая паміж дзвюма жахлівымі сістэмамі: 
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фашызмам і сталінізмам, якія і распарадзіліся лёсам гэтага 
зусім яшчэ дзіцяці. А прадстаўнікі сістэмы ў творы – зноў 
жа мужчыны. Так, Гукан, які ў час вайны хаваўся ад 
фашыстаў у доме доктара Савіча, каб не скампраметаваць 
сябе сувяззю з «ворагам», сваёй ананімкай «адпраўляе» 
Зосю, якая прыехала ў родны горад з нямецкага 
канцлагера, у савецкі лагер. Доктар Яраш і журналіст 
Шыковіч «выпраўляюць памылкі» лёсу Зосі Савіч, 
спрыяюць яе поўнай рэабілітацыі. А хірург Яраш вяртае яе 
да жыцця не толькі фізічна, але і духоўна. Наступная 
цытата вельмі добра паказвае, што зрабіла сістэма з гэтай 
жанчынай: «Цяпер Яраш лёгка пазнаваў рысы (твару – 
Т. Ф.) той Зосі, якая некалі смела і дзёрзка схавала яго. Але 
яму хацелася ўбачыць рысы і таго ж характару. Няхай бы 
бліснула хоць адна іскра яе дзёрзкасці,  рашучасці, 
весялосці, дасціпнасці, хітрасці. Не, усё задушана, нават 
хітрасць. Адно хіба свяцілася ў яе вачах –  захапленне ім, 
Ярашам. Але і яно  было  зусім інакшае, чым тады, нейкае 
рабскі-пакорлівае» [2, с. 145–146]. Сама ж Зося зазначае 
пра сваё жыццё: «Хіба я жыла!» [2, с. 147]. Доктар Яраш 
сапраўды зрабіў немагчымае, бо пазней у лісце да яго 
сапраўдная (а не ўяўная) пакутніца і самая высакародная з 
жаночых вобразаў рамана Зося Савіч напіша: «Я не памру. 
Цяпер я не памру. Цяпер мне вельмі хочацца жыць, калі я 
паверыла, убачыла, што навокал многа добрых, сардэчных 
людзей і свет  такі прыгожы» [2, с. 424]. 

Жанчына праяўляецца не толькі ў адносінах з 
мужчынамі, а і праз адносіны з іншымі жанчынамі 
(І. Саўкіна [4]). Зося, бясспрэчна, напрыканцы рамана 
акрэпла і фізічна, і духоўна і ўсё ж вымушана зноў 
пакінуць горад і адправіцца яшчэ ў адну «ссылку». Бо 
цяпер яна стала ворагам для жанчын, уяўных пакутніц – 
Галіны Адамаўны і Тамары Гаецкай. Ворагам таму, што 
прыцягвае ўвагу Яраша і, як жанчына вольная, нясе 
пагрозу і жонцы, і няспраўджанай каханцы (жанчыны 
кансалідуюцца супраць Зосі, маецца на ўвазе ліст Гаецкай 
да жонкі Яраша). Такім чынам, жанчыны, пакутуючы ад 
створаных у грамадстве стэрэатыпаў «жаноцкасці», самі 
навязваюць такі стэрэатып кожнай з жанчын. Калі ж 
жанчына выходзіць за рамкі стэрэатыпу, то яна становіцца 
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чужой, ворагам. Самі жанчыны пачынаюць цкаваць яе, 
выжываць, абараняючы сябе, свой дабрабыт, што залежыць 
ад мужчыны, сваю прастору. 

Набліжаны да Зосі вобраз Клаўдзіі Сухадол, якая 
працавала падчас вайны медсястрой у доктара Савіча. 
Смерць апошняга аказалася вырашальнай і ў яе жыцці. Яе 
лёс – гэта лёс жанчыны на вайне, лёс жанчыны ў 
патрыярхальным грамадстве, таталітарнай дзяржаве, дзе 
мужчыны таксама даволі часта аказваюцца безабароннымі. 

Падсумоўваючы, зазначым, што творчасць 
І. Шамякіна прэзентуе/ фіксуе гендарныя стэрэатыпы 
савецкага і постсавецкага грамадства, прадстаўляе іх 
множнасць, прасочвае іх эвалюцыю ў працэсе развіцця 
беларускага грамадства. 
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СПЕЦЫФІКА ЖАНОЧЫХ ВОБРАЗАЎ 

У ПРОЗЕ ІВАНА ШАМЯКІНА 1990-Х ГГ. 

І. І. Шматкова 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 

вул. К. Маркса, 31, 220050, Мінск, Беларусь, i.shmatkova@gmail.com 

У артыкуле разглядаюцца жаночыя вобразы ў аповесцях 

народнага пісьменніка БССР Івана Шамякіна, якія былі напісаны ім у 

1990-х гг. ХХ ст. Аўтар артыкула даказвае, што Іван Шамякін стварыў 

багатую галерэю жаночых вобразаў, ідэальным сярод якіх становіцца 

талстоўская гераіня: жанчына як сімвал кахання, сям’і, жыцця. Ва 

ўмовах голаду, нястачы, стратаў, хвароб яго гераіні выяўляюць моцны 

характар, традыцыйна ўласцівы беларускім жанчынам. 

Ключавыя словы: Іван Шамякін; творчасць; проза; аповесць; 

аўтабіграфічная аповесць; жаночыя вобразы.  

Проза Івана Шамякіна – адна з багацейшых з’яў 
беларускай літаратуры ХХ ст., прыклад шматгадовай 
нястомнай працы. І. П. Шамякін – сапраўдны беларускі 
Талстой, які ў сваіх творах даследаваў сучаснае яму жыццё, 
людзей, лёс чалавека, яго псіхалогію. І таксама, як і яго 
ўлюблёны рускі класік Леў Мікалаевіч, асаблівую ўвагу 
надзяляў паказу ролі кахання, сям’і, дзяцей у жыцці 
чалавека, і асабліва ў лёсе жанчыны. 

У аўтабіяграфічнай аповесці «Слаўся, Марыя!», якую 
ён сам вызначыў як «гісторыю кахання, любові, жыцця», 
прысвечанай яго жонцы Марыі Філатаўне, аўтар зазначае, 
успамінаючы гісторыю напісання многіх твораў, 
напрыклад «Гандляркі і паэта»: «Лёс жанчыны – во 
аснова» [2, с. 1438]. Эпіграфам да гэтага твора І. Шамякін 
нездарма абірае словы Л. Талстога: «Каханне – даброта, 
быць каханым – шчасце. Якое дзіўнае і трапнае слова, што 
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муж і жонка (калі яны жывуць духоўна) не двое, а адзіная 
істота» [2, с. 1400]. Дарэчы, у згаданай аповесці аўтар 
неаднаразова звяртаецца да радкоў рускага пісьменніка: «У 
старасці адміраюць здольнасці, знешнія якасці, якімі 
ўступаем у зносіны са светам: зрок, слых, смак, але затое 
нараджаюцца новыя, не знешнія, а ўнутраныя пачуцці для 
зносін з духоўным светам, – і ўзнагарода з вялікім лішкам. 
Я адчуваю гэта. І цешуся, дзякую і цешуся» [2, с. 1416], 
нібы яшчэ раз упэўніваючыся ў правільнасці абраных 
некалі прыярытэтаў. І. Шамякін салідарызуецца з 
Л. Талстым і ў любові да людзей: «Бязлітасны быў да сябе 
Талстой і запісваў у дзённік: «Дзіўная рэч: я ведаю пра 
сябе, які я дрэнны і дурны, а між іншым мяне лічаць 
геніяльным чалавекам. Якія ж астатнія людзі?» А ён любіў 
гэтых людзей. І я люблю…» [2, с. 1417], і ў ролі памяці: 
«І зноў жа, Талстой, разгарнуў учора там і прачытаў: 
“…усё-такі аснова і розуму і ўсяго духоўнага жыцця ёсць 
здольнасць успамінаў”» [2, с. 1400]. Памяць І. Шамякін 
ідэалізуе, узвышае, нават матэрыялізуе. Узгадваючы 
гісторыю з фільма «Камандор і Ганна», аўтар параўноўвае 
яе са сваёй, жыццёвай: «Калі з двух людзей, што кахаюць 
адзін аднаго, жывы застаецца адзін, гісторыя іх жыцця, іх 
кахання прадаўжаецца. Гэта праўда. Гісторыя нашага з 
Машай кахання, любові, жыцця прадаўжаецца, пакуль я 
хаджу па зямлі і магу трымаць у руцэ пяро» [2, с. 1401]. 

Як і Л. Талстой, І. Шамякін стварыў шырокую 
галерэю жаночых вобразаў у шматлікіх гісторыях кахання і 
жыцця, у якіх, як вядома, «усе шчаслівыя сем’і шчаслівыя 
аднолькава, кожная нешчаслівая сям’я нешчаслівая па-
свойму». І большасць яркіх, запамінальных характараў 
беларускіх жанчын І. Шамякін «спісаў» з вобраза сваёй 
любімай жонкі Марыі Філатаўны, з якой пражыў разам да 
яе смерці 58 гадоў. І. Шамякін лічыць, што менавіта жонка 
дапамагала яму тварыць: «Каханне наша дапамагло мне 
стаць пісьменнікам» [2, с. 1409]; менавіта жонка дапамагла 
яму выжыць: «Яна асцерагала мяне больш за паўстагоддзя! 
Ад злых людзей, ад хвароб, ад літаратурнай багемы, ад 
захаплення славай і ад рознага глупства» [2, с. 1422]. 

Марыя Філатаўна, як успамінае сам аўтар у «Слаўся, 
Марыя!», стала прататыпам Сашы Траянавай з 
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«Трывожнага шчасця» (асабліва аповесцей «Непаўторная 
вясна» і «Мост»), Таццяны Маеўскай з «Глыбокай плыні», 
фельчаркі Тасі Батрак з рамана «Вазьму твой боль», Полі з 
«Атлантаў і карыятыдаў»; асобныя рысы жонкі аўтар 
увасобіў у вобразах Вольгі Ляновіч з «Гандляркі і паэта», 
Надзеі са «Снежных зім», Галіны Адамаўны, жонкі доктара 
Яраша, з рамана «Сэрца на далоні» і інш. Праўда, 
стварэнню не ўсіх жаночых вобразаў спрыяла жонка, так 
І. Шамякін успамінаў: «Пра воінаў-дзяўчат хацелася 
напісаць даўно, але, прызнаюся шчыра, баяўся Машынай… 
не тое што рэўнасці, пэўнага незадавальнення, а ёй жа 
перадрукоўваць вялікі раман. Баяўся дарэмна: “Зеніт” яна 
ацаніла так жа высока, як і “Сэрца на далоні”, 
“Атланты…”, “Гандлярку”…» [2, с. 1415]. 

Магчыма, па гэтай прычыне агульнасці прататыпа 
многія жаночыя вобразы ў І. Шамякіна ў нечым падобныя. 
Як зазначае літаратуразнаўца В. Локун, «у сваіх поглядах 
на жанчын і іх ролю ў грамадстве пісьменнік застаецца 
абсалютным “талстоўцам”. Сацыяльныя функцыі жанчыны 
ён часцей за ўсё абмяжоўваў сям’ёй і мацярынствам. 
У гэтых адносінах ён досыць красамоўна выказаўся ў 
рамане «Петраград – Брэст» вуснамі героя твора, які хацеў 
бачыць у асобе жанчыны «толькі жанчыну, створаную для 
кахання, для шчасця, для дзяцей» [1, с. 623]. 

Але ў канцы 80-х – пачатку 90-х гг. ХХ ст. рэзкія 
змены ў грамадскім жыцці выклікалі змены ў 
светапоглядзе многіх пісьменнікаў. У прыватнасці, 
І. Шамякін у аповесці «Драма» (1988) стварае вобраз 
жанчыны-функцыянера, партыйнага кіраўніка Алы 
Наліцкай, драму якой аўтар бачыць у канфлікце паміж 
грамадскімі абавязкамі і адвечна жаночым – каханнем і 
мацярынствам, паміж «афіцыйнай асобай» і «звычайнай 
бабай» [2, с. 773]. Напэўна, у свеце сённяшніх гендарных 
поглядаў такая аўтарская пазіцыя ў дачыненні да ролі 
жанчыны ў грамадстве можа аказацца спрэчнай. «Дзіўна 
для яе: быццам людзі толькі гэтым і жывуць – каханнем, 
жаніцьбай, замуствам, узаемаадносінамі палоў. Яе гэта 
цікавіць толькі ў плане работы – клопатаў пра загсы, 
радзільныя дамы, яслі, сады» [2, с. 751], – такое 
адмаўленне асабістага жыцця гераіняй – прыкмета таго 
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часу, калі рушыліся старыя ўстоі, а з новымі, якія прыйшлі 
з захаду, жыхары савецкага грамадства не ведалі, што 
рабіць. Ну калі яшчэ немагчымасць сумяшчэння кар’еры і 
асабістага жыцця можна назваць прыкметай савецкага 
часу, то вызначэнне ўзросту 36-гадовай «адзінокай 
старэючай жанчыны» гучыць зусім па-талстоўску. 

Увогуле, у 1990-я гг. у І. Шамякіна як пісьменніка 
сацыялістычнага светапогляду крах ідэй, якімі жыла краіна 
70 год, выклікаў роспач. У новых умовах аўтар, здавалася, 
расчараваўся ў духоўным стане грамадства, страціў свой 
сацыяльны аптымізм, які быў уласцівы яго творам 
савецкага часу. Але адначасова гэтыя змены выклікалі 
творчы ўздым пісьменніка: адна за другой выходзяць 
аповесці І. Шамякіна: «Ахвяры» (1990), «Paradies auf 
Erden» (1993), «Вернісаж. Аповесці Івана Андрэевіча» 
(1993), «Сатанінскі тур» (1993), «Падзенне» (1994), «Адна 
на падмостках» (1994), «Бумеранг» (1995), «Без пакаяння» 
(1995), «Палеская мадонна» (1996), «Выкармак» (1996), 
«Крывінка» (1997), «Зона павышанай радыяцыі» (1997), 
«Слаўся, Марыя!» (1998), «Завіхрэнне» (1998); у гэты час 
І. Шамякін напісаў тры раманы: «Злая зорка» (1991), 
«Вялікая княгіня» (1995), «Губернатар» (2000). Большасць 
з гэтых твораў прывечана праблемам сучаснага для аўтара 
жыцця, пісьменнік выкрывае шматлікія заганы грамадства, 
якія агаліла дэмакратыя. І нядзіўна, што сярод жаночых 
вобразаў з твораў гэтага часу І. Шамякін не называе 
ніводнага, для каго прататыпам стала яго жонка. Жанчыны 
тут становяцца сведкамі і ахвярамі жыццёвых трагедый. 
Такія ў «Вернісажы» вобразы жонкі мастака Міхала 
Рачыцкага Веры і жонкі пісьменніка Івана Андрэевіча 
Вольгі. Даведзеныя да крайняй напружанасці жыцця, не 
бачачы выхаду з жыццёвага разладу, і муж, і жонка па 
асабістым жаданні сыходзяць жыцця. Вобраз Веры 
пісьменнік стварае як вобраз вернай спадарожніцы мужа да 
канца яго жыцця: «Веры няма… Выканала свой апошні 
зямны абавязак, села ў крэсла і … адышла следам за сваім 
неспакойным спадарожнікам. Ці дагнала яго на на той 
вечнай дарозе, на якой няма павароту?» [2, с. 991]. 

Не бачыць выхаду з жыццёвага тупіка і галоўная 
гераіня аповесці «Адна на падмостках» Аляксандра 
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Паўлаўна Астройка, былая актрыса, народная артыстка 
рэспублікі: «Апусціла рукі  <…> і ўміг пастарэла, горш 
таго – аслабла ад бездапаможнасці, ад няведання, навошта 
яе пакуты… пад канец жыцця» [2, с. 1005]. Унутраная 
драма гераіні накладваецца на сацыяльную драму жыцця, 
выхад з якой – уключаная незапаленая газавая пліта. 

У аповесці «Сатанінскі тур», якую адносяць да 
літаратуры абсурду, усе героі – «вобразы-сілуэты пэўных 
ідэй» [1, с. 627], у тым ліку жанчыны. Так, Уладзіслаў 
звяртаецца да сваёй жонкі Марыны, якая збірае яго ў 
дарогу: «Якая ты правільная ў мяне. Такія могуць жыць 
толькі пры камунізме» [2, с. 914]. У гэтым творы выхад 
аўтар намячае праз веру, перад пахаваннем мужа Марына 
паўтарае: «Ёсць нейкая сіла, Іваначка, ёсць Бог…» [2, с. 
950], а Тася, адна з удзельніц злашчаснага падарожжа, 
перажывае катарсіс праз пакаянне: «Мы нелюдзі! Мы! 
Судзіце нас, людзі! Ён памёр перад Брэстам. І мы не 
павярнулі назад. Долары нам даражэй былі. Розум яны нам 
зацьмілі. Пакарай нас, Божа! Пакарайце, люді! <…> Я ў 
манастыр пайду <…> Я дзве ночы сню Багародзіцу. Яна 
кліча мяне…» [2, с. 950]. Такім чынам, І. Шамякін у сваіх 
творах прыходзіць да ўсведамлення хрысціянскіх матываў 
як шляху да маральнай дасканаласці чалавека, як крыніцы 
аптымізму і надзеі ў складаны час выпрабаванняў. 

У гістарычным рамане «Вялікая княгіня» І. Шамякін 
спрабуе знайсці сваю «эстэтычную мадэль духоўнасці» [1, 
с. 629]. Галоўная гераіня рамана Алена, дачка маскоўскага 
князя Івана Васільевіча, на мяжы ХV і ХVІ стст. «бралася 
шлюбам» з князем Вялікага Княства Літоўскага 
Аляксандрам. Вобраз князёўны Алены велічны і трагічны 
адначасова, яе аддаюць замуж па дамоўленасці за 
непрыемнага ёй, старэйшага на 15 гадоў князя, 
адпраўляюць у рызыкоўную дарогу… «Але ўсё гэта – 
мірскія дробязі. Думаць трэба не пра гэта – пра душу» [2, 
с. 648], – упэўнена Алена. Вялікая княгіня Алена – прыклад 
высокай духоўнасці і цвёрдасці характару. 

Больш неадназначным і праблемным атрымаўся ў 
І. Шамякіна вобраз Надзеі Русак з «Палескай мадонны». 
Аповесць была не вельмі высока ацэнена крытыкай, якая 
чакала ад твора з такой абагульненай высокай назвай 
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ідэальны вобраз беларускі – жанчыны, жонкі, маці. Але 
сучасная беларуская мадонна сутыкаецца з праблемамі 
кшталту «чым накарміць дзяцей», і вобраз страчвае сваю 
бездакорнасць. 

Такім чынам, І. Шамякін стварае багатую галерэю 
жаночых вобразаў, ідэальным сярод якіх становіцца 
талстоўская гераіня – жанчына – сімвал кахання, сям’і, 
дзяцей, жыцця. Але ў творах пісьменнік сваіх гераінь часта 
змяшчае ў ненатуральныя для іх стану ўмовы (голад, 
нястача, страты, хвароба, старасць і г. д., як у ваенны, так і 
ў мірны час), што ніяк не можа, на думку аўтара, 
стасавацца са слабым полам, але гераіні, насуперак сваёй 
гендарнай прадвызначанасці, выяўляюць моцны характар, 
уласцівы беларускім жанчынам. 
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Статья посвящена изучению важнейших элементов структуры 

художественного образа литературного персонажа – речевому 

портретированию. Анализ проводится на примере романа «Глыбокая 

плынь» и повести «Гандлярка і паэт» известного белорусского 

писателя Ивана Шамякина. Доказано, что речевой портрет персонажа 

является неотъемлемым аспектом создания его художественного 

образа, а речевая характеристика выступает одним из важнейших 

способов раскрытия характера персонажа, его внутреннего мира, 

эмоциональных и душевных состояний. 

Ключевые слова: Иван Шамякин; роман «Глыбокая плынь»; 

повесть «Гандлярка і паэт»; речевой портрет персонажа; 

художественный образ. 

Речевое портретирование выступает одним из 
важнейших элементов структуры художественного образа 
литературного персонажа. Е. В. Осетрова отмечает, что, 
являясь составляющей облика говорящего, речевой 
портрет играет большую роль в формировании целостного 
образа личности [1]. Художественная речь способна дать 
читателю яркое представление о персонаже, его 
миропонимании, речевом поведении. 

Рассматривая речевой портрет Татьяны Маевской, 
одного из центральных персонажей романа И. Шамякина 
«Глыбокая плынь», необходимо отметить, что ее речь 
отличается правильностью и грамотностью. Это 
объясняется позиционной ролью персонажа: Татьяна – 
молодая учительница, закончившая техникум. На 
образованность и общую эрудированность девушки 
указывает и упоминание Татьяной имени известной 
испанской революционерки и антифашистки Долорес 
Ибаррури, цитирование ее высказывания «Лепш памерці 
стоячы, чым жыць на каленях!» [3, с. 182]. 

Речевое поведение девушки обусловлено социальной 
ролью, которую она проигрывает. Так, главной заботой 
Татьяны становится тревога за будущее приемного 
ребенка. В отзывчивой высокородной душе девушки 
рождается глубокое материнское чувство к осиротевшему 
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мальчику. Таким образом, позиционная роль матери не 
только высвечивает новые качества личности Татьяны 
(нежность, мягкость), но и находит свое отражение в ее 
речи. Приведем пример: « – Сын мой… Сыночак… 
Галчонак мой, – пяшчотна шаптала яна, і ў гэтыя хвіліны 
сама была цвёрда пераканана, што гэта сапраўды яе сын, яе 
роднае дзіця. І тады ёй рабілася лягчэй. У начной цішыні 
яна пяшчотна цалавала дзіця, плакала і смяялася. Але ёй 
рабілася вельмі цяжка, як толькі зноў у думках вярталася 
яна да суровай рэчаіснасці: гэта дзіця загінуўшай маці; яе 
святы доўг захаваць і вырасціць яго…» [3, с. 28]. 
Приведенный текстовый фрагмент, оформленный как 
прямая речь персонажа с парентезами авторского 
описания, демонстрирует внутреннее эмоциональное 
состояние девушки и его проявление в поведении героини. 
Так, эмоционально-экспрессивные лексемы галчонак, 
сыночак, используемые Татьяной для номинации ребенка, 
а также оценочная лексема пяшчотна в авторской ремарке 
свидетельствуют о любви героини к мальчику, о трепетном 
отношении к нему. На синтаксическом уровне чувства 
девушки подчеркивает цепочка номинативных 
предложений с финальным многоточием. Однако 
обстоятельства военного времени не позволяют Татьяне в 
полной мере насладиться общением с ребенком, радость и 
безмятежность уступают место грусти и сожалению. 

Социальная роль гражданина, ненависть к предателям 
и немецким пособникам мотивирует отвращение и 
неприязнь Татьяны к деревенскому старосте Лариону 
Бугаю: «Вось ён які, здраднік, – думала яна. <…> Воўк… 
Якая звярыная морда! <…> У-у, яшчэ хрысціцца, гад!.. 
Юда!» [3, с. 71–72]. Итак, об искренности чувств, 
испытываемых Татьяной, свидетельствует отрицательно 
окрашенная лексика (воўк, звярыная морда, гад, юда) в ее 
внутренней речи, усиленная краткими номинативными 
предложениями на синтаксическом уровне, многоточием и 
восклицательными знаками – пунктуационно. 

Интересным представляется также речевое поведение 
Татьяны как дочери и падчерицы. В нем не только 
отражается отношение девушки к отцу и мачехе, но и 
проявляется характер Татьяны. Так, в общении с отцом 
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Татьяна проявляет вежливость и уважение, называет своего 
самого родного человека на «вы». Речевое поведение 
девушки с мачехой Пелагеей описывает сам 
И. П. Шамякин, характеризуя его как приветливое и 
покорное, в то время как Татьяна часто терпит придирки и 
грубость со стороны женщины. Когда же мачеха, 
испугавшись внезапного ухода племянницы Карпа 
Маевского, Любы, к партизанам, собирается уйти к своей 
сестре, Татьяна проявляет принципиальность и 
решительность и прогоняет сварливую, жадную и 
непостоянную Пелагею: «Таццяне стала крыўдна за 
бацьку, за тое, што ён уніжаецца перад гэтай неразумнай 
бабай. Доўга яна трывала яе лаянкі, прыдзіркі, але тут 
вытрымаць не магла: – Што вы просіце, тата, яе? Што ў яе 
агульнага з намі? Ёй даўно не месца ў гэтым доме. – 
І павярнулася да Палагеі: – Прэч! Каб нагі тваёй не было 
больш! <…> – Прэч!» [3, с. 90]. 

Перейдем к анализу речевого портрета Ольги 
Ленович. Речевая партия центрального персонажа повести 
И. Шамякина «Гандлярка і паэт» Ольги Ленович включает 
в себя стандартно-разговорную лексику, слова широкой 
семантики и полисемичные слова. Именно речевой портрет 
является той содержательной категорией, которая создает 
своеобразную «визитную карточку» Ольги. По ней 
читатель быстро и безошибочно может сформировать свои 
представления о социальном статусе, профессии и общей 
культуре женщины. 

Языковой колорит базарной торговки подчеркивают 
слова, используемые в профессиональной среде рыночных 
торговцев (например, калым, таўчок), фразеологизмы, 
равно как и стилистически сниженная лексика с оттенком 
грубости, фамильярности. В качестве примера приведем 
реплику Ольги Ленович, адресованную грабителю, в 
эпизоде разграбления лавок на Комаровском рынке: « – А 
ну, морда, падзяліся з людзьмі, – сказала яна (Вольга – 
Е. С.) мужчыну і тут жа пачала адкладваць убок сваю 
частку» [2, с. 13]. 

Так же грубо, дерзко, с вызовом звучат слова 
женщины в разговоре с милиционером, пытавшимся 
пресечь мародерство в гастрономе: « – На, страляй! Забівай 



148 

 

сваіх, падла ты! Начальнікі твае пяты падмазалі, а цябе 
паслалі, дурня, вартаваць дабро» [2, с. 16]. 

Даже любимому Олесю разгневанная Ольга бросает: 
« – Сціхні! Сціхні! Зараза! Бальшавіцкі вырадак!» [2, 
с. 78]. Или: «Хацелася секануць: “Пайшоў ты, 
неданосак!”»[2, с. 55]. 

На резкость, грубость Ольги, ее взрывной, 
несдержанный характер указывает и автор-повествователь: 
«Вольга лаялася груба, мацюкалася…» [2, с. 19], вскрывая 
одну из причин формирования этих черт – базарная среда, 
в которой с самого детства вращалась женщина. О таком 
стиле общения торговки И. Шамякин иронично говорит: 
«…Вольга <…> ўсім “адважала” і “давала рэшту”» [2, 
с. 31–32]. 

Отражаются в речи Леновичихи и положительные ее 
качества: веселый нрав и остроумие, как, например, в сцене 
продажи драников на рынке: 

« – Па чым дранікі, прыгажуня? 
– Тры маркі за пару. 
– Ого, кусаюцца ж яны ў цябе. 
– Бо іх кусаць можна, таму і яны кусаюцца. 
– А ты вясёлая. 
– А чаго мне бедаваць?» [2, с. 31–32]. 
Таким образом, речевое поведение Ольги Ленович 

обусловлено ситуацией общения. Следует отметить, что 
речевая манера женщины зависит также и от социальной 
роли, которую она проигрывает. Так, рассмотренные выше 
текстовые фрагменты иллюстрируют характер Ольги-
мещанки и Ольги-торговки, именно это важно подчеркнуть 
И. Шамякину. Роль матери обнаруживает положительные 
качества личности Ольги, свойственные и Татьяне 
Маевской: доброту, нежность, заботливость. Для 
номинации своего ребенка Ольга использует положительно 
окрашенную эмотивную лексику: «Журавіначка мая! 
Крывіначка мая! Сіраціначка мая ненаглядная!» [2, с. 106]. 
Такой же нежной и ласковой предстает перед читателем 
Ольга Ленович и в роли влюбленной женщины: « – Як я 
люблю цябе! Сашачка, родненькі. Нікога на свеце так не 
любіла!» [2, с. 106]. 
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Через речь персонажа открывает И. Шамякин и 
мировоззрение Ольги-торговки, ее жизненную логику и 
систему ценностей. Так, выкупив из лагеря молодого бойца 
Олеся Шпака, женщина сообщает ему, что заплатила за его 
свободу золотом: «А Вольга не магла ўжо стрымацца, у яе 
была свая логіка, свая мера каштоўнасцей і – галоўнае – 
свая, рыначная мова: 

– Я за цябе золата заплаціла. Думаеш, так аддалі б? 
Ого! Такія жывадзёры!.. На ўсім зарабіць умеюць» [2, 
с. 50]. Примечательно, что реплики женщины, хотя и 
содержат лексику стилистически нейтральную, но глубоко 
ранят душу военнопленного, затрагивают его человеческое 
достоинство, ибо сообщают бойцу, что его купили как 
вещь, как товар. Очевидно, что Ольга, привыкшая измерять 
все деньгами, этого не осознает, демонстрируя тем самым 
отсутствие душевной деликатности и тактичности. 

Таким образом, приходим к следующим выводам. 
Речевой портрет персонажа является неотъемлемым 
аспектом создания его художественного образа. Речевая 
характеристика выступает одним из важнейших способов 
раскрытия характера персонажа, его внутреннего мира, 
эмоциональных и душевных состояний. 
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Артыкул прысвечаны аналізу жаночых вобразаў і наратыўных 

адметнасцяў раманаў вядомых беларускіх пісьменнікаў  

Івана Шамякіна «Вазьму товй боль» і Івана Пташнікава «Алімпіяда». 

Выяўлена, што глыбокаму пранікненню ў псіхалогію галоўных гераінь 

названых раманаў садзейнічае выкарыстанне разнастайных прыёмаў 

кампазіцыйнага і моўна-стылявога выяўлення. Істотнае значэнне для 

развіцця аўтарскай канцэпцыі абодвух пісьменнікаў мае суаднясенне ў 

аповедзе розных часавых пластоў, спалучэнне сюжэтна-падзейнага 

апісання з самараскрыццём гераінь праз асацыятыўную разгорнутасць 

іх роздумаў і ўспамінаў. 

Ключавыя словы: Іван Шамякін; Іван Пташнікаў; раман 

«Вазьму твой боль»; раман «Алімпіяда»; жаночыя вобразы; 

наратыўныя адметнасці. 

Мастацкае ўвасабленне жанчыны, асэнсаванне яе ролі 
ў сацыяльна-гістарычным лёсе грамадства хвалявала 
пісьменнікаў ва ўсе часы. Асоба жанчыны на працягу 
стагоддзяў натхняла таленавітых аўтараў, бо гэта вечная і 
невычарпальная тэма. Жаночыя персанажы ў мастацкай 
літаратуры нярэдка выступаюць сэнсава ёмістымі 
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канцэптамі. Вобраз жанчыны – адзін з самых 
распаўсюджаных у літаратуры. 

Даследаванне канцэпцыі асобы жанчыны ў рамане 
І. Пташнікава «Алімпіяда», як і ў рамане «Вазьму твой 
боль» І. Шамякіна, дае магчымасць па-новаму асэнсаваць 
важныя аксіялагічныя аспекты тыпалогіі жаночых 
характараў, суаднесці іх індывідуальна-аўтарскую 
спецыфіку. 

Пісьменнікі І. Шамякін і І. Пташнікаў, стваральнікі 
раманаў, што мы даследуем, паказалі няпросты шлях і 
жыццёвы выбар гераінь-жанчын, якія годна выконваюць 
сваю місію на зямлі, з якой непарыўна звязана іх 
паўсядзённая праца, годнасць і сумленне. 

Адметнае месца ў шэрагу выдатных узораў 
нацыянальнай беларускай прозы, дзе створаны 
высокамастацкі вобраз маці-працаўніцы, ахавальніцы 
жыцця, займае раман І. Пташнікава «Алімпіяда» (1984). 
Пісьменнік рэалістычна, псіхалагічна-дакладна ўзнаўляе 
напружанае, бязмерна цяжкае жыццё беларускай калгаснай 
вёскі 60-х гадоў ХХ стагоддзя, а таксама прадстаўляе 
шэраг запамінальных і пераканаўчых жаночых вобразаў. 

На высокім ідэйна-мастацкім узроўні ствараецца 
вобраз галоўнай гераіні твора – Алімпіяды Падаляк. Гэта 
пташнікаўская гераіня стала важным вобразам-канцэптам, 
які дапаўняе архетып жанчыны і маці ў беларускай 
літаратуры другой паловы ХХ ст. Яна – ратавальніца, 
ахоўніца жыцця і нястомная працаўніца. Аўтар 
засяроджвае ўвагу на духоўным свеце гераіні, на яе 
прыроджанай душэўнай мудрасці, на ўменні прымірыцца з 
абставінамі і застацца годнай. 

Вобраз Алімпіяды арганізуе сюжэтныя падзеі і ўсю 
вобразную сістэму ў творы, у ім у вялікай ступені 
ўвасоблена аўтарская задума і выяўлены адносіны 
пісьменніка да сацыяльна-грамадскага жыцця, да 
навакольнага свету. 

Пры стварэнні вобраза жанчыны-маці І. Пташнікаў 
абапіраўся на аўтабіяграфічны вопыт. Вядома, што ў 
рамане «Алімпіяда» пісьменнік увасобіў лёс роднай матулі, 
якой у той час ужо не было. На сустрэчах з чытачамі 
І. Пташнікаў успамінаў, як у час вайны ў 1943-м годзе маці 
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на тры дні знікла з дому. Даведаўшыся, што ў далёкай 
вёсцы, больш за трыццаць кіламетраў ад дому, гінуць 
каровы, яна, тады яшчэ зусім маладая жанчына, прайшла 
семдзесят кіламетраў, каб набыць карову і ў ваеннае 
ліхалецце пракарміць сваіх дзяцей. Два дні крок за крокам, 
упрошваючы, падштурхоўваючы, плачучы, праклінаючы і 
спадзеючыся, яна вяла карміцельку дадому. Дасягнуўшы 
мэты, дайшоўшы да пагорка роднай вёскі, маці і карова 
знясілена ўпалі пад красавіцкім сонцам. Гэтыя ўспаміны 
пісьменніка аб трывучасці роднай матулі дапамагаюць 
выявіць яго творчую пазіцыю. У асаблівай увазе 
І. Пташнікава да жанчыны-працаўніцы, сціплай, 
спакойнай, цярплівай, чулай, бачыцца сцвярджэнне 
жыццятвортнага пачатку ў лёсе беларускі. 

Рэцыпіент разам з аўтарам захапляюцца лёсам 
галоўнай гераіні рамана «Алімпіяда». Асноўныя сюжэтныя 
падзеі твора адбываюцца ў беларускай вёсцы ў першыя 
пасляваенныя дзесяцігоддзі. Аднак вайна ўсё яшчэ жыве ў 
памяці і свядомасці герояў, людзей старэйшага пакалення. 
Пасталенне галоўнай гераіні Алімпіяды адбывалася 
менавіта ў драматычны ваенны і пасляваенны час. Яна 
згадвае кароткае шчасце маладога сямейнага жыцця, 
нараджэнне сына Міфодзі і дачкі Тані, заўчасную смерць 
мужа Мікалая. Усё яе жыццё – цяжкая, непасільная праца ў 
калгасе, на ферме. 

Алімпіяда вельмі часта ў думках звяртаецца да 
мінулага. Праз увесь раман рэтраспектыўным планам 
праходзіць яе жыццё. Ствараючы вобраз Алімпіяды, аўтар 
засяроджваецца на самым важным, галоўным, тым, што 
вызначае мэту і сэнс існавання чалавека на свеце. 
Даваеннае жыццё паказана сцісла, трывогі ваеннага часу – 
праз нешматлікія, але памятныя драматычныя эпізоды, 
праз намаганні ўратаваць параненых чырвонаармейцаў. 

Алімпіяда яшчэ з даваеннага часу, з 1938-га года, 
працуе на ферме пасля заканчэння шасцімесячных курсаў 
заатэхнікума. Без фермы, без сваіх каровак яна не ўяўляе 
штодзённае жыццё. У гераіні ўжо няма сіл, але кінуць 
працу яна не можа: «Ужо б кінула… і не кідаецца ніяк… 
Устанеш і ідзеш…» [4, с. 25]. З фермай і клопатам пра 
жывёлу ўжо многа год звязана яе жыццё, і для яе – гэта 
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вельмі важнае і сапраўды асабістае. Пісьменнік 
падкрэслівае, што менавіта ў штодзённай працы гераіні 
заключаны глыбокі сацыяльны і маральны сэнс яе жыцця. 
Алімпіяда з маленства і маладосці выхавана ў працы, ва 
ўзаемаадносінах з іншымі людзьмі, якія і ацэньваюць 
годнасць і маральнае аблічча чалавека найперш за 
сумленныя і адказныя адносіны да працы. 

Нельга не пагадзіцца з меркаваннем С. А. Андраюка, 
што вобраз Алімпіяды Падаляк у найбольшай меры 
раскрывае аўтарскае стаўленне да жыцця, «выпраменьвае 
тое маральнае цяпло, якім сагрэта ўся эмацыянальная 
атмасфера ў рамане» [1, с. 434]. Ідэйнай задумай аўтара 
прадвызначана, што гераіня выступае скразным вобразам, 
які звязвае мінулае і сучаснасць, а яе адносіны да іншых 
герояў абумоўліваюць аўтарскую маральна-этычную 
ацэнку апошніх. Так, «калі іншыя вобразы пададзены ва 
ўсёй іх складанасці і супярэчнасці, з падкрэсліваннем, 
магчыма, дзесьці і свядомым, негатыўных момантаў у іх 
паводзінах, узаемадачыннях, учынках, а найбольш у 
выказваннях, то Алімпіяда пазбаўлена гэтага поўнасцю. 
У ёй засяроджаны ў асабліва сканцэнтраваным выглядзе і ў 
форме надзвычай чыстай і непасрэднай духоўныя якасці, 
уласцівыя характару народнаму ў яго ідэальным 
увасабленні» [1, с. 468]. Несумненна, што аўтабіяграфічная 
аснова абумовіла ідэалізацыю вобраза Алімпіяды, 
працаўніцы і маці, гэта заканамерная псіхалагічная з’ява. 
Думаецца, пісьменнік мэтанакіравана звяртаецца да гэтай 
эстэтычнай стратэгіі, якая дазваляе засяродзіць увагу на 
маральным змесце падзей і абліччаў іншых герояў. 

У вобліку гэтай гераіні ў асабліва сканцэнтраваным 
выглядзе сабраны лепшыя маральныя і духоўныя якасці, 
уласцівыя беларускаму жаночаму характару. На прыкладзе 
Алімпіяды аўтар стварыў вобраз самаахвярнай жанчыны, 
абмалёўваючы яе ў паўсядзённай нястомнасці, у сямейных 
адносінах, прадставіўшы беларуску ў сапраўднай духоўнай 
годнасці і маральнай прывабнасці. У вобразе Алімпіяды 
ўвасоблены архетыпавы для беларускай сацыякультурнай 
прасторы тып маці-сялянкі. 

Сучаснасць і вайна, катэгорыя памяці, праблема 
злачынства і даравання перапляліся і ў рамане І. Шамякіна 
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«Вазьму твой боль» (1978), у якім пісьменнік вялікую ролю 
адводзіць паказу духоўнай эвалюцыі жанчыны. 

У цэнтры ўвагі пісьменніка галоўны герой – 
Іван Батрак, шчаслівы і гарманічны свет якога рушыцца, 
калі герой адчувае, што будучага няма, пакуль побач 
раптам ажывае жахлівае ваеннае мінулае ў асобе здрадніка-
забойцы Шышковіча. Батрак вельмі падрабязна распавядае 
жонцы Таісе пра свой самы вялікі боль – знішчэнне 
паліцаямі і карнікамі яго роднай сям’і. Як слушна 
заўважыла даследчыца Т. Шамякіна, успамін Івана пра 
трагедыю, якая здарылася ў маленстве, яго падрабязны 
аповед самаму блізкаму чалавеку – жонцы – «як 
ачышчэнне ад граху, скідванне з душы ўсёй жыццёвай 
драбязы, што непазбежна нарастае за гады» [6]. Тася – 
медык, служыць самай гуманнай справе на зямлі, ратуе 
людзей ад хвароб і болю. Бачачы намер Шышкі загубіць 
жонку, Таіса, ратуючы старую жанчыну, міжволі забівае 
здрадніка. 

Хоць у цэнтры аповеду галоўны герой Іван Батрак, 
аднак вялікае значэнне мае вобраз яго жонкі, якая, 
здзейсніўшы рашучы ўчынак, бярэ на сябе боль любага 
мужа, іншых людзей. Ахвяруючы сваёй свабодай, жанчына 
вырашае драматычную праблему, якая здавалася 
невырашальнай. 

З гераіняй рамана «Вазьму твой боль» Таісай 
пачынаецца знаёмства з другога раздзела твора. І. Шамякін 
у паказе гераіні, як і І. Пташнікаў, ужывае рэтраспектыўны 
прыём, узнаўляе ўспаміны гераіні пра яе з’яўленне ў вёсцы 
Добранка, пра гісторыю іх з мужам кахання і сямейнага 
жыцця. Пісьменнік вельмі яскрава акрэслівае характар Тасі 
– летуценніцы нават у сталым узросце і ў той жа час асобы 
з цвёрдымі перакананнямі. 

Яшчэ маладой асобай, Тася характарызуецца 
атэістычна-ваяўнічым светапоглядам. Будучы маладой 
жонкай, яна ўступае ў вайну супраць рэлігіі, супраць Бога з 
цёткай Івана, у хату якой прыйшла жыць. «Тася настойліва 
патрабавала, каб цётка зняла абразы, якіх было поўны кут – 
Ісус Хрыстос, матка боска, Іван-хрысціцель, Георгій 
Пабеданосец і яшчэ нейкія святыя. Сорамна ёй, акушэрцы, 
камсамолцы, жыць пад абразамі… Толькі праз многа гадоў, 
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як Хвядора памерла, Тасі, сталай ужо жанчыне, матцы 
дваіх дзяцей, на пахаванні, калі старую адпявалі яе 
набожныя сяброўкі, упершыню стала сорамна і прыкра за 
сваю юнацкую жорсткасць і бестактоўнасць, за іншыя 
крыўды, якія свядома ці несвядома, магчыма, зрабіла 
цётцы… у хвіліны жалобы развярэдзілі сэрца, і жанчына 
балюча перажывала, горка плакала над труной» [5, с. 23]. 
Смерць мудрай хрысціянкі стала для Тасі адной з 
прыступак да пакаяння і шляху да Бога. З часам жанчына 
пачала заўважаць, што яе душа не задавальняецца сямейна-
побытавымі клопатамі, а прагне нечага большага. Аўтар 
адзначае, што Тасю стала наведваць «незразумелая туга па 
нечым невядомым. Хацелася чагосці асаблівага, а чаго – 
сама не знала. Зорак з неба, ці што? Палохалася часам Тася 
такога смутку, але знайшла яму тлумачэнне: узроставае 
гэта, пэўна, у многіх жанчын так здараецца, калі ім мінае 
сорак. Туга па маладосці, ці што? Ці зайздрасць маладым?» 
[5, с. 25] Пісьменнік выяўляе душэўную няўрымслівасць 
сваёй гераіні і адзначае, што з цягам часу Таіса Міхайлаўна 
пачынае разумець тое, што «яе палохала неасэнсаванае 
незразумелае адчуванне, што яна не паспела зрабіць, ці 
прапусціла ў жыцці нешта асаблівае, самае цікавае, 
незвычайнае і прыгожае» [5, с. 210]. Узіраючыся ў самую 
глыбіню душы жанчыны, І. Шамякін паказаў сум, моманты 
роздумнай меланхоліі гераіні, «уласцівыя многім людзям 
сярэдняга ўзросту» [2, с. 50]. Адыход Хвядоры, цеткі Івана, 
у іншы свет прымусіў Тасю ўспомніць тое, чаму вучыла яе 
«манашка» – так называлі цетку ў вёсцы. Калі жонка 
Батрака адчула рэальную небяспеку для сваёй сям’і, 
зразумела, што рушыцца тое, што здавалася такім 
трывалым, і гэта прымусіла яе звярнуцца да Бога. Як 
слушна заўважыла даследчыца А. Кавалюк, «духоўны свет 
жанчыны фарміраваўся пад моцным уздеяннем савецкай 
антырэлігійнай прапаганды, якая дзесяцігоддзямі 
руйнавала ў свядомасці грамадзян хрысціянскія ідэалы. 
Аксіялагічны змест хрысціянства старанна прыніжаўся. 
Праблема веры і бязвер’я займае важнае месца ў рамане 
І. Шамякіна. Мастак слова выяўляецца як чалавек 
неабыякавы да духоўных праблем у грамадстве і свае 
аўтарскія ідэалы ён часам хавае ў падтэкст твора» [2, с. 50]. 
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Для гераіні твора шчасце сям’і, душэўны спакой 
мужа аказваюцца даражэйшымі за ўласнае жыццё і 
свабоду. Гэтым ўчынкам Таісы аўтар паказвае сілу любові і 
духоўныя магчымасці чалавека, які па-сапраўднаму кахае. 
Адчай жанчыны, як і яе мужа Івана, абумоўлены тым, што 
былы паліцай Шышка жыве смела, з упэўненасцю, што за 
злачынствы ваеннага часу ён панёс ужо пакаранне і 
мінулае трэба забыць. Шышка настолькі спакойны, што 
купляе добры дом, дзе збіраецца жыць, спадзяецца, што яго 
злачынствы землякі ўжо забылі. Былы забойца піша скаргу 
ў пракуратуру на сведку яго злачынстваў, на Івана Батрака, 
што той пагражаў яму. 

Маральна-псіхалагічную сутнасць канфлікту паміж 
мужам Таісы і былым паліцаем Шышковічам, праблему 
злачынства і даравання, складанасць выбару гераіні 
пісьменнік падымае да філасофскага ўзроўню. 

У рамане І. Шамякіна «Вазьму твой боль», як і ў 
рамане І. Пташнікава «Алімпіяда», тэмы сучаснасці і 
вайны перакрыжоўваюцца і надаюць вострую 
канфліктнасць маральна-этычнай прасторы сваіх твораў. 
Абодва пісьменнікі пераканаўча даводзіць, што без 
ачышчэння горкай праўдай мінулага не будзе надзейнай 
будучыні. 

Характэрнай асаблівасцю арганізацыі мастацкай 
структуры рамана І. Шамякіна «Вазьму твой боль» 
з’яўляецца не толькі сумяшчэнне ў ім розных часавых 
планаў, але і разнастайных нараталагічных стратэгій, праз 
якія раскрываецца адметнасць светабачання як самога 
аўтара, так і яго герояў. Функцыі героя-апавядальніка часта 
бяруць на сябе галоўныя героі твора. Дынамізм сюжэтнага 
развіцця з’яўляецца характэрнай асаблівасцю з большай 
ступені рамана І. Шамякіна, чым І. Пташнікава. 

Абодва раманы вызначаюцца даволі складанай 
структурай, пры гэтым раман І. Шамякіна характарызуецца 
большай драматычнай напружанасцю сюжэтнага 
разгортвання, большым дынамізмам падзей. Але менавіта 
мастакоўская заглыбленасць ва ўнутраны свет гераінь – 
характэрная асаблівасць абодвух раманаў. 

Трэба адзначыць, што рэтраспектыўныя эпізоды ў 
раманах – гэта не проста ўспаміны гераінямі мінулага 
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жыцця. У сваіх разважаннях, успамінах, сумненнях 
Алімпіяда з рамана І. Пташнікава і Таіса з рамана «Вазьму 
твой боль» І. Шамякіна вядуць сапраўдны дыялог з часам, 
імкнуцца асэнсаваць пройдзены жыццёвы шлях, ацаніць 
перажытае, засяроджана задумацца над сучасным і 
будучым. Для гэтых жанчын настаў вельмі адказны час 
падсумавання і маральнай ацэнкі пражытага. Для абедзвюх 
гераінь – гэта важная, патрэбная душэўная праца, 
скіраваная на тое, каб адчуваць, што ўсё было недарэмна, 
што зробленае, перажытае мела высокі сэнс. 

Заўважана, што ў рамане «Вазьму твой боль» 
І. Шамякіна самыя розныя наратыўныя ўзроўні і сродкі 
стварэння вобразаў гарманічна суіснуюць і ўтвараюць 
цэласную мастацкую сістэму: востра драматычныя сцэны 
замяняюцца паказам хатніх спраў і вытворчых праблем, 
спрэчкі і дыялогі герояў – роздумам ці ўспамінам кагосьці 
з іх, аб’ектывізаванае апавяданне пісьменніка – 
усхваляваным маналогам героя. Пераплеценасць лёсаў 
герояў, залежнасць сучаснага ад мінулага абумовілі 
духоўна-маральную актуальнасць рамана «Вазьму твой 
боль». У гэтым творы І. Шамякін выдатна выяўляецца як 
майстар «падзейнага псіхалагізму». Пісьменнік часта 
перадае пачуцці герояў праз апісанне «знешняга», 
«фізічнага» – паводзіны, учынкі, мову, жэсты, гучанне 
голаса, сэнсу позіркаў. 

Неабходна падкрэсліць, што І. Пташнікаў таксама 
спалучае розныя апавядальныя стратэгіі: стварае 
шматгеройны раман, але пры гэтым вылучае на першы 
план свет перажыванняў сялянкі-працаўніцы і жанчыны-
маці. Праз псіхалагічна дакладную інтэрпрэтацыю 
рэчаіснасці, дзе дамінуе не столькі паказ падзей, колькі 
ўвага да духоўнага свету асобы, пісьменнік прэзентуе 
шырокаахопны малюнак беларускай калгаснай вёскі 60-х 
гадоў. І на першым плане – жанчыны, беларускія сялянкі, 
розныя па поглядах, характарах, сямейных гісторыях, але 
аб’яднаныя адной доляй. Штодзённай цяжкой працай яны 
адраджаюць, умацоўваюць жыццё на сваёй зямлі ў 
пасляваенныя дзесяцігоддзі. Гэты цяжкі абавязак 
адказнасці за сённяшні і заўтрашні дзень не толькі сваіх 
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дзяцей, але ўсіх людзей праносіць праз усё жыццё 
Алімпіяда. 

Раманы беларускіх празаікаў I. Шамякіна і 
І. Пташнікава ў наратыўным плане ўяўляюць сабой 
складаную і разгорнутую структуру, з дапамогай якой 
раскрываецца дыялектыка ўзаемаадносінаў асобы і 
грамадства, глыбіню і складанасць унутранага свету 
чалавека. Глыбокаму пранікненню ў псіхалогію галоўных 
гераінь названых раманаў садзейнічае выкарыстанне 
разнастайных прыёмаў кампазіцыйнага і моўна-стылявога 
выяўлення. Істотнае значэнне для развіцця аўтарскай 
канцэпцыі абодвух пісьменнікаў мае суаднясенне ў 
аповедзе розных часавых пластоў, спалучэнне сюжэтна-
падзейнага апісання з самараскрыццём гераінь праз 
асацыятыўную разгорнутасць іх роздумаў і ўспамінаў. 
Важную ролю адыгрывае дыялагічны характар 
самарэфлексіі гераінь, які сведчыць пра іх напружаныя 
духоўныя пошукі. 
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Праблема літаратурнага героя – адна з важнейшых у 
філалагічнай навуцы. Пад тэрмінам «літаратурны герой» 
разумеецца цэласны вобраз чалавека – у сукупнасці яго 
аблічча, ладу думак, паводзін і душэўнага свету. Не важна, 
выдуманы ён ці мае рэальнага прататыпа, мастацкае слова 
ўвасабляе яго як абагульнены вобраз. Побач з тэрмінам 
«літаратурны герой» ужываюцца сінанімічныя паняцці 
«персанаж», «дзейная асоба», «літаратурны характар». 
Аднак кожнае з іх мае ўласнае семантычнае напаўненне: 
літаратурнымі героямі называюць дзеючых асоб 
(персанажаў), намаляваных больш шматгранна для 
рэалізацыі ідэі твора. Часам «літаратурным героем» 
называюць дзеючых асоб, блізкіх да аўтарскага ідэалу 
чалавека (так званы станоўчы герой) ці асоб, якія 
ўвасабляюць гераічны пачатак (напрыклад, героі былін, 
эпасу, трагедыі). Варта адзначыць, што ў 
літаратуразнаўстве гэтыя тэрміны, разам з паняццямі 
«характар», «тып» і «вобраз», разумеюцца як 
узаемадапаўняльныя. 

У аповесцях 1990-х гадоў І. Шамякіну ўдалося 
стварыць даволі цікавую галерэю герояў-сучаснікаў, што, 
на думку А. Макарэвіча, «сведчаць пра сацыяльныя 
“зрэзы” з рэчаіснасці першай паловы 1990-х гадоў: 
абсалютная беднасць і багацце, імкненне да пакаяння і 
непрыманне яго» [1, с. 500]. Пісьменнік звярнуўся да 
самых розных сацыяльных слаёў, па-мастацку ўвасобіў 
вобразы інтэлігентаў, навукоўцаў, рабочых, чыноўнікаў 
«новага» і «старога» часу («Сатанінскі тур», «Без 
пакаяння», «Палеская мадонна», «Адна на падмостках», 
«Бумеранг», «Выкармак» і інш.). І. Шамякін паказаў у сваіх 
аповесцях і «герояў» новага часу – бізнесменаў, 
прадпрымальнікаў, ацэнку якім даваў досыць адмоўную. 

Кожная новая аповесць пісьменніка, нягледзячы на, 
здавалася б, паўтаральнасць праблематыкі, падабенства 
герояў і шляхоў вырашэння жыццёвых сітуацый, 
успрымаецца па-новаму. І. Шамякін – майстар сюжэта. 
Кожны канфлікт вырашаецца ў яго творах па меры 
станаўлення герояў (гэта і ўплыў грамадскіх падзей, і кола 
людзей, якое атачае пэўнага персанажа, нават псіхалагічны 
стан пісьменніка на момант напісання тэксту аказвае 
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моцны ўплыў). У І. Шамякіна няма банальных сюжэтаў, ім 
уласціва непрадказальнасць, да апошняга моманту чытач 
спадзяецца на шчаслівую развязку падзей, але ў аўтара 
часцей за ўсё атрымліваецца зрабіць так, каб фінал кожнай 
аповесці быў выключным, нават неверагодным. 

90-я гады ХХ стагоддзя на ўсёй постсавецкай 
прасторы былі досыць складаным часам класавага 
расслаення, эпохай, калі выжываў мацнейшы, хітрэйшы, 
нахабнейшы. Разгледзім вобразы герояў-ахвяр тагачаснага 
грамадска-палітычнага ладу, якіх пераканаўча і 
псіхалагічна дакладна стварыў І. Шамякін у творах «Без 
пакаяння» і «Завіхрэнне». 

У аповесці «Без пакаяння» эпоха маральнага заняпаду 
грамадства паказана ў рэальным сваім абліччы са 
шматлікімі складанасцямі, што перажываюць героі, з іх 
духоўным станаўленнем і падзеннем. У пачатку твора 
акрэсліваюцца жудасныя ўмовы выжывання (менавіта 
выжывання!) сям’і чатырнаццацігадовага Васілька Кірпача: 
«Трэці месяц хварэе маці, не ходзіць на працу. А тут яшчэ і 
сястрычка Анька ангіну схапіла. А бацька зноў запіў. 
Украў пазаўчора і тыя грошы, што прынесла маці з 
фабрыкі – дапамогу, і тыя, што зарабіў ён [Васілёк – У. К.] 
мыццём машын, калі ішлі дажджы. За што купіць хлеб і 
малако?» [2, с. 111]. Ужо толькі з гэтага невялікага ўрыўка 
можна зрабіць выснову, як бедна жыла сям’я Васілька і 
якім чынам даставаліся грошы на хлеб. 

Але матэрыяльная нястача тут толькі задае вектар 
матыву ахвяравання, які прывядзе героя да згубы. Факт 
гранічнай беднасці потым пацвярджаецца ў эпізодзе 
наведвання сям’і забітага хлопчыка следчым Кудрам, які 
заўважае сціпла абсталяваны пакой («маленькі пісьмовы 
стол накшталт школьнай парты» [2, с. 144]). Як бы гэта ні 
выглядала страшна, І. Шамякін пазбавіў жыцця свайго 
маленькага героя – Васілька, які «паводле аўтарскай 
характарыстыкі, з’яўляецца прыстойным прадстаўніком 
таго пакалення, якому ствараць будучыню» [1, с. 500], – 
зазначае А. Макарэвіч. Па сутнасці, праз матыў смерці 
дзіцяці пісьменнік акрэслівае няпэўнасць новага дня, 
бесперспектыўнасць такога будучага. 
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У 1997 годзе І. Шамякін напісаў аповесць 
«Завіхрэнне». На першы погляд здаецца, што нічога новага 
мастак слова тут не сказаў, бо ў большасці яго твораў 
адлюстраваны падзеі, актуальныя для часу іх напісання. 
Але варта звярнуць увагу на тое, з якімі думкамі жывуць 
героі Алег Журковіч і Іван Ціхотка: жаданне пайсці па 
шляху дабрачыннасці, дапамагчы бедным. Ці не гэта ўжо 
першыя штрыхі для магчымага духоўнага ператварэння, 
эвалюцыі постсавецкага грамадства? На першы план у 
герояў аповесці выходзіць мараль, гуманізм і чалавечнасць, 
клопат не за сябе, а за бліжняга. Яны апантаны ідэяй 
адмысловага «робінгудства». 

На першых старонках аўтар знаёміць чытача з 
персанажамі, якія з’яўляюцца ахвярамі абставін. 
У Журковіча і Ціхоткі пачынаецца перыяд новага, як ім 
хочацца думаць, светлага жыцця, калі ўсё можна пачаць «з 
чыстага аркуша». А за плячыма – доўгі час у няволі, за 
кратамі, адбыццё тэрміна пакарання ў зоне абмежавання 
свабоды. Алег Журковіч быў бязвінна асуджаны. Яго 
жыццё ўмоўна можна падзяліць на дзве паловы. Да таго, як 
трапіў у турму, гэта быў малады архітэктар, закаханы ў 
Рагнеду. Але ў хуткім часе ў жыцці Журковіча з’явілася 
чорная паласа: яго абвінавацілі ў забойстве. Адсутнасць 
алібі, выпадкова пакінутая ўжо колькі часу таму 
акрываўленая насоўка з Рагнедзінай крывёю ды дзённікавы 
запіс дзяўчыны: «Зноў пасварыліся з Алегам. Ён сказаў, 
што яму хочацца забіць мяне. Ой, як страшна! А я засыпаю 
ў яго пасцелі» [3, с. 223] – усяго гэтага хапіла для таго, каб 
завесці крымінальную справу і вынесці смяротны прысуд 
Журковічу. Наступны перыяд жыцця героя пачаўся з сямі 
гадоў пакутаў у турме. Два месяцы ён чакаў памілавання і 
за гэты час нават пасівеў. Але адвакат сказала, што 
Журковіч можа дзякаваць лёсу за тое, што яшчэ лёгка ўсё 
абышлося. 

Пісьменнік ставіць героя перад выбарам: знайсці ў 
сабе сілы і адмовіцца ад помсты ці, як і абяцаў Рагнедзе, 
здзейсніць пакаранне. Аднак, нягледзячы на тыя пакуты, 
якія перанёс Журковіч, высокая чалавечнасць героя 
перамагае яго жаданне адпомсціць. Чытач назірае свайго 
роду нараджэнне новага чалавека з новымі каштоўнасцямі, 
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ідэаламі і перакананнямі. Філасофскія праблемы 
набываюць у творы цікавае вырашэнне. Тут пакаранне 
мяжуе з дараваннем. Каханне супрацьстаіць забойству, 
свабоднае жыццё – існаванню за кратамі. Аўтар глыбока 
асэнсоўвае паняцце жыццёвых нормаў, правіл, якіх 
прытрымліваецца грамадства, іх стваральнага і 
разбуральнага ўздзеяння на асобу. 

Адметна, што ні Журковіч, ні Ціхотка не 
ператварыліся ў злодзеяў і вырадкаў. Яны вынеслі толькі 
лексіку турэмнага жыцця, мянушкі, але ніяк не яго мараль і 
філасофію. Дарэчы, варта падкрэсліць, што Журковіч быў 
атэістам, не ведаў ніякіх малітваў, але маліўся начамі, 
прасіў Бога, і, як бачым, Бог заняў усё месца ў душы героя. 
Героі аповесці «Завіхрэнне» разбіраюцца, а дакладней 
кажучы, спрабуюць разабрацца, у складаных сітуацыях, 
што падкідвае ім жыццё, у сутнасці праблем, што стаяць 
перад грамадствам. Але ж асабістыя «шкілеты» 
перашкаджаюць іх душам цалкам «аднавіцца». Іван 
працягвае «хварэць на клептаманію», падвёўшы пад сваё 
жаданне ідэалагічны грунт: «Я краду толькі ў багатых» [3, 
с. 215]. Алег не можа дараваць, вымушае крыўдзіцеля 
расплаціцца за памылку – забірае ў Загадая не толькі дачу, 
але і дае Івану дазвол скрасці немалыя грошы ў пракурора 
– сорак тысяч даляраў. Цікава, што твор заканчваецца 
шчасліва, хаця агульная драматычная атмасфера не 
наводзіць думкі на такі фінал. 

Такім чынам, у аповесцях «Без пакаяння» і 
«Завіхрэнне» створаны выразныя тыпы герояў-ахвяр. 
У першай мы бачым карціну гранічнага збяднення народа 
праз лёс сям’і чатырнаццацігадовага Васілька Кірпача, што 
ўрэшце вырашаецца трагічна, праз смерць хлопчыка. Тым 
самым пісьменнік выносіць прысуд тагачаснаму 
грамадска-палітычнаму ладу, адмаўляючы яму ў будучыні. 
Пісьменнік падкрэслівае, што грамадства 90-х гадоў ХХ 
стагоддзя, у якім назіраецца відавочнае падзенне маралі, 
аддалілася ад разумення каштоўнасці чалавечага жыцця. 
У другой аповесці героі становяцца ахвярамі абставін, 
«злачынцамі паняволі», але пісьменнік праз глыбокае 
раскрыццё філасофскіх праблем (пакарання, даравання, 
кахання, граху, волі, помсты, выбару) даводзіць 
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выключную важнасць захавання чалавечага ў чалавеку, а 
таксама паказвае як стваральную, так і разбуральную моц 
стэрэатыпаў грамадства ў іх уздзеянні на асобу. 
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Артыкул прысвечаны разгляду тэмы кахання ў аповесці 

«Непаўторная вясна» класіка беларускай літаратуры Івана Шамякіна. 

Сцвярджаецца, што непаўторная вясна павінна быць у жыцці кожнага 

чалавека. Гэта час, калі ўсе па-сапраўднаму шчаслівыя, як героі Івана 

Шамякіна ў сваю непаўторную вясну. Вясна, якая бывае ў каханні 
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людзей толькі аднойчы, але застаецца на ўсё жыццё – гэта вечная 

каштоўнасць, пра якую хочацца пісаць і гаварыць. 

Ключавыя словы: Іван Шамякін; аповесць «Непаўторная вясна»; 

тэма кахання; праблема; ідэя. 

У гэтым годзе адзначаецца 100-гадовы юбілей з дня 
нараджэння Івана Шамякіна. «Глыбокая плынь», «Сэрца на 
далоні», «Трывожнае шчасце», «Снежныя зімы»… Больш 
за дзясятак раманаў, шмат аповесцей, п’ес, апавяданняў, 
крытыка, публіцыстыка – такі абсяг жанравай палітры 
класіка. 

Няма сумнення, што імя пісьменніка захаваецца ў 
памяці нашчадкаў, бо зробленае ім значна ўзбагаціла 
скарбніцу не толькі нацыянальнай, але і сусветнай 
культуры. Добра разумеючы вартасць літаратуры, Іван 
Шамякін дастаткова самакрытычна ставіўся да сябе і сваёй 
творчасці. Пісьменніка хвалявалі розныя тэмы, але пачатак 
яго творчасці быў звязаны з тэмай Вялікай Айчыннай 
вайны, бо наступствы яе класік адчуў на асабістым лёсе і 
лёсе сваіх блізкіх і родных. Тым не менш усе яго творы 
прасякнуты гуманнасцю. Асноўнае для яго – 
распаўсюджванне такіх вечных каштоўнасцей, як дабро, 
справядлівасць і праўда. Андрэй Макаёнак адзначаў, што 
«кожны раман ці аповесць Івана Шамякіна – гэта новае, 
свежае слова аб нашай рэчаіснасці, аб нашых праблемах, 
аб нашых людзях, раскрыццё маральных глыбін чалавечых 
душ, гэта і яго споведзь аб сваіх ідэалах, сваіх надзеях, 
сваіх радасцях і сваіх болях». 

Тэма кахання вечная ў літаратуры. Да яе звярталася 
не адно пакаленне паэтаў і празаікаў розных эпох і 
перыядаў у гісторыі чалавецтва. На наш погляд, зусім не 
дзіўна, што дадзеная тэматыка разглядаецца шматлікімі 
майстрамі слова, і, заўважым, з вялікім задавальненнем. 
Тэма кахання хвалявала самых розных паэтаў, празаікаў, 
будзіла ў іх даўно перажытыя пачуцці, якія ў кожнага свае і 
жывуць у самых патаемных куточках душы. Безумоўна, 
каханне і натхняла на новыя шэдэўры. І ўзбударажаныя 
пісьменнікі апантана браліся за радочкі, якія сёння мы не 
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можам чытаць без захаплення і гонару за таленавітых 
землякоў. Да іх адносіцца і Іван Шамякін. 

«Непаўторная вясна»… Для герояў аповесці гэта тая 
пара, якая бывае толькі аднойчы. Але нават за тое, што яна 
наведала хоць раз за жыццё, трэба дзякаваць лёсу. Для 
кожнага яна становіцца непаўторнай па асабістай прычыне. 
Нехта нарадзіўся вясной ці зрабіў першы ў жыцці крок, 
вызначыўся з будучым, прыняў важнае рашэнне, закахаўся 
ўпершыню… Сярод гэтага пераліку ў кожнага свой сімвал 
непаўторнай вясны. Свая прычына ўсмешкі яе першым 
баязлівым праменьчыкам, бялюсенькім пралескам і проста 
яе наступленню. Дарэчы, нават праз год ці праз шмат 
гадоў, пасля той самай непаўторнай вясны кожная вясна 
ўжо стане настальгічнай парой, сімвалічнай. Займаецца 
чалавек штодзённымі справамі – і нечакана прыемнае 
цяпло ўспамінаў: «А вось год назад у гэту пару…» 

Чытала твор мінулай вясной. Пасля другога 
прачытання цяпер дзіўлюся, наколькі змяніўся мой аналіз 
учынкаў герояў, уражанне. Калі раней крытыкавала героя 
за пэўны ўчынак, то цяпер палічыла яго абдуманым і 
памяркоўным. 

Светлая пара юнацтва, лепшыя гады, першыя высокія 
пачуцці, спробы самастойных крокаў па жыццёвым шляху, 
спатканні. Ці магчыма было ўявіць, што аповесць 
скончыцца падзеяй, якая закране самыя тонкія струны 
душы? 

На працягу чытання аповесці цікава назіраць за 
развіццём адносін паміж галоўнымі героямі – 
Сашай Траянавай і Пятром Шапятовічам. Абое яшчэ зусім 
юныя, амаль дзеці. Гэта адлюстроўваецца і ў іх паводзінах: 
шмат мілай непасрэднасці, юнацкага максімалізму, 
эмацыянальнасці, душэўнай узнёсласці, змяняецца 
настрой, падзеі, поры года. Не ператваралася толькі адно – 
каханне. Яно ў герояў такое рознае. На пачатку твора яно 
толькі ўзгаралася ў іх сэрцах. І пад уплывам падзей, 
недарэчнасцей, радасных хвілін успыхвала ўсё мацней. 
Напрыканцы аповесці можна ўжо назіраць дарослае, сталае 
пачуццё паміж закаханымі. 

Якія толькі псіхалагічныя аспекты не закранаў аўтар. 
Прыгадаем пачатковую сцэну. Саша нядаўна скончыла 
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медыцынскае вучылішча і працуе фельчарам у вёсцы, а 
Пеця – студэнт тэхнікума, прыязджае да яе ў госці. Як жа 
яны чакалі гэтай сустрэчы, як уяўлялі, якія словы скажуць 
адно аднаму, як сустрэнуцца іх позіркі. Але ўсё змарнавала 
сарамлівасць, недасказанасць, адсутнасць вопыту, 
недарэчнасці з гаспадыняй, у якой Саша кватаравала. Хоць 
Пятру на ўсё гэта можна было б і не звярнуць асаблівай 
увагі, не быць такім гарачым і ўпартым. Разумеем яго 
эмацыянальнасць, але, напэўна, спадзяваліся, што, калі б 
Саша паклікала яго, ён вярнуўся б. Але гэтага не 
здарылася. Прынцыповасць. 

Калі звярнуць увагу на характарыстыку Шапятовіча, 
то ўзнікае партрэт студэнта з цыратавым партфелем, 
напакаваным марамі, надзеямі, думкамі так поўна, як 
галава студэнта. На самай справе ў партфелі дзённікі з 
вершамі, прысвечанымі ёй – яго Сашы. Дзе б ён ні быў, 
чым бы ні быў заняты, у яго думках – яна. Пазней, 
адыходзячы ў армію, Пятро скажа: «Я ўсё роўна ўяўляю, 
што ты заўжды будзеш побач». Нават яго рэўнасцю да 
настаўніка Уладзіміра аўтар паказвае, як Пятро баіцца 
застацца без Сашы. Дзеля яе гатовы прайсці хоць мільярд 
кіламетраў. На шляху да яе і дарога яму ў радасць. Хоць у 
дарозе чаго толькі ні было: і загорнутыя ў газету 
ненадзейныя чаравікі, і мыццё ў лужы, каб прыйсці да 
каханай у належным выглядзе. 

Тады, перад іх сустрэчамі, яму і захад сонца здаваўся 
прыгажэйшым, і самыя розныя пачуцці перапаўнялі сэрца. 
Боязнасць і радасць, надзеі і трывогі – усё змяшалася… 

А што адчувае Саша? Чакае не менш за яго. Але 
таксама саромеецца і перад людзьмі, і перад гаспадыняй. 
Усё, здаецца, добра. Ды ўсё адначасова навалілася, быццам 
спробы, ці вытрывае іх пачуццё. І непрыхільнасць 
гаспадыні, і рэўнасць да маладога настаўніка робяць сваё. 
Пасля спрэчкі чакае яшчэ адно выпрабаванне моцы 
пачуццяў – сустрэча з Любай, даўняй знаёмай са школы. 

І нарэшце каханне перамагло. Хутка Сашу чакала 
прыняцце сур’ёзнага рашэння. Гаспадыня, маці настаўніка 
ўгаворваюць дзяўчыну выйсці замуж за Уладзіміра. Гэта 
вымусіла задумацца над жыццём, прааналізаваць 
узаемаадносіны з Пецем. Але ўсё наладжваецца, абое 
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зрабілі правільны выбар. Прайшлі праз усе выпрабаванні 
на шляху кахання. Жэняцца. 

Але ціхае шчасце аказалася кароткім. Незадоўга да 
вайны Пятра ўзрушваюць зорнай ноччу думкі: «Вось вайна 
ў Парыжы. А калі прыйдзе да нас і разлучыць нас і наша 
каханне, шчасце…» Думае і пазірае на Сашу. Не ведаў ён, 
як хутка думкі рэалізуюцца. 

Расстанне не прымусіла чакаць. Прызвалі Пятра ў 
армію, пачалася вайна. Героі не паглядзелі на жыццё з боку 
цвярозага жыццёвага сэнсу, абдумана. Ажаніліся перад 
самым адыходам у армію ў неспакойны час. Папярэджваў 
бацька, што толькі дурні жэняцца перад арміяй. Але Пеця 
са шчырасцю і даверам кажа: «Інакш і быць не магло ў 
нас…Праўда, Сашок?» 

Цяжкі час расстання, але, галоўнае, упэўненасць 
аднаго ў адным. Люстэркам сапраўдных пачуццяў герояў 
выступае нават прырода. У ёй і асенняя лёгкая 
трывожнасць у прыглушаных танах, і светлая вясновая 
абуджальнасць. Саша яшчэ падумала: «Чаму прызыў 
восенню – адно маркота, прызвалі б вясной, калі ўсё 
абуджаецца, квітнее, расцвітае, дыхае цяплом». 

Непаўторная вясна павінна быць у жыцці кожнага 
чалавека. І сёння, і сто гадоў назад, і ў будучым. Гэта час, 
калі ўсе па-сапраўднаму шчаслівыя, як нашы героі ў сваю 
непаўторную вясну. Вясна, якая бывае ў каханні людзей 
толькі аднойчы, але застаецца на ўсё жыццё – гэта вечная 
каштоўнасць, пра якую хочацца пісаць і гаварыць. 
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У артыкуле ў аглядна-аналітычным ключы разглядаюцца 

артыкулы і эсэ, якія былі надрукаваны з нагоды стогадовага юбілею 

народнага пісьменніка БССР Івана Шамякіна. Падкрэслена роля 

вядучых беларускіх часопісаў «Полымя» і «Нёман», у якіх былі 

змешчаны дадзеныя артыкулы. Асаблівая звернута на падрыхтоўка ў 

2007–2014 гг., пасля смерці Івана Пятровіча, Збору яго твораў у 23 

тамах, што значна актывізавала вывучэнне творчасці пісьменніка, 

прымусіла ў многім перагледзець яго спадчыну. 

Ключавыя словы: Іван Шамякін; творчасць; даследаванне; 

часопіс «Полымя»; часопіс «Нёман»; Збор твораў Івана Шамякіна ў 23 

тамах. 

Амаль усе беларускія цэнтральныя выданні 
адгукнуліся на юбілей народнага пісьменніка 
Івана Шамякіна грунтоўнымі артыкуламі і эсэ. Мы 
асноўваемся якраз на апошніх па часе публікацыях. 

Найперш неабходна адзначыць наш самы 
аўтарытэтны часопіс «Полымя». Тут з вялікай працай «Іван 
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Шамякін: Творчасць на далоні» выступіў Алесь 
Марціновіч. 

А. Марціновіч – вядомы празаік і надзвычай 
аўтарытэтны крытык. Так глыбока з нашых сучаснікаў, 
бадай, ніхто пра Шамякіна не пісаў. Акрамя разбору 
асноўных твораў І. Шамякіна, Марціновіч у артыкуле 
ўспамінае свае сустрэчы са старэйшым пісьменнікам, 
далучэнне да яго творчасці. У прыватнасці, ён згадвае, як 
упершыню прыйшлося яму рабіць рэцэнзію на раман 
Шамякіна «Атланты і карыятыды». Тая рэцэнзія стала 
знакавай. Даследчык піша: «Я, дзякуючы гэтай рэцэнзіі, ці 
не ўпершыню паверыў у свае творчыя мажлівасці» [5, 
с. 99]. 

Узгадваючы мінулыя гады, аўтар акцэнтуе ўвагу на 
тым, што зусім не такім ужо ўлюбёнцам лёсу быў 
Шамякін, як яго лічылі. На раман «Петраград – Брэст», дзе 
выведзены вобразы Леніна і Троцкага, дала разгорнутую 
рэцэнзію газета «Правда» – галоўны орган ЦК КПСС, 
прысуды якой тады – закон. «Івана Шамякіна, праўда, не 
разграмілі, але без заўваг не абышлося. Хоць яны і былі не 
такімі і значнымі, усё адно гэта «каштавала» яму 
Дзяржаўнай прэміі СССР, на якую вылучаўся за 
«Петраград-Брэст» [5, с. 100]. 

Пакрыўдзілі пісьменніка, па сведчанні 
А. Марціновіча, і ў выдавецтве «Беларусь». У канцы 1980-х 
гадоў была задумана серыя альбомаў пра народных 
пісьменнікаў Беларусі. Шмат пра каго яны і выйшлі. 
Марціновіч у абумоўлены тэрмін падрыхтаваў грунтоўны 
альбом пра Шамякіна. Але у часы так званай «перабудовы» 
прыйшоў у выдавецтва новы галоўны рэдактар. Выданне 
альбома пра Шамякіна ён бясконца цягнуў, у прынцыпе 
выдаваць яго і не збіраўся. «А сам, папрацаваўшы некалькі 
месяцаў, паехаў туды, дзе ў далечыні ад Радзімы так 
хораша клапаціўся аб яе шчаслівай будучыні» [5, с. 100]. 

Сарказм А. Марціновіча правамерны. Рыхтаваўся 
развал Савецкага Саюза, і Шамякін, ветэран вайны і працы, 
сумленны чалавек, праўдзівы мастак, любімы ў народзе, 
яўна быў не даспадобы разбуральнікам дзяржавы. 
Характэрна, што якраз такія дэструктывісты і занялі тады 
кіруючыя пасады, а потым пазбягалі на Захад. Такія людзі 
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стваралі атмасферу нядобразычлівасці да Шамякіна. 
Зайздрасць, зласлівасць у адносінах да Івана Пятровіча 
заўважаюць нават сённяшнія маладыя даследчыкі, у 
прыватнасці Васіль Дранько-Майсюк у сваіх нядаўніх 
публікацыях і выступленнях у электронных СМІ. Так, ён 
піша: «Для многіх, далёкіх ад уважлівага чытання нашай 
літаратуры снобаў, Шамякін – прыклад савецкага 
пісьменніка, які друкаваў толькі тое, чаго патрабавала 
сістэма. Але падобнае меркаванне памылковае. Ува многіх 
сваіх апавяданнях і раманах ён нават больш смелы і 
востры, чым Васіль Быкаў» [3, с. 3]. І далей, 
абгрунтоўваючы гэты тэзіс, таленавіты крытык разбірае 
творы Шамякіна. 

Алесь Марціновіч, у сваю чаргу, таксама ніколі не 
звяртаў увагу на моду і палітычную кан’юнктуру, 
працягваючы вывучаць кнігі Шамякіна ў самыя 
неспрыяльныя для гэтага часы. 

Падрыхтоўка ў 2007–2014 гг., пасля смерці Івана 
Пятровіча, Збору яго твораў у 23 тамах значна актывізавала 
вывучэнне творчасці пісьменніка, прымусіла ў многім 
перагледзець яго спадчыну. Прычым калектыў аддзела 
тэксталогіі Інстытута літаратуры імя Я. Купалы 
сутыкнуўся на пачатку працы са значнымі праблемамі. Як 
пішуць у часопісе «Полымя» нашы вядучыя тэкстолагі 
Тэрэза Голуб і Алена Васілевіч: «Не было звестак пра 
колькасць апублікаваных і неапублікаваных твораў, стан 
фондаў у архівах Беларусі і за яе межамі, ступень іх 
навуковай апрацаванасці. Адсутначала інфармацыя пра 
наяўнасць аўтографаў, аўтарызаваных машынапісных 
тэкстаў, карэктурных адбіткаў. Ніхто не займаўся 
выяўленнем і зборам эпісталярнай спадчыны, службовых і 
асабістых дакументаў і г. д. Няма ў сталіцы Беларусі і 
музея Івана Шамякіна, які б таксама, як і музеі класікаў 
беларускай літаратуры Янкі Купалы, Якуба Коласа, 
Максіма Багдановіча, стаў навукова-культурным цэнтрам 
па зборы, захаванні і папулярызацыі духоўнай спадчыны 
пісьменніка» [2, с. 107]. 

Фактычна аддзелу тэксталогіі прыйшлося пачынаць 
працу з нуля. Таму тут прынялі шэраг рацыянальных 
рашэнняў. Адно з важнейшых: выданне павінна быць 
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разлічана на шырокае кола чытачоў, паколькі Шамякін 
сапраўды самы папулярны ў народзе з беларускіх 
пісьменнікаў. Апаведна абралі навукова-масавы тып 
выдання. Тэарэтычнае асэнсаванне твораў ішло паралельна 
з падрыхтоўкай тэкстаў. А структура Збора, які ўсё ж не 
ўключыў усе творы пісьменніка, аказалася наступная: 
грунтоўная прадмова да ўсяго выдання, падрыхтаваная 
акадэмікам Ул. Гніламёдавым, разгорнутыя пасляслоўі да 
кожнага тома, а таксама папулярна выкладзеныя 
літаратурныя і рэальныя каментарыі. 

Пастаўленыя задачы патрабавалі адпаведных 
найбольш эфектыўных і дзейсных форм навукова-
арганізацыйнай і метадычнай працы. Устанавіліся творчыя 
кантакты акадэмічнага аддзела з вышэйшымі навучальнымі 
ўстановамі, навуковыя супрацоўнікі, выкладчыкі якіх 
рыхтавалі пасляслоўі да твораў. У Магілёўскім 
дзяржаўным універсітэце творчым калектывам па 
падрыхтоўцы пасляслоўяў кіраваў доктар філалагічных 
навук прафесар А. Макарэвіч, у БДУ – доктар філалагічных 
навук прафесар Т. Шамякіна. Далёка не ўсе аўтары 
пасляслоўяў, у прыватнасці ў МДУ, былі спецыялістамі па 
творчасці І. Шамякіна, тым не менш яны паспяхова 
справіліся са сваімі заданнямі, напісалі цікавыя навуковыя 
працы. Курыраваў усім даволі вялікім калектывам доктар 
філалагічных навук член-карэспандэнт НАН Беларусі 
М. Мушынскі. 

«Сабраць, вывучыць і падрыхтаваць да выдання 
творчую спадчыну ў найбольш поўным аб’ёме, падаць 
тэксты без скажэнняў і памылак, у адпаведнасці з апошняй 
творчай воляй аўтара – галоўная мэта, на якую была 
скіравана праца тэкстолагаў» [2, с. 110]. 

У адпаведнасці з канцэпцыяй выдання ў яго аснову 
быў пакладзены жанрава-храналагічны прынцып. Так, 
першы і другі тамы складаюць малыя жанры – 84 
апавяданні, створаныя на працягу ўсёй творчай дзейнасці 
празаіка, прычым 51 уключана ў Збор твораў упершыню. 
Затым ідуць тамы з аповесцямі, потым – з раманамі, а 
заключаюць увесь Збор тамы з успамінамі І. Шамякіна пра 
пісьменнікаў і іншых культурных дзеячаў, яго дзённікі, 
публіцыстыка. У апошнім томе – «Летапіс жыцця і 
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творчасці», складзены М. Мушынскім, а таксама 
літаратурна-крытычныя артыкулы, рэцэнзіі, лісты да 
розных асоб самога творцы. Прычым аўтары артыкула 
прыводзяць усіх адрасатаў лістоў І. Шамякіна. 

Т. Голуб і А. Васілевіч адзначаюць, што ў працэсе 
падрыхтоўкі твораў, зверкі ўсіх вядомых крыніц тэкстаў 
выявілася, што Іван Пятровіч «шмат працаваў над 
паляпшэннем мастацкіх вартасцей напісаных ім твораў. Ён 
уносіў сэнсавыя і моўна-стылёвыя змены. З мэтай 
удасканалення характараў і сюжэтных ліній перапрацоўваў 
значныя фрагменты тэксту, дапісваў новыя кавалкі, рабіў 
скарачэнні» [2, с. 109–110]. Вельмі важна тое, што ў 
аддзеле тэксталогіі працуе малодшая дачка пісьменніка – 
Алеся Іванаўна Шамякіна, якая захоўвае архіў бацькі і якая 
спрыяла хуткай працы над выданнем, сама падрыхтавала 
нямала тамоў. 

Работа над Зборам пачалася ў 2007 г., а ўжо у 2010 г. 
выйшлі першыя тамы. Увогуле ўклаліся ў запланаваны 
тэрмін, рыхтаваўшы па некалькі тамоў на працягу кожнага 
года. Прычым было зроблена шмат адкрыццяў, напрыклад, 
выяўлены найбольш значныя ў мастацкіх адносінах 
варыянты, удакладнены даты напісання многіх 
апавяданняў і г. д. 

У беларускай навуцы ўпершыню праведзена 
навукова-тэксталагічнае даследаванне творчай спадчыны 
І. Шамякіна, а навуковы Збор твораў выдадзены ў 
найбольш поўным на сённяшні дзень аб’ёме. За гэтыя гады 
ён шырока запатрабаваны чытачамі з самымі рознымі 
навуковымі інтарэсамі. Аўтары артыкула пераканаўча 
паказалі навуковае, грамадскае і культурнае значэнне 
падрыхтаванага імі Збору твораў пісьменніка. 

У дапаўненне да гэтага падагульняючага, надзвычай 
грунтоўнага артыкула, загадчык аддзела тэксталогіі 
цяперашняга Цэнтра па вывучэнні беларускай культуры, 
мовы і літаратуры Алена Васілевіч прадставіла ў 
«Полымя» артыкул «Асаблівасці тэксталогіі рамана Івана 
Шамякіна “Злая зорка”». Чытачам часопіса будзе, 
безумоўна, цікава пазнаёміцца з тэхналогіяй і методыкай 
тэксталагічнай працы – трэба сказаць, надзвычай 
скрупулёзнай. Такая праца ўключае вывучэнне самых 
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розных аспектаў напісання твораў І. Шамякіным. Так, 
даследчыца вызначыла дакладныя даты напісання рамана 
«Злая зорка»: 1 жніўня 1989 г. – 26 мая 1990 г. Такім 
чынам, вялікі па аб’ёме твор пісаўся надзвычай хутка. 
Прычым неабходна ўлічыць, што, як адзначае А. Васілевіч, 
«за гэты час аўтар здзейсніў велізарную працу, сустракаўся 
з непасрэднымі ўдзельнікамі падзей, кансультаваўся з 
вучонымі, азнаёміўся з даступнымі на той час дакументамі 
і медыцынскімі дадзенымі» [1, с. 113]. 

Архіўныя матэрыялы і дзённікі, вывучаныя аўтарам 
артыкула, паказваюць, што празаік доўга не мог 
вызначыцца з назвай рамана. А. Васілевіч прыводзіць 
шматлікія варыянты загалоўка. Зменены ў працэсе працы 
прозвішчы некаторых герояў. Высветлілася, што рэдактар 
першага выдання рамана скараціў некаторыя фрагменты, 
якія тычыліся палітычных падзей, недахопаў партыйнага 
кіраўніцтва ў ліквідацыі наступстваў Чарнобыльскай 
аварыі. А Шамякін тут выступаў якраз як надзвычай 
востры крытык ладу. Але ён вымушаны быў, у большасці 
выпадкаў, згадзіцца з праўкамі выдавецкага рэдактара. 

У свой артыкул А. Васілевіч увяла вялікі кавалак, які 
не ўвайшоў у асноўны тэкст, але ёсць у аўтографе рамана. 
Акрамя таго, яна дала сваю ацэнку водгукаў на раман, якія 
з’явіліся ў перыядычным друку адразу пасля яго 
публікацыі на старонках часопіса «Полымя». Сам 
І. Шамякін лічыў, што крытыкі не ацанілі твор у поўнай 
меры, бо залішне далёкія ад аварыі, а ён сам неаднаразова 
бываў на месцы падзей, дапамагаў тым людзям, якія 
перажылі бяду. 

Такім чынам, тэксталагічны аналіз рамана «Злая 
зорка» праведзены А. Васілевіч надзвычай поўна, можна 
сказаць, вычарпальна. Яе навуковыя адкрыцці на 
тэксталагічным шляху ўзбагацілі сучаснае 
літаратуразнаўства, а таксама акрэслілі накірункі 
далейшых даследаванняў. 

Часопіс «Роднае слова» адгукнуўся на юбілей 
І. Шамякіна таксама трыма публікацыямі. Першая – 
Таццяны Шамякінай «Прыродныя фактары ў фарміраванні 
творчай асобы Івана Шамякіна». Другая – кандыдата 
філалагічных навук Віктара Жыбуля «“Я старэў, а горад 
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маладзеў...” Мінск у жыцці і творчасці Івана Шамякіна». 
Трэцяя – «Вобраз мастака ў аповесці “Вернісаж” Івана 
Шамякіна» аспіранткі кафедры беларускай літаратуры 
Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны 
Ангеліны Ляшэнка. 

Правамерна, што навукова-метадычны часопіс 
змяшчае матэрыялы, якія можна выкарыстоўваць у 
навучальных установах для міжпрадметных сувязей. Гэта 
актуальна і важна для развіцця крэатыўных здольнасцей 
навучэнцаў. 

В. Жыбуль, грунтуючыся, перш за ўсё, на сведчанні 
самога аўтара, а таксама на публікацыях Т. Шамякінай, 
падрабязна разглядае ўсе адрасы, па якіх пісьменнік жыў з 
сям’ёй у сталіцы Беларусі. У некаторай ступені яны так ці 
інакш фігуруюць у творах пісьменніка. Прычым найбольш 
падрабязна аўтар артыкула разглядае творы, прысвечаныя 
акупацыйнаму Мінску, – аповесцям «Ганлярка і паэт» і 
«Ахвяры». Першая з гэтых аповесцей адрозніваецца сярод 
твораў Шамякіна асабліва рэльефнай распрацаванасцю 
мінскай тэмы. 

Калі Шамякін толькі пераехаў з сям’ёй у Мінск, ён 
нейкі час здымаў кватэру на тагачаснай Камароўцы – 
ускраіне сталіцы, якая ў першыя пасляваенныя гады яшчэ 
захоўвала свой спрадвечны воблік. Дзеянне аповесці 
«Гандлярка і паэт» якраз у гэтым раёне і адбываецца. 
Пісьменнік, неабыякавы да чытацкага ўспрымання, 
вялікую ўвагу надаваў пазнаваемасці месцаў, пра якія 
пісаў. У выніку твор мае не толькі мастацкую, але і 
гістарычную каштоўнасць, бо нічога ад той ваеннай і 
пасляваеннай Камароўкі, натуральна, цяпер не захавалася. 
Падрабязна ён апісвае і цэнтр горада, а тут кварталы і 
назвы вуліц у асноўным засталіся тыя ж, напрыклад, 
К. Маркса, Камсамольская, Рэвалюцыйная. Прыгадвае 
пісьменнік у аповесці і іншыя вуліцы, аб’екты на іх 
(сталоўку, гастраном, трамвайнае дэпо, Дом Чырвонай 
Арміі і інш.), а таксама ваколіцы Мінска, у прыватнасці 
Дразды, і блізкія да горада вёскі. Такім чынам, аповесць 
асабліва каштоўная ў плане так званага «мінскага тэксту» – 
комплексу вобразаў, якія ствараюць аўтарскую мадэль 
гарадскога быцця. 
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Часткова Мінск часоў гітлераўскай акупацыі 
адноўлены і ў аповесці «Ахвяры». На думку В. Жыбуля, 
«апісанні гарадскіх рэалій выступаюць як яскравыя 
дадатковыя сродкі для стварэння агульнай псіхалаігічна 
напружанай атмасферы аповесці» [4, с. 9]. Усе згаданыя ў 
аповесці аб’екты В. Жыбуль прыводзіць з вялікай 
дакладнасцю, даючы свае разгорнутыя, слушныя 
каментарыі. 

Разбірае ён і раман «Атланты і карыятыды», 
прысвечаны архітэктарам. І хоць дзеянне яго ў асноўным 
адбываецца не ў Мінску, але і тут прадстаўлены «мінскі 
тэкст», у прыватнасці ў ацэнцы дойліда, галоўнага героя 
твора Максіма Карнача. 

Такім чынам, аўтар артыкула дакладна і пераканаўча 
паказаў уменне пісьменніка ствараць карціну гарадскога 
асяродка. Гэта і апісанні гарадскіх аб’ектаў, і шырокае 
выкарыстанне мінскай тапанімікі, і адлюстраванне побыту 
жыхароў. Гарадскі пейзаж у вялікай ступені працуе на 
стварэнне тыпажоў герояў. 

Ангеліна Ляшэнка таксама, як і В. Жыбуль, падышла 
да аб’екту свайго разгляду з вялікай сур’ёзнасцю. Аповесць 
«Вернісаж» разглядаецца аўтаркай надзвычай падрабязна. 
Важна, што маладая даследчыца заўважыла: у творы 
абсалютна няма непатрэбных апісанняў – кожная дэталь 
«працуе» на цэлае, на філасофскую канцэпцыю твора. 

Сярод публікацый пра І. Шамякіна ў галоўным 
рускамоўным рэспубліканскім часопісе «Нёман» асабліва 
вылучаецца эсэ Алеся Марціновіча «Слаўцеся, Марыя і 
Іван!» Назва нагадвае пра адну з найбольш пранікнёных 
лірычных аповесцей самога Шамякіна, прысвечаную 
жонцы, − «Слаўся, Марыя!» А твор А. Марціновіча 
апавядае пра гісторыю іх кахання. Звяртае на сябе ўвагу, 
перш за ўсё, майстэрства, з якім Алесь Андрэевіч узнаўляе 
гісторыю адносін маладых, а потым і сталых людзей на 
аснове дзённікаў самога пісьменніка, яго мастацкіх твораў, 
а таксама ўспамінаў родных Шамякіна. Матэрыял 
сплаўлены настолькі гарманічна, што ўтварае па сутнасці 
сучасную сагу, а ў той жа час захоўвае навуковую 
дакладнасць. 
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«Неман» змясціў таксама вялікі матэрыял Таццяны 
Шамякінай «Мастацтва ў жыцці і творчасці Івана 
Шамякіна» і публікацыю лістоў да бацькі другой дачкі 
пісьменніка Алесі Шамякінай у матэрыяле, які называецца 
«Асоба, літаратура, жыццё ў эпісталярным жанры». Алеся 
Іванаўна разбірае архіў пісьменніка і час ад часу друкуе 
вынікі сваіх знаходак. У перапісцы Шамякіна з 
перакладчыкамі, рэдактарамі, грамадскімі дзеячамі 
знаходзіць адбітак не толькі нейкія прыватныя стасункі і 
асабістыя падзеі, але і адлюстраванне рэалій той эпохі, у 
якой жылі ўдзельнікі перапіскі. У прыватнасці ў дадзенай 
падборцы фіксуюцца найперш літаратурныя падзеі. 

Амаль усе газеты таксама адгукнуліся на юбілей 
І. Шамякіна. У газетах «СБ. Беларусь сегодня» і 
«Рэспубліка» артыкулы Юліяны Леановіч асноўваюцца на 
аповедзе Таццяны Шамякінай. Праўда, матэрыял, 
прадстаўлены дачкой пісьменніка, значна скарочаны. 

У газеце «Звязда» ў артыкуле «Яго нетрывожнае 
шчасце» Вольга Паклонская таксама абапіраецца на аповед 
Таццяны Шамякінай. Але «Звязда» змясціла і матэрыял 
знакамітай пісьменніцы, журналісткі Людмілы Рублеўскай 
– «Дзесяць незвычайных артэфактаў Івана Шамякіна». 
Глыбока і ў той жа час займальна яна разбірае 
малавядомыя факты з жыцця пісьменніка. Напрыклад, 
піша, як малады ваяр вяртаўся пасля вайны з Германіі. 
Тады многія везлі з сабою шматлікія рэчы, нават мэблю. 
«Было пры сабе багацце і ў Шамякіна. Але дзіўнае – мяшок 
кніг: “Пабыўшы ў адпачынку, я пераканаўся, якое 
бяскніжжа дома. А мне трэба вучыцца! Я пісаў!”» – 
прыводзіць словы самога пісьменніка Рублеўская. [6, с. 8]. 
Каб скласці сваю падборку, ёй неабходна было добра 
вывучыць дзённікі, успаміны празаіка. Пачэрпнутыя з іх 
цікавыя факты яна выклала ў даходлівай высокамастацкай 
форме. 

Таццяна Зайко ў матэрыяле «Камуніст, пісьменнік, 
грамадскі дзеяч і палымяны патрыёт Беларусі Іван 
Шамякін» у газеце «Коммунист Беларуси. Мы и время» 
скіравала асноўную ўвагу на асноўных фактах асабістай і 
творчай біяграфіі, а таксама на грамадскай дзейнасці 
пісьменніка. Адзначыла яна таксама, як ушаноўваецца 
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памяць пра яго ў Мінску: названа адна з вуліц, устаноўлена 
мемарыяльная дошка на доме, дзе ён жыў. 

Газета «Наша слова» пад агульнай неардынарнай 
назвай «Два стагоддзі на дваіх» дала звесткі пра калег, 
сяброў – Івана Шамякіна і Івана Мележа, а таксама 
падрыхтавала вялікі матэрыял Э. Дзвінскай «Самы дарагі 
прататып гераінь Івана Шамякіна» – пра жонку творцы. 

Юбілей народнага пісьменніка, акадэміка Івана 
Шамякіна актывізаваў літаратуразнаўчую думку ў 
Беларусі. Але галоўнае, падзея яшчэ раз пацвердзіла той 
факт, што значэнне кожнага майстра вызначаецца тым, як 
ён дзейнічае на нас, якія пачуцці, думкі і ўчынкі 
выклікаюць яго кнігі. Няма сумнення, што творы Шамякіна 
і па сёння самым станоўчым чынам уплываюць на чытачоў, 
даюць веды, фарміруюць смеласць думкі, выхоўваюць 
дабрыню і патрыятызм. 
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ЛІТАРАТУРНЫ ГЕРОІ ІВАНА ШАМЯКІНА 
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Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка, 

вул. Савецкая, 18, 220030, Мінск, Беларусь, aleksandrlugov@mail.ru 

У артыкуле на прыкладзе аповесці выдатнага беларускага 

пісьменніка Івана Шамякіна разглядаюцца вобразы герояў як прыклад 

жыццёвых паводзінаў для сучасных школьнікаў. Паказана, што ў 

вобразе літаратурнага героя закладзены рэальныя магчымасці для 

фарміравання ў вучняў маральных ідэалаў. Гэта азначае, што 

літаратура як мастацтва фарміруе маральныя каштоўнасці чалавека і 

робіць вялікі ўплыў на яго светаўспрыманне і адносіны да людзей. 

Ключавыя словы: Іван Шамякін; аповесць «Агонь і снег»; 

літаратурны герой; маральнае выхаванне школьнікаў. 

У маральным выхаванні школьнікаў вялікае значэнне 
маюць урокі літаратуры. Вызначальным у гэтым працэсе 
з’яўляецца аналіз вобраза літаратурнага героя, таму што, як 
адзначала вядомая расійская даследчыца ў галіне методыкі 
З. Рэз, менавіта праз яго спасціжэнне «вучні прывучаюцца 
бачыць у жыцці і літаратуры багацце чалавечых 
індывідуальнасцей і тыпаў, разумець дыялектыку 
характараў і адносін паміж людзьмі» [3, с. 223]. 

Шматгадовыя назіранні аўтара артыкула за 
вывучэннем літаратуры ў школе і апытанне 
старшакласнікаў розных школ Рэспублікі Беларусь 
сведчаць, што адным з самых папулярных твораў 
беларускай літаратуры сярод вучняў старшых класаў 
з’яўляецца пенталогія Івана Шамякіна «Трывожнае 
шчасце». 207 вучняў з 373 апытаных у ліку самых цікавых 
твораў назвалі менавіта гэты, а 185 школьнікаў ўключылі 
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галоўных персанажаў пенталогіі Сашу Траянаву і Пятра 
Шапятовіча ў спіс любімых герояў беларускай літаратуры. 

На жаль, у апошні час у адпаведнасці з вучэбнай 
праграмай у агульнаадукацыйных установах тэкстуальна 
разглядаецца толькі аповесць «Непаўторная вясна» і толькі 
ў класах з павышаным узроўнем вывучэння літаратуры. 
Лепшай ў пенталогіі І. Шамякіна «Трывожнае шчасце» 
літаратурная крытыка лічыць франтавую аповесць «Агонь і 
снег». В. Каваленка сцвярджаў: «Агонь і снег» – самы 
глыбокі твор І. Шамякіна пра вайну» [2, с. 95]. Гэты твор, 
працягвае А. Бельскі, – «праўдзівы і хвалюючы дакумент 
жыцця франтавіка, створаны з арыентацыяй на так званы 
жорсткі рэалізм у адлюстраванні вайны» [4, с. 8]. Са 
сказанага вынікае, што настаўнік, як і раней, асабліва ў год 
100-гадовага юбілею народнага пісьменніка Беларусі і ў 
сувязі з 75-годдзем Вялікай Перамогі абавязаны знайсці 
час для правядзення эўрыстычнай гутаркі, дыскусіі або 
дыспуту, каб абмеркаваць названы твор хаця б на ўроку 
дадатковага чытання. 

Недахопы першых пасляваенных твораў пра вайну 
В. Быкаў тлумачыў тым, што сярод аўтараў мала было 
непасрэдных яе ўдзельнікаў [1, с. 8]. Іван Шамякін як 
франтавік добра ведаў псіхалогію вайны, сам спазнаў 
горыч паражэння і радасць перамогі, таму пры аналізе 
аповесці «Агонь і снег» варта засяродзіць увагу вучняў на 
адметнасці паказу І. Шамякіным франтавых будняў. Твор 
напісаны ў форме франтавога дзённіка Пятра Шапятовіча. 
Важна, каб вучні зразумелі, што, аддаўшы аўтарскае «я» 
герою, пісьменнік праз яго светаўспрыманне выклаў сваю 
пазіцыю, даў маральную ацэнку падзеям. 

У аповесці «Агонь і снег» чытач сустракаецца з 
Пятром Шапятовічам у першыя дні вайны. 

Праца на ўроку можа быць пачата з абмеркавання 
наступных пытанняў: 

1. Якой уяўлялася Пятру Шапятовічу і яго пакаленню 
вайна? 

2. Як яна пачалася для Шапятовіча на самай справе? 
3. Чаму ўяўленні Пятра і яго таварышаў пра вайну 

аказаліся памылковымі? 
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Пры абмеркаванні аповесці школьнікі звычайна 
ўзгадваюць, што Пятро быў летуценнікам, ён марыў пра 
подзвіг: вайна яго пакаленню здавалася нечым 
рамантычным і прыгожым. Але прачытаем першыя радкі 
дзённіка: 

«Вайна... Трэція суткі, як яна пачалася. Ударыла, як 
гром з яснага неба, аглушыла, і я ніяк не магу апомніцца. 
Не толькі цяпер, пасля бою, пасля першых выбухаў, 
бомбаў і нашых няўмелых стрэлаў, гудзіць у вушах. Не, 
гэты звон і гул у галаве з’явіліся адразу ж, як толькі я, 
першым на батарэі, пачуў аб вайне. І страх (мне сорамна 
прызнацца ў гэтым), страх таксама запаланіў душу з 
першых хвілін» [4, с. 212]. 

Як бачым, на справе атрымалася інакш – «нічога 
прыгожага – адно жудаснае». 

Сучасныя школьнікі з урокаў гісторыі, з друку 
ведаюць прычыны няўдач Чырвонай Арміі на пачатку 
вайны і могуць беспамылкова іх пералічыць. Першае, на 
што звяртаюць увагу вучні, – адсутнасць у герояў 
Шамякіна вопыту вядзення вайны. Бой з сапраўдным 
праціўнікам быў зусім непадобны на вучэбныя заняткі. 
Усё, чаму іх вучылі, аказалася непрыдатным. 

Разам з тым не кожны сённяшні школьнік уяўляе тую 
перадваенную атмасферу, у якой выхоўвалася моладзь. 
Настаўніку варта сказаць некалькі слоў пра матэрыялы 
тагачаснай прэсы. У друку можна было сустрэць вершы-
агіткі, у якіх аўтары часам рытарычна стараліся запэўніць у 
непарушнасці нашых граніц, у бязмежнай магутнасці арміі, 
накшталт гэтага: 

А ні днём, ні цёмнай ноччу, 
Ні вадой, ні па лазе 
Вораг воўкам не праскочыць, 
Ні вужом не прапаўзе. 
(Літаратура і мастацтва, 1940, 1 мая) 
Безумоўна, падобныя «творы» рабілі значны ўплыў 

на фарміраванне светапогляду маладога пакалення. 
Выявілася, што Шапятовіч і яго таварышы не былі 
падрыхтаваныя да вайны яшчэ і псіхалагічна. Аналіз 
дзённіка Пятра дапамагае зразумець, што пісьменнік не 
ставіў за мэту прыхарошваць рэальнасць. І. Шамякін – 
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адзін з першых, хто паказаў 1941 год такім, якім ён быў на 
самай справе. 

Важнай рухаючай спружынай сюжэта аповесці, яе 
маральных калізій з’яўляецца канфлікт паміж Сенем 
Пясоцкім і Сцяпанам Кідалам. 

Звернем спачатку ўвагу на партрэтную 
характарыстыку герояў. Кволы, хваравіты, «з тонкім, як у 
дзяўчыны, голасам, з вялікімі вачамі, у якіх вельмі выразна 
адбіваўся яго настрой, з маленькімі, смешна адтапыранымі 
вушамі» [4, с. 221] Сеня быў у даволі невыгадным 
становішчы перад рослым і дужым Сцяпанам. 

– Але чаму сімпатыю ў таварышаў заваяваў Пясоцкі і 
за што яны недалюблівалі Кідалу? За што Кідала 
ненавідзеў Пясоцкага? 

І Сцяпан, і Сеня заўсёды былі першымі, праўда, 
першынство іх мела розную маральную афарбоўку. 

Сеня выдзяляўся сярод курсантаў сваёй 
міласэрнасцю, эрудыцыяй, уменнем аб’ектыўна ацаніць 
палітычныя падзеі. Сцяпан – невук і кар’ерыст, які 
стараўся выслужыцца перад начальствам, каб заўсёды мець 
перавагу над іншымі. 

Важнае значэнне ў гэтым плане мае аналіз паводзін 
герояў у час мітынгу пасля аб’яўлення вайны па радыё. 

Пясоцкі ўмеў мысліць цвяроза, верыў у перамогу над 
ворагам, але ведаў і рэальную сілу арміі праціўніка, быў 
перакананы, што вайна з Германіяй будзе вельмі цяжкай. 
Ён першы не пабаяўся спытаць пра тое, што хвалявала 
амаль усіх курсантаў: чаму салдаты батарэі ў век 
радыётэхнікі пра пачатак вайны даведаліся толькі праз 
восем гадзін. 

Кідала ж, асвоіўшы фразёрства, як надзейны сродак 
руху па службовай лесвіцы, не прамінуў скарыстаць яго і 
тут. Ён першы выступіў пасля палітрука Сідарэнкі і 
гаварыў гучна, з запалам, «быццам перад ім была не 
батарэя, а сама меней – дывізія», крычаў аб магутнасці 
Чырвонай Арміі, але больш клапаціўся пра сваю кар’еру, 
чым пра лёс Радзімы. Яму хацелася заўсёды быць на белым 
кані, а такія людзі, як Пясоцкі, сваёй вучонасцю і 
разважлівасцю перашкаджалі. Іх трэба было або 
абясшкодзіць, або зусім знішчыць. І Кідала стараўся не 
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ўпусціць свой шанц. Падслухаўшы размову Пясоцкага з 
Шапятовічам пра вайну, ён абвінаваціў Сеню ў 
паражэнчым настроі, і таго выключылі з камсамола. 

Варта прааналізаваць яшчэ адзін эпізод, калі героі, 
зноў-такі першымі, апынуліся ля бомбы, што ўпала побач з 
батарэяй, але не разарвалася, і вынеслі яе ў бяспечнае 
месца. 

Што падштурхнула Пясоцкага і Кідалу на такі 
адважны ўчынак? 

Сціплы, заўсёды сумленны, Сеня адчуваў сябе 
няёмка, калі яго віншавалі таварышы як героя. Сам ён не 
лічыў свой учынак праяўленнем гераізму, яму здавалася, 
што гэта быў проста парыў душы, і шчыра прызнаваўся 
Шапятовічу, што таксама баіцца смерці. Такая 
самакрытычнасць не толькі не прыніжае вартасць учынка, 
а наадварот, надае яму яшчэ большую каштоўнасць. Ім 
кіравалі тыя ўнутраныя механізмы, якія былі выпрацаваны 
ў дзяцінстве маці, школай, кнігамі, інакш бы ён не змог 
сказаць: «Стала непрыемна, крыўдна, абразіла, што мы 
нюхаем зямлю з-за нейкай адной паршывай бомбы...» [4. 
с. 325]. 

Кідала таксама рызыкаваў, але кінуўся да бомбы, калі 
ўбачыў, што яе падняў Пясоцкі, калі пераканаўся, што 
самае страшнае не здарылася. Ён усё рабіў з разлікам на 
эфектнасць, любуючыся сабой, такія выгодна-вострыя 
моманты ён адчуваў нутром. 

Аналіз ўзаемаадносін Сцяпана Кідалы і Сені 
Пясоцкага дае магчымасць не толькі глыбей зразумець 
характары герояў, але і паразважаць пра сутнасць 
сапраўднага і ўяўнага гераізму. 

Недарэчная смерць Сені Пясоцкага выклікае 
абурэнне вучняў. Яны не сумняваюцца, што ў пагібелі 
юнака вінаваты Кідала, хаця яўныя доказы супраць яго і 
адсутнічаюць. Усе папярэднія падзеі гавораць за тое, што 
ён здольны на самы ганебны ўчынак. Сеня Пясоцкі і 
Сцяпан Кідала ўспрымаюцца вучнямі як вобразы-
антыподы. 

Завяршаючы аналіз канфлікту, настаўнік скажа 
вучням, што Кідала, на жаль, не адзінокі, што кідалы, як 
дубадзелы, галенчыкі, дажылі да нашых дзён. Сведкам 
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драматычных падзей, звязаных з лёсам Пясоцкага, быў 
Шапятовіч, і таму важна даць на ўроку маральную ацэнку 
пазіцыі галоўнага героя аповесці ў гэтым канфлікце. Сам 
Пятро прызнаецца, што Кідала таксама быў яго сябрам, 
«але не па душэўнай блізкасці, як Сеня, а па абставінах». 

Паколькі аповесць напісана ў форме франтавога 
дзённіка, І. Шамякін увесь час паказвае свайго героя праз 
самараскрыццё, а гэта амаль не выклікае сумнення ў 
праўдзівасці пачуццяў, перажыванняў, якімі поўніцца душа 
Шапятовіча. Зусім натуральным успрымаецца страх, 
няўпэўненасць, паспешлівасць Пятра ў першым баі, з якога 
менавіта і пачалося яго воінскае гартаванне, калі 
даводзілася выконваць тое, што ў мірны час пярэчыла б 
усялякай логіцы. Такім, здавалася, абсурдным быў загад 
маёра Ярмілава выбіць баннікам заклінены снарад з дула 
гарматы. Падпарадкаванне загаду і страх перад смяротнай 
небяспекай змагаюцца ў душы Шапятовіча, але перамагае 
трэцяе – рашучасць і нянавісць да ворага: «Угары зноў 
зараўлі маторы. Я задраў галаву і... зноў убачыў усё тыя ж 
крыжы... Злавесныя крыжы! І нейкая незразумелая, 
адчайная рашучасць апанавала мяне ў гэты міг: усё адно ад 
чаго паміраць! Адступіўшы, праўда, крыху ўбок, я з усёй 
сілы штурхнуў баннікам снарад» [4, с. 217-218]. 

Страх перад фашысцкімі самалётамі, перад смерцю 
паступова знікае, і ўжо ў наступным баі галоўнага героя 
аповесці адольвае злосць і нясцерпнае жаданне знішчыць 
ворага. 

– Як паступова мяняецца ў свядомасці Шапятовіча 
ўяўленне пра сваё і чужое гора? 

У станаўленні характару Пятра выключнае месца 
займае яго клопат пра лёс людзей. Спачатку гэта трывога 
за сям’ю, пазней – неспакой за родную Беларусь. Нарэшце, 
разумеючы, якая бяда напаткала ўвесь народ, Шапятовіч 
усведамляе сваю адказнасць перад скалечаным, але 
няскораным запалярным Мурманскам, перад усёй 
тагачаснай савецкай Радзімай. Пятро Шапятовіч паступова 
фарміруецца як воін і патрыёт. 

Важны этап фарміравання светапогляду Шапятовіча 
яго служба ў якасці камандзіра. 
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– Што хвалюе Пятра на новай пасадзе? Як дабіваецца 
малады камандзір аўтарытэту ў сваіх падначаленых? 

Нявопытнага, юнага Шапятовіча больш за ўсё 
непакоіла, як успрымуць яго, камандзіра, магчыма, 
старэйшыя па ўзросце і спрактыкаваныя ў баях воіны-
зенітчыкі. Як яму, максімалісту, заваяваць у іх аўтарытэт? 
Не адну гадзіну пакутліва думаў Пятро над гэтым 
пытаннем. 

Аказалася ўсё значна прасцей на самай справе. Трэба 
было проста быць самім сабой: не баяцца цяжкасцей, 
дзяліць пароўну нягоды ваеннага жыцця. Іменна за гэтыя 
якасці палюбілі Шапятовіча і на далёкім пасту, ля самай 
лініі фронту, куды Пятро трапіў пасля бойкі з Кідалам. 

Каб паўней адчуць, як І. Шамякін разумее 
сапраўдную прыгажосць чалавека, варта спыніцца на 
характарыстыцы кожнага з новых падначаленых 
Шапятовіча. 

Вучні вылучаюць Алампія Самародава не толькі як 
старэйшага, але як чалавека незвычайнага, зусім не 
вайсковага. Прыроджаны хлебароб, бацька сямі дзяцей, 
двое з якіх таксама на фронце, прывыкшы берагчы кожную 
капейку, кожнае зярнятка, ён і тут у думках разам з сям’ёю, 
у клопатах пра гаспадарку, нават кавалачкі цукру складваў 
у мяшочак, уяўляў, што «аддасць іх дзецям». Увесь час 
уздыхаў і часта прасіўся на пост, каб там пабыць сам-насам 
са сваімі невясёлымі думкамі. 

Зусім іншы Фядос Сушылаў, хаця таксама далёка не 
вайсковец, у якога рукі сумавалі без прывычнай працы. 
«Каржакаваты, як камёл добрага дуба, толькі крыху 
касалапы, ён трымаў усю няхітрую гаспадарку паста. 
Здольны паляўнічы і рыбак, адмысловы повар, Сушылаў 
рабіў усё спрытна і з ахвотаю: «Яму давай любую работу, 
самую цяжкую, абы-толькі не стаяць на голай скале і не 
ўглядацца ў пустое неба. Не можа трываць памор 
нерухомасці і бяздзейнасці» [4, с. 334]. 

Не вельмі прыткі да працы, крыху бесклапотны, але 
жыццярадасны гаварун і лірык па характары, Платон Чуб 
выклікае асаблівую сімпатыю. Шчымліва-пяшчотныя 
ўспаміны пра родную Кубань, шчырая любоў да жонкі, 
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ласкавыя адносіны да дзяцей сведчаць пра яркую натуру 
Платона. За гэтыя якасці даруецца герою многае. 

– Што ж збліжае архангельскага памора і вяткаўскага 
селяніна, кубанскага казака і нядаўняга студэнта з 
Беларусі? 

І. Шамякін дае магчымасць чытачу ў поўнай меры 
адчуць, як у барацьбе за агульную справу людзі яднаюцца. 
Нянавісць да фашызму, вернасць абавязку, пачуццё 
братэрства, агульнасць мэты кіруюць гэтымі людзьмі ў 
няроўнай схватцы з варожымі лыжнікамі. 

Скалы, снежная пустыня і больш за паўсотню 
фашыстаў у маскхалатах супраць чатырох 
чырвонаармейцаў. У суровым выпрабаванні ні адзін з іх не 
разгубіўся, не адступіў. Смяротна паранены Алампій 
Самародаў развітваецца з жыццём, думаючы пра дзяцей. 
Нібы трапіўшы ў сваю стыхію, стаўшы незвычайна 
ўвішным, з любімай песняй «Посею лебеду на берегу...» 
гіне Платон Чуб. Да апошняга, пакуль не страціў 
прытомнасць, умела кіраваў боем Пятро Шапятовіч. 
Спакойна, па-гаспадарску, усё разлічыўшы, застаўшыся без 
таварышаў, калі можна было затаіцца, перачакаць, аж да 
прыходу дапамогі вёў перастрэлку Фядос Сушылаў. 

Як бачым, у вобразе літаратурнага героя (у дадзеным 
выпадку на прыкладзе аповесці І. Шамякіна «Агонь і 
снег») закладзены рэальныя магчымасці для фарміравання 
ў вучняў маральных ідэалаў. Гэта азначае, што літаратура 
як мастацтва фарміруе маральныя каштоўнасці чалавека і 
робіць вялікі ўплыў на яго светаўспрыманне і адносіны да 
людзей. 
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Кожны гістарычны час мае сваё аблічча, усталёўвае 
свае прыярытэты, якія накладваюць адбітак на ўсё: на 
грамадскія працэсы, на жыццёвыя арыенціры чалавека, на 
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інтарэсы і запатрабаванні, на маральныя і эстэтычныя 
ідэалы. Асабліва значны ўплыў аказвае час на развіццё 
літаратурнага руху, а ў яго рэчышчы – на пісьменнікаў і іх 
творы, мастацкае асэнсаванне і адлюстраванне жыцця. 

Адбітак хады часу выразна бачыцца і ў сферы 
канцэптуальных падыходаў да рэалізацыі літаратурнай 
адукацыі, інакш кажучы, непасрэдна ў тым, што 
прапануецца чытаць і вывучаць, бачыцца і ў спецыфіцы 
выбару метадычных шляхоў і спосабаў данесці мастацкае 
слова да вучняў, наладзіць іх дыялог з пісьменнікам. 

Сёлетні год вылучаецца знакавымі юбілеямі, у іх ліку 
100-годдзе выдатнага пісьменніка, класіка нашай 
літаратуры Івана Шамякіна, дыялог з якім доўжыцца ў 
школьных класах ужо сёмае дзесяцігоддзе, беручы выток з 
пяцідзясятых гадоў. У сваёй кнізе «Вывучэнне беларускай 
літаратуры ў школе» прафесар В. Я. Ляшук адзначыла, што 
школы Беларусі пасля вызвалення ў 1944 годзе ўзнаўлялі 
вучэбны працэс па даваенных праграмах. А ў 1955–1956 
навучальным годзе ўсе школы рэспублікі перайшлі на 
новы вучэбны план, які прадугледжваў некаторае 
памяншэнне колькасці гадзін на гуманітарныя прадметы. 
Гэта было абумоўлена пераходам да політэхнічнага 
навучання. Што датычыцца школьных праграм па 
літаратуры, то яны мала змяніліся. В. Я. Ляшук піша, што 
падручнікі «папоўніліся новымі творамі, напісанымі 
галоўным чынам у час вайны і першае пасляваеннае 
дзесяцігоддзе» [ 2, с. 143]. Нельга не пагадзіцца з яе сумнай 
высновай, што недапушчальна марудна ўводзіліся ў 
праграмы старэйшых класаў новыя манаграфічныя тэмы: 
меней за дзесяць да сярэдзіны 60-х гадоў, «і гэта амаль што 
за паўстагоддзе, у цэлым плённае для беларускай 
літаратуры, калі многія нашы мастакі слова набылі 
сусветную вядомасць» [ 2, с. 143]. 

Творы Івана Пятровіча Шамякіна, які на той час ужо 
надрукаваў раман «Глыбокая плынь» (1949) і набыў 
шырокае прызнанне, у ліку першых былі ўключаны ў 
школьныя праграмы. Праўда, разам са значнай 
магчымасцю для тагачасных вучняў пазнаёміцца з творамі 
маладога празаіка, у якіх па-мастацку раскрываліся 
сэнсавыя глыбіні жыццёвых з’яў і чалавечых характараў, 
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меліся і свае адмоўныя ракурсы, бо хаця і тыражыравалася 
ў той час азначэнне, што «мастацкая літаратура для 
падрастаючага пакалення – гэта «акно ў жыццё» [3, с. 42], 
але тое акно было зацемнена моцнымі ідэалагічнымі 
ўстаноўкамі і патрабаваннямі як да аналізу і ацэнак зместу, 
так і да метадычных падыходаў. Так, у метадычным 
дапаможніку для настаўнікаў «Методыка літаратурнага 
чытання» (1956) І. С. Счаснага, што быў асноўным у 
сціплым (калі не лічыць ідэалагічныя нарматыўныя 
дакументы) вучэбна-метадычным комплексе па беларускай 
літаратуры, дэкляравалася, што мастацкія творы павінны 
«служыць мэтам камуністычнага выхавання», а 
«выкладчык літаратурнага чытання павінен заўсёды 
памятаць, што палітычнае выхаванне нельга адрываць ад 
набыцця літаратурных ведаў і навыкаў» [3, с. 48]. 
Зыходзячы з гэтых установак, адбіраліся творы для 
хрэстаматый. Уключаліся тэксты поўныя або скарочаныя, у 
якіх апускаліся другарадныя (з-за невыразнай ідэйнасці) 
часткі і эпізоды, а яшчэ ўводзіліся ўрыўкі вялікіх твораў, з 
іх браўся толькі адзін закончаны эпізод, па якім нельга 
было скласці ўяўлення аб сюжэце і героях ўсяго твора. 
Менавіта так сталася з адборам твораў Івана Шамякіна. 
Знаёмства з яго творамі пачыналася ў V класе. Літаратурны 
матэрыял у падручніку для пяцікласнікаў падзяляўся на 
чатыры раздзелы: 

• вусная народная творчасць; 
• пісьменнікі аб мінулым нашай Радзімы; 
• аб жыцці дзяцей працоўных у капіталістычных 

краінах; 
• савецкія пісьменнікі аб сацыялістычнай Радзіме. 
Апошні раздзел у сваю чаргу падзяляўся на чатыры 

падраздзелы, адзін з якіх падаваўся пад назвай 
«Усенародная барацьба з нямецка-фашысцкімі захопнікамі, 
пасляваеннае будаўніцтва і барацьба за мір». 

У трэці раздзел было ўключана апавяданне Івана 
Шамякіна «Хлопчык з-за акіяна». Гэты твор, як і 
апавяданне Янкі Маўра «Слёзы Тубі», як нельга лепш 
адпавядалі ўзроставым асаблівасцям пяцікласнікаў. А таму 
лёсы цэйлонскага хлопчыка Тубі і негрыцянскага хлопчыка 
Нора з амерыканскіх прэрый асабліва моцна краналі 
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дзіцячыя пачуцці. Вучні са шчырай цікавасцю і даверам 
успрымалі ў той час мастацкія творы, бо гэта былі 
крыніцы, якія пашыралі іх свет. Дарэчнымі былі і 
метадычныя парады для настаўнікаў, калі не лічыць 
ідэалагізаваныя пытанні да твораў. Рэкамендавалася 
надаваць увагу выразнаму чытанню, маўленню. Канкрэтна 
да названых твораў была парада, ажыццяўляючы працу па 
мастацкіх тэкстах, выкарыстаць геаграфічную карту і 
зрабіць адпаведны каментар (першыя прыёмы інтэгравання 
ведаў), а таксама даць заданне правесці параўнанне 
вобразаў, што садзейнічала выпрацоўцы неабходных 
навыкаў параўнальнага аналізу. 

У праграмы для V–VII класаў для пяцідзясятых гадоў 
па літаратуры былі ўключаны творы на партызанскую 
тэму. З рамана Шамякіна «Глыбокая плынь» быў уведзены 
ўрывак «Веснік радасці». Відавочна, стваральнікі праграм і 
падручніка выбралі эпізод тэматычна паказальны. 
У партызанскую брыгаду з Вялікай зямлі, з Масквы 
прыляцеў пасланец і прывёз радасную вестку аб дапамозе 
партызанам. Узмацняецца гэта радасць тым, што веснік яе 
прыбыў у брыгаду, дзе ваююць бацька, сястра і каханая. 
Пафасны зварот Карпа Маеўскага да сына вучнямі 
ўспрымаўся як звыклы і тыповы. Поўнае знаёмства з 
творам не прадугледжвалася, а таму навізна і 
арыгінальнасць жыццёвай і светапогляднай канцэпцыі, 
якая ўтрымліваецца ў аснове гэтага твора, заставалася 
нераскрытай. Зрэшты і крытыка ў цэлым не здолела адразу 
ацаніць раман аб’ектыўна. Метадысты ж абышліся простай 
парадай, што «да ўрыўка з вялікага твора няма патрэбы ў 
перадачы хоць бы кароткага зместу твора, даволі спыніць 
увагу толькі на змесце самога ўрыўка» [3, с. 88]. Каб усё ж 
запоўніць і разнастаіць зместавую прастору ўрока, раілася 
паказаць кнігу, партрэт пісьменніка і прадэманстраваць 
некалькі рэпрадукцый карцін: А. Д. Шыбнёва «Палонных 
вядуць», В. П. Сухаверхава «За родную Беларусь», 
Е. Н. Ціхановіча «У засадзе», «Дапамога Масквы 
партызанам». 

Ад такога знаёмства з мастацкім тэкстам, дзе 
аўтарскае адлюстраванне падзеі падавалася вельмі ўмоўна, 
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у вучняў складвалася дастаткова цьмянае ўспрыняцце і 
аўтара, і твора. 

Не пазбегнуў скарачэнняў і раман «Крыніцы», што 
тым не менш спадабаўся падлеткам аўтарскім уменнем 
захапіць перажываннямі герояў, цікава весці апавяданне і 
запомніўся вобразам вучня Алёшы Касцянка, які працаваў 
на камбайне ў час жніва. Гэты амаль паэтычны эпізод, 
прасякнуты юначым захапленнем радасцю працы, быў 
настолькі жыццёвы, што вобраз героя літаратурнага 
пераўтвараўся ў дзіцячым уяўленні ў вобраз рэальны. 
Варта адзначыць, што гэта быў спецыфічны час: методыка 
выкладання літаратуры ў школе была абумоўлена ўплывам 
ідэалогіі, залежнасцю ад эстэтыкі сацрэалізму, цвёрдымі 
ўстаноўкамі як тлумачыць той ці іншы твор, а ў 
літаратурнай творчасці вядучых пісьменнікаў ужо актыўна 
вызначаліся праявы іншага зместу, іншых прынцыпаў і 
падыходаў у паказе рэчаіснасці і чалавека. Творчыя 
настаўнікі ўмудраліся і ў тых умовах ажыццяўляць на 
ўроках адступленні ад трафарэтнасці, даючы вучням 
адысці ад установак падручніка і самастойна паразважаць, 
нават падыскутаваць, але пасля нацэльвалі, асабліва калі 
яшчэ здаваўся экзамен па літаратуры, каб матэрыял усё ж 
вывучылі па падручніку. Такая стратэгія даволі шырока 
пачала спрацоўваць ужо пры вывучэнні пенталогіі 
«Трывожнае шчасце» Івана Шамякіна. Магчымасць адчуць 
і зразумець, як жыла моладзь, на долю якой выпала Вялікая 
Айчынная вайна, прываблівала старшакласнікаў. Ім 
падабалася чытаць і разважаць пра прыгажосць і 
непаўторнасць першага кахання, іх хвалявалі радасці і 
пакуты, якія перажывалі Пятро Шапятовіч і Саша 
Траянава, ім імпанаваў шчыры аўтарскі аповед, адкрыты, 
сур’ёзны або афарбаваны цёплым і спагадлівым гумарам. 
Падлеткі зацікаўлена вялі размову з настаўнікам пра 
рэўнасць, пра прагматызм і халодны разлік, пра 
непераходныя каштоўнасці чалавечага жыцця. Гэтыя 
першыя крокі ў рэчышчы развіваючай парадыгмы, можна 
сказаць, першыя прыступкі да сучасных інавацыйных 
тэхналогій абуджалі ў вучняў цікавасць да асобы 
пісьменніка, да літаратуры. 
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У 90-я гады згодна з Законам аб адукацыі ў 
Рэспубліцы Беларусь працэс вывучэння літаратуры ў 
школе адбываецца ў два этапы: V-IX (базавая школа) і X-
XI (сярэдняя школа) класы. Для кожнага з этапаў быў 
характэрны свой змест літаратурнай адукацыі: ад вуснай 
народнай творчасці да сучаснага развіцця мастацкага 
слова. Такім чынам, вучні школьны курс літаратуры 
праходзілі за базавую школу на больш простым узроўні, а 
затым за сярэднюю – на больш глыбокім, што адпавядала 
ўліку узроставых асаблівасцей. Прынцып пераемнасці 
ажыццяўляўся не толькі ў лінейным, але і ў 
канцэнтрычным размеркаванні літаратурнага матэрыялу, 
калі да твораў аднаго і таго ж аўтара школьнікі мелі 
магчымасць звяртацца ў розных класах. У межах такога 
падыходу вучням прапаноўваліся тры творы 
Івана Шамякіна – «Гандлярка і паэт» і «Непаўторная 
вясна» або «Сэрца на далоні» (на выбар). 

Адразу зазначым, што аповесць «Гандлярка і паэт» 
вымагала з боку настаўнікаў метадычнай прадуманасці 
шляхоў яе аналізу, каб вучні не проста праявілі цікавасць 
да захапляльнага сюжэту, не проста канстатавалі, што 
гераіня змянілася, а зразумелі вытокі яе духоўнага росту. 
Каб, пільна ўглядаючыся ў вобраз Вольгі, вучні абдумана 
прыходзілі да высновы, што яе ўнутраны свет не замкнёны, 
а рухомы, здольны пазбавіцца карыслівага, эгаістычна 
жорсткага. І гэта дапамагала падлеткам зразумець 
гуманістычную місію пісьменніка, зразумець, што, зноў 
звярнуўшыся да падзей Вялікай Айчыннай вайны, Шамякін 
выяўляе новы падзейны ракурс, новы падыход да 
асэнсавання ўнутранага свету чалавека. Бо для пісьменніка, 
як зазначае Алесь Бельскі ў сваёй кнізе «Класікі і сучаснікі 
ў школе», «галоўнае – намаляваць такі вобраз-персанаж, за 
якім яскрава праглядваліся б чалавечы характар і само 
жыццё» [1, с 158]. 

У новых вучэбных праграмах па літаратуры (2017) 
для ХІ класа прапануецца для вывучэння раман «Сэрца на 
далоні». Да гэтага твора не страцілася цікавасць ад 
далёкага 1963 года, калі яго ўзялі ў рукі першыя чытачы. 
Ён актуальны дынамічным і захапляльным сюжэтам і тым, 
што звернуты да самых надзённых і важных праблем 
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жыцця. Гэта сувязь праўды мінулага і праўды сучаснасці, 
адносіны паміж пакаленнямі, праблемы моладзі, праблемы 
грамадства і асобы, гэта адвечныя канфлікты паміж дабром 
і злом, паміж людскасцю і нялюдскасцю, якія праз увесь 
пісьменніцкі шлях хвалявалі выдатнага творцу, і 
заахвочваюць да роздуму сучасных вучняў. 

Пра зацікаўленасць настаўнікаў у выкладанні 
творчасці Івана Шамякіна, узбагачэнне вопыту, у тым ліку 
чытацкага, як педагогаў, так і навучэнцаў сведчаць 
шматлікія публікацыі літаратуразнаўцаў, метадыстаў, 
настаўнікаў-практыкаў у галіновых перыядычных 
выданнях, у разнастайных зборніках навуковых прац. Так, 
напрыклад, у часопісах «Роднае слова» і «Беларуская мова 
і літаратура» рэгулярна з’яўляюцца матэрыялы, 
прысвечаныя вывучэнню жыцця і творчасці класіка. 
Таксама зазначым, што ў серыі «З вопыту работы», 
напрыклад, у дапаможніку Н. І. Валынец «Планы-
канспекты ўрокаў па беларускай літаратуры для 11 класа» 
[4] прапануецца распрацоўка ўрокаў па вывучэнні 
манаграфічнай тэмы «Іван Шамякін», дзе аўтар прапануе 
разнастайныя шляхі, метады, прыёмы працы на ўроках 
беларускай літаратуры. 

Усё вышэй адзначанае дазваляе зрабіць выснову, што 
імя народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна даўно і 
трывала ўпісана ў гісторыю нацыянальнай літаратуры і 
культуры, а яго творы ўваходзяць у залаты фонд 
літаратурнай класікі Беларусі. 
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В статье рассказывается о проведенных в библиотеке-филиале 

№2 им. И. Шамякина г. Могилева мероприятиях, приуроченных к 

столетнему юбилею класика белорусской литературы  

Ивана Шамякина. Подчеркивается новаторский подход в организации 

всех акций, их многообразие и интерактивный характер, направленный 

на популяризацию творческого наследия писателя. 

Ключевые слова: Иван Шамякин; наследие Ивана Шамякина; 

популяризация; интерактивные практики. 

30 января 2021 года общественность Беларуси 
отметила 100-летие со дня рождения писателя, сценариста, 
общественного деятеля Ивана Петровича Шамякина, чьё 
литературное наследие является не только частью стран 
постсоветского пространства, но и культурным достоянием 
многих стран Европы. 

Библиотека-филиал № 2 им. И. Шамякина 
г. Могилева – единственная в Республике Беларусь 
библиотека, носящая имя писателя, поэтому юбилейные 
мероприятия в библиотеке, приуроченные к данному 
событию, стали знаковым событием в жизни не только ее 
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сотрудников, но и читателей, среди которых много 
писателей, представителей академического пространства, 
городской интеллигенции. 

29 января 2021 года, в преддверии 100-летия 
И. Шамякина сотрудники библиотеки подготовили для 
своих посетителей серию мероприятий в рамках Дня 
шамякинской прозы «Мой Шамякин». 

Все торжественные мероприятия начинались с АРТ-
холла «Шамякин… имя и время»: посетитель библиотеки 
имел возможность сфотографироваться на фоне рекламной 
фотозоны «Бібліятэка-філіял №2 імя І. Шамякіна», с 
ростовой фигурой «Современный Шамякин», 
познакомиться с местами, связанными с жизненными 
«вандроўкамі» Ивана Петровича, посредством 
представленной интерактивной карты, изучить первое 
научно комментированное собрание сочинений Ивана 
Шамякина в 23 томах. 

Началась юбилейная программа с вебинариума 
«Иван Шамякин в цифровую эпоху». В онлайн-формате 
посетители библиотеки встретились с сотрудниками 
Межрайонной централизованной библиотечной системы 
им. М. Ю. Лермонтова г. Санкт-Петербурга, которые 
поделились опытом своей работы по популяризации 
творчества белорусского автора в российском сегменте 
интернета, а также познакомились с деятельностью 
белорусских коллег по данному направлению. 

Сразу после онлайн-встречи посетители библиотеки и 
приглашенные гости – учащиеся 2 курса специальности 
«Библиотековедение и библиография» учреждения 
образования «Могилёвский государственный колледж 
искусств» − стали участниками ИнтерACTIVвной 
ЭКСКУРСИИ с элементами квеста «Главная тайна 
ИВАНА ШАМЯКИНА». В начале квест-экскурсии 
сотрудники библиотеки рассказали присутствующим об 
исторических вехах развития библиотеки, акцентировав 
внимание на важности использования имени писателя в 
формировании бренда библиотеки как «третьего места». 
После мини-лекции присутствующим было предложено 
разделиться на команды, и, благодаря полученным 
маршрутным листам, совершить путешествие по залам 
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библиотеки, получая в каждом из них краткую 
информацию о творчестве Ивана Шамякина. Командам 
было предложено посетить девять стоянок, на каждой из 
которых часовой стоянки объяснял условия выполнения 
задания. Участники квест-игры, продемонстрировав 
эрудицию, находчивость и отличное знание творчества 
классика белорусской литературы, успешно добрались до 
финиша и, разгадав главную тайну Ивана Шамякина, а 
именно историю любви Ивана Петровича и 
Марии Филатовны, получили памятные подарки. 

В 14.00 в режиме онлайн подписчики странички 
библиотеки в Инстаграме «MGBF2» имели возможность 
посмотреть спектакль иллюстрированного рассказа 
фланелеграф по мотивам автобиографического рассказа И. 
П. Шамякина «Хітруня», познакомиться с книгой «Цуд на 
краі свету», содержащей поучительные, интересные и 
смешные истории из жизни писателя и его потомков. 

На протяжении дня в библиотеке и на аккаунте 
Инстаграм mgbf2 проходили творческие АРТ-занятия по 
изготовлению книжных закладок «Больше, чем писатель», 
необычных визиток «Библиодомик», забавной поделки 
«Я люблю читать», рекламной упаковки «Библиотека 
имени Шамякина». Нашёлся победитель, который 
посмотрел все видео на аккаунте Инстаграм mgbf2, нашёл 
«спрятаные» буквы и из них составил кодовое слово 
«ЮБІЛЯР». 

Для читателей были разработаны интерактивные 
игры, с которыми на протяжении дня можно было 
ознакомиться на сайте библиотеки http://gb2.mogilev.by и 
на страничках в социальных сетях. Пройдя онлайн-квест 
«Погружение в Шамякина», каждый желающий мог 
испытать себя и проявить все свои знания, выполняя 
виртуальные задания в области жизни и творчества 
писателя, его музыкальных пристрастий, путешествий… 

Виртуальная игра «Узнай меня», где по портретам, 
на которых изображены известные белорусские классики, 
такие как Иван Мележ, Василий Быков, Якуб Колос, Иван 
Шамякин и Евгении Янищиц необходимо было узнать 
писателей и соотнести имена белорусских писателей с их 
изображением. 

http://gb2.mogilev.by/
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Игра-мемори «Знакомый незнакомец» предлагала 
поочередно открыть одну за другой карточки, в которых 
скрыты факты из жизни Шамякина и, таким образом, 
узнать, о каком писателе идёт речь. 

А в литературном филворде «Слово Ивану 
Шамякину» и геокешинге «Найди произведение писателя» 
любителям его творчества предложено было отыскать 
названия книг. 

Ну, а вспомнить произведения Шамякина по 
иллюстрациям книги можно было через литературный 
пазлогон «Собери и угадай». 

Друзья, подписчики и гости страничек в социальных 
сетях принимали активное участие в виртуальных акциях: 
в сетевой фото-акции «Я  Шамякина», в рамках которой 
необходимо было сфотографироваться с надписью «Я  
Шамякина!» и разместить фотографию на своей страничке 
в любой соцсети и #Shamykin_Challenge. Участникам 
онлайн челленджа необходимо было найти малоизвестное 
произведение  
И. П. Шамякина, указать его название и год написания, 
разместить отрывок из произведения на своей странице, по 
желанию текст можно было проиллюстрировать фото, 
видео, ссылками на интересные страницы. 

Все акции, игры, публикации сопровождались 
хэштегом #Про100читайШамякина. 

Все пользователи библиотеки 29 ноября принимали 
участие в акции «Голосуй за любимую книгу Ивана 
Шамякина». Все желающие могли из множества 
библиотечных книг белорусского классика выбрать одну, 
которую считают самой интересной, написать её название 
на листочке и опустить в ящик. 

Всего в голосовании приняли участие учащиеся УО 
«Могилёвский государственный колледж искусств» и 
читатели библиотеки. Бесспорным лидером в списке самых 
понравившихся книг стали «Тревожное счастье», на 
втором месте книга «Возьму твою боль», и третье место 
завоевала книга «Сердце на ладони». Респонденты назвали 
и свои любимые книги. Это «Злая звезда», «Торговка и 
поэт», «Хлеб пахнет порохом», «Криницы». Опрос показал, 
что Шамякина любят и читают. 
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На протяжении дня работали разные по форме и 
содержанию выставки о жизни и творчестве Ивана 
Шамякина: витражная выставка «Читайте Шамякина – 
познавайте жизнь», выставка-инсталляция «Вечерами с 
Шамякинам», интерактивная выставка «Читай, 
Шамякина» и, конечно же, виртуальная комната «Иван 
Шамякин. Талант, неподвластный времени». 

И это только часть юбилейных мероприятий. На 
протяжении 2021 года, как реальных, так и виртуальных 
читателей ждут теплые встречи с книгами Ивана 
Петровича Шамякина. 

Все мероприятия, будущие и прошедшие, можно 
отследить по хештэгу, #Про100читайШамякина. 

 

 

ВЫВУЧЭННЕ Ў ШКОЛЕ МАНАГРАФІЧНАЙ ТЭМЫ 

«ІВАН ШАМЯКІН» ПРАЗ ВЫКАРЫСТАННЕ 

ТЭХНАЛОГІІ ПРАЕКТАЎ 

П. М. Ушкевіч 

Дзяржаўная установа адукацыі «Сярэдняя школа № 6 г. Гродна», 

вул. Пралетарская, 69, 230003, Гродна, Беларусь, belarustut@gmail.com 

Артыкул прысвечаны разгляду асаблівасцяў вывучэння ў школе 

манаграфічнай тэмы «Іван Шамякін» з дапамогай тэхналогіі праектаў. 

Даказана, што пры вывучэнні дадзенай тэмы ад навучэнцаў 

патрабуецца валоданне цэлым наборам творчых, пазнавальных і 

арганізацыйных уменняў, якія паспяхова фарміруюцца якраз у працэсе 

іх праектнай дзейнасці. Такі падыход дае падлетку магчымасць 

паверыць у свае сілы і здольнасці, падводзіць яго да ўсведамлення 

неабходнасці ўласнага руху, росту, пошуку, развіцця. Выхаванец 

выпрацоўвае ў сябе самастойнасць, мэтанакіраванасць, уменне 

прымаць рашэнне і несці за яго адказнасць. 

mailto:belarustut@gmail.com
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Ключавыя словы: Іван Шамякін; манаграфічная тэма; 

вывучэннне ў школе; тэхналогія праектаў. 

У школе Іван Шамякін даўно карыстаўся цікавасцю ў 
вучняў, таму што ні ў Янкі Брыля, ні ў Васіля Быкава, ні ў 
Івана Мележа няма падрабязнага апісання вобразаў 
моладзі, далучанасці да праблем маладога пакалення, іх 
трывог, перажыванняў, эмацыйнага стану. У творах 
пералічаных беларускіх класікаў галоўныя героі, як 
правіла, людзі сталага ўзросту, а ў творы Івана Шамякіна 
«Сэрца на далоні» Славік Шыковіч успрымаецца як 
сучаснік сённяшніх навучэнцаў. У вобразе 
Славіка Шыковіча з рамана «Сэрца на далоні» ўвасоблена 
пісьменніцкая думка пра тое, як нялёгка быць маладым. 
Вельмі актуальная тэма для маладога пакалення ХХІ 
стагоддзя. 

Так, у школе для вывучэння манаграфічнай тэмы 
«Іван Шамякін» найбольш падыходзіць праектная 
тэхналогія, якая дае магчымасць аб’яднаць у адно цэлае 
разнастайныя інтарэсы навучэнцаў, жаданні, здольнасці, 
выніковасць працы і засваення ведаў. 

Адзначым, што тэхналогія праектаў вельмі ўдала 
накладваецца на вывучэнне любых манаграфічных тэм. 
У змест праекта можна ўключыць увесь матэрыял тэмы. 
Працуючы над праектам, навучэнцы могуць самастойна 
разважаць, праяўляць ініцыятыву, генерыраваць ідэі, 
бачыць і вырашаць праблемы, ставіць мэты, праяўляць 
лідарскія якасці, атрымліваць веды з розных крыніц, 
прагназаваць вынікі, прадугадваць магчымыя наступствы 
розных варыянтаў рашэння праблем, вызначаць прычынна-
выніковыя сувязі, абагульняць, сістэматызаваць 
інфармацыю. 

Метад праектаў – гэта сістэма навучальна-
пазнавальных прыёмаў, якія дазваляюць вырашыць тую 
або іншую праблему ў выніку самастойных і калектыўных 
дзеянняў навучэнцаў з абавязковай прэзентацыяй вынікаў 
іх работы. Гэты метад прадугледжвае выкарыстанне 
выкладчыкам пры праектаванні і ажыццяўленні 
адукацыйнага працэсу асабіста-арыентаванага падыходу, 
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які падтрымліваецца, апрача агульнапрынятых, 
дыдактычнымі прынцыпамі [1, с. 58]. 

Даследаванне манаграфічнай тэмы «Іван Шамякін» 
(5 урокаў) праз выкарыстанне тэхналогіі праектаў варта 
распачаць з вывучэння асобных тэматычных блокаў. 

Першы блок – знаёмства з жыццём і творчасцю Івана 
Шамякіна. У гэты блок уваходзяць наступныя раздзелы: 
біяграфічныя звесткі (першая група вучняў), мастацкая 
спадчына пісьменніка (другая група), прызнанне творчых 
заслуг (трэцяя група). 

Для першай групы навучэнцаў – бібліёграфаў – 
мэтазгодна падрыхтаваць прэзентацыю пра жыццё 
пісьменніка. Гэта можа быць завочнае падарожжа, анлайн-
экспедыцыя па жыццёвых сцежках Івана Шамякіна, 
гульня-падарожжа ў выглядзе прэзентацыі, вэб-квэст. 

Для другой групы вучняў цікавай і незвычайнай 
формай прэзентацыі творчай спадчыны пісьменніка, на 
нашу думку, з’яўляецца выкарыстанне глог-плакатаў. Глогі 
– гэта інтэрактыўныя мультымедыйныя выявы. Падобныя 
да плаката, але карыстальнікі могуць узаемадзейнічаць з 
яго зместам. У працэсе навучання інтэрактыўны плакат 
дазваляе дасягнуць важных адукацыйных вынікаў: за кошт 
выкарыстання інтэрактыўных элементаў, каб прыцягнуць 
навучэнца ў працэс атрымання ведаў; за кошт 
выкарыстання разнастайных мультымедыа дабіцца 
максімальнай нагляднасці інфармацыі. 

Роля выкладчыка ў тым, што ён стварае праблемную 
сітуацыю, якая дазваляе сфармуляваць актуальную і 
цікавую навучэнцам тэму для вывучэння і даследавання, 
прадстаўляе вучням магчымасць для выбару тэмы праекта, 
арганізуе размеркаванне падтэм па групах, роляў і 
функцый у групе, дапамагае выяўленню ў навучэнцаў 
пошукавай актыўнасці ў іх даследчай дзейнасці, заахвочвае 
і падтрымлівае выкарыстанне падлеткамі розных 
напрамкаў пошуку інфармацыі, розных метадаў 
даследавання, кансультуе навучэнцаў на ўсіх этапах 
работы, арганізуе падвядзенне вынікаў прамежкавых 
этапаў работы, дае дзецям магчымасць для самаацэнкі 
самастойна выкананых праектаў і работы над імі [2, с. 6]. 
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Трэцяя група навучэнцаў рыхтуе матэрыял па 
прызнанні творчых заслуг пісьменніка. Можна 
прадэманстраваць урыўкі з кінастужак па творах Івана 
Шамякіна («Вазьму твой боль», «Гандлярка і паэт», 
«Глыбокая плынь» і інш.), зрабіць агляд тэатральных 
пастановак, прэзентацыю прэмій і ўзнагарод пісьменніка. 

 
ДАВЕДКА 
1964 год – «Крыніцы» (па матывах рамана 

«Крыніцы», рэжысёр Іосіф Абрамовіч Шульман, 
«Беларусьфільм»). 1964 год – радыёспектакль «Сэрца на 
ладоні» (па матывах рамана «Сэрца на далоні», рэжысёр 
Віктар Рыгоравіч Карпілаў, «Беларускае тэлебачанне»). 
1973 год – «Хлеб пахне порахам» (па матывах аповесці 
«Эшалон у Германію», рэжысёр Вячаслаў Аляксандравіч 
Нікіфараў, «Беларусьфільм»). 1978 год − «Гандлярка і 
паэт» (экранізацыя аповесці «Гандлярка і паэт», рэжысёр 
Самсон Іосіфавіч Самсонаў, «Масфільм»). 1980 год – 
«Атланты і карыятыды» (экранізацыя рамана «Атланты 
і карыятыды», рэжысёр Аляксандр Захаравіч Гутковiч, 8 
серый, «Белтэлефільм»). 1980 – «Вазьму твой боль» (па 
матывах рамана «Вазьму твой боль», рэжысёр Міхаіл 
Мікалаевіч Пташук, «Беларусьфільм»). 1980 – «Вясельная 
ноч» (па матывах аповесці «Шлюбная ноч», рэжысёр 
Аляксандр Якаўлевіч Карпаў, «Беларусьфільм»). 1994 – 
«Эпілог» (па матывах аповесцей Івана Шамякіна, рэжысёр 
Ігар Міхайлавіч Дабралюбаў, «Беларусьфільм»). 2005 – 
«Глыбокая плынь» (па матывах раманаў «Снежныя зімы» 
і «Глыбокая плынь», рэжысёр Маргарыта Наімаўна 
Касымава і Іван Міхайлавіч Паўлаў, УП «Нацыянальная 
кінастудыя «Беларусьфільм»). 

Другі тэматычны блок – уводны ўрок па раману 
«Сэрца на далоні». Група «гісторыкаў» рыхтуе матэрыял 
па гісторыі стварэння рамана. 

ДАВЕДКА 
Івaн Шaмякiн пpaцaвaў нaд paмaнaм «Сэpцa нa 

дaлoнi» ў 1960 – 1963 гaдax. Спaчaткy твop быў 
нaдpyкaвaны ў чacoпice «Пoлымя», a ў 1964 гoдзe з'явiлacя 
ягo acoбнae выдaннe. Пa cлoвax aднaгo з гaлoўныx гepoяў 
paмaнa жypнaлicтa Кipылa Шыкoвiчa, гэтa быў чac 
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«пepaвapoтy ў мaзгax». Мeнaвiтa дpyгaя пaлoвa 50-x i 
пepшaя пaлoвa 60-x гaдoў cтaлi чacaм пepaмeн y 
гpaмaдcтвe, чacaм выкpыцця кyльтy acoбы Стaлiнa, 
aднaўлeння лeнiнcкix (нa тыя гaды – дэмaкpaтычныx) 
нopмaў жыцця. Нeздapмa гэты чac нaзaвyць «xpyшчoўcкaй 
aдлiгaй», бo caпpaўды пacля XX з'eздa КПСС (1956 гoд) y 
гpaмaдcтвe «пaцяплeлa»: aдбывaлacя cвoeacaблiвae 
«ўзвышэннe чaлaвeкa», звapoт дa пaкaзy жыцця пpocтыx 
людзeй, ix нaдзённыx клoпaтaў, yдзeлy ў гpaмaдcкiм жыццi. 

Задача «гісторыкаў» – зразумець сутнасць таго часу, 
даць інфармацыю пра гістарычнае аблічча твора, 
сацыяльнае асяроддзе, калі ўвесь калектыў адказваў за 
сваіх членаў, сяброў, аказваў дапамогу, не пакідаў у бядзе і 
заўсёды імкнуўся прыйсці на дапамогу, перажываў за 
вынікі працы. Для сённяшніх вучняў – гэта гісторыя, з якой 
можна ўзяць шмат добрых прыкладаў для пераймання. 

Трэці тэматычны блок – гэта праект у выглядзе 
графічнай нагляднасці сюжэтных ліній твора. Можна 
выкарыстоўваць схематычны паказ, галерэю вобразаў 
(асноўныя і другарадныя персанажы). Важна адзначыць, 
што раман складаецца з некалькіх сюжэтных ліній, якія 
пераклікаюцца паміж сабой. Гэта і ўзаемаадносіны 
сааўтараў кнігі пра падполле Гукана і Шыковіча, і 
ўзаемаадносіны бацькоў і дзяцей, і самастойны аповед пра 
Антона Яраша і Зосю Савіч. Першая група рыхтуе агульны 
матэрыял пра сюжэтныя лініі, галерэю вобразаў мастацкага 
твора, з дапамогай графічнай нагляднасці дэманструе класу 
інфармацыю, адказвае на пытанні настаўніка. Другая група 
ў выглядзе паведамленняў распавядае пра раманны лёс 
герояў. Трэцяя група рыхтуе табліцу пра вобразы маладога 
пакалення (характарыстыка, ключавыя словы, цытаты). 
Вельмі важна, каб навучэнцы зразумелі вобразы моладзі 
таго мінулага часу, асабліва Славіка Шыковіча, матывы яго 
ўчынкаў. Чацвёртая група, па магчымасці, прадэманструе 
тэатральную пастаноўку любога эпізода рамана са сваімі 
каментарыямі. Асобна трэба спыніцца і на з’яве 
«гуканаўшчыны», патлумачыць і прааналізаваць прычыны 
з’яўлення, негатыўны эфект, актуальнасць. Уся 
інфарамацыя сістэматызуецца, падводзяцца вынікі 
агульнай працы над трэцім тэматычным блокам. 
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Сюжэтныя лініі рамана Івана Шамякіна 

«Сэрца на далоні» 
«Шыковіч – Гукан» «Яраш – Зося» «Бацькі – дзеці» 

 
Чацвёрты тэматычны блок варта прысвяціць пошуку 

крытычнага матэрыялу пра твор Івана Шамякіна. Асобная 
група вывучае агляд творчасці Шамякіна ў інтэрнэце, 
іншыя знаёмяцца з крытычнымі матэрыяламі з фондаў 
бібліятэкі, трэцяя група чытае водгукі на яго твор, 
чацвёртая – выпісвае асобна думкі, меркаванні крытыкаў, 
літаратуразнаўцаў адносна творчасці пісьменніка. 

Пры падвядзенні вынікаў, адбываецца 
сістэматызацыя матэрыялу, створаныя праекты 
ацэньваюцца, праводзіцца аналіз матэрыялаў. Прычым 
ацэньваецца не пэўная частка праекта ці той ці іншы від 
дзейнасці, а ўвесь праект. У якасці рэфлексіі можна 
прапанаваць завочную экскурсію. Пры арганізацыі такой 
працы выкладчык, напрыклад, прапануе ўдзельнікам 
праектных груп стварыць маршрутную карту «Творчасць 
Івана Шамякіна ў школе», дзе будуць пазначаны асноўныя 
кропкі, тэматычныя блокі, звязаныя з асобай пісьменніка. 

Такім чынам, ад навучэнцаў патрабуецца валоданне 
цэлым наборам творчых, пазнавальных і арганізацыйных 
уменняў. Пры гэтым важна падкрэсліць, што такія 
здольнасці і ўменні паспяхова фарміруюцца якраз у 
працэсе праектнай дзейнасці навучэнцаў. Вучні, якія 
занятыя пэўным праектам, вучацца працаваць у камандзе, 
таму што абавязковае патрабаванне да праекта – 
спалучэнне індывідуальнай і групавой форм работы. Такі 
падыход дае падлетку магчымасць паверыць у свае сілы і 
здольнасці, падводзіць яго да ўсведамлення неабходнасці 
ўласнага руху, росту, пошуку, развіцця. Выхаванец 
выпрацоўвае ў сябе самастойнасць, мэтанакіраванасць, 
уменне прымаць рашэнне і несці за яго адказнасць. 
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