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ВЫ ХА ВАН НЕ 
ПА-ША МЯ КІН СКУ
— Наш баць ка ў сям'і быў аб-

са лют на не стро гі. Мяк кі, рах ма ны, 
доб ра зыч лі вы да лю дзей, — дзе ліц-
ца ўспа мі на мі Тац ця на Іва наў на. — 
Мы ж, як ка жуць, «на га ло вах ха-
дзі лі». Веч ны гвалт, раз мо вы, му зы-
ка... Баць ка лі чыў, што дзе ці па він ны 
сва бод на раз ві вац ца. Уну каў вель мі 
лю біў, з вы ключ ным за мі ла ван нем 
да іх ста віў ся, ледзь не да слёз рас-
чуль ваў ся, чу ю чы ці ка вае дзі ця чае 
маў лен не ці на зі ра ю чы за гуль ня мі.

— Са праў ды, — да дае Але ся Ша-
мя кі на. — Та та быў лі бе раль ны ча ла-
век, умеў па-доб ра му рас тлу ма чыць, 
даць па ра ду. Ён на ват рэ жым сва ёй 
пра цы пад ладж ваў пад дзя цей. Ка лі 
мы бы лі ма лыя ці ў ха це га да ва лі ся 
ўну кі, пра ца ваў па на чах, з-за ча го 
са пса ваў са бе зда роўе. Ка лі дзе ці 
пад рас лі, кры ху змя ніў гра фік. Пі-
саў з ра ні цы і ўдзень, пры клад на з 
дзесяці да двух, а ўжо по тым ехаў 
па спра вах у Са юз пісь мен ні каў ці 
на пра цу ў вы да вец тва «Бе ла рус кая 
Эн цык ла пе дыя», дзе быў га лоў ным 
рэ дак та рам. На ча мі мно га чы таў. Ды 
і дзе ці яму ні ко лі не пе ра шка джа лі пі-
саць. Та та ў ка бі не це за чы няў ся, але 
на ключ дзве ры ні ко лі не за мы каў. 
Мож на бы ло зай сці, па клі каць да тэ-
ле фо на, звяр нуц ца з пы тан нем.

— Як ча ла век та та быў не зла-
слі вы і вер ны ў сяб роў стве і ў ка-
хан ні, — дзе ліц ца Тац ця на Іва наў-
на. — Яго не да хо пы? Маг чы ма, за-
ліш няя абач лі васць, асця рож насць, 
за кры тасць для чу жых пры ўсёй да 
іх доб ра зыч лі вас ці. Ду хоў нае сваё 
жыц цё ад кры ваў толь кі жон цы і бліз-
кім сяб рам. Без умоў на, на пра ця гу 
жыц ця ён мя няў ся. Я па мя таю яго 
роз ным. У ма ла дыя га ды — смяш лі-
вы, дас ціп ны, час та з гу ма рыс тыч-
ным по гля дам на з'я вы рэ ча іс нас ці. 
Лю біў ра зам са сва ім сяб рам Анд рэ-
ем Ма ка ён кам ра зы гры ваць ка лег і 
зна ё мых. Але ак цёр скі мі здоль нас-
ця мі, як Анд рэй Яго ра віч, аб са лют на 
не ва ло даў і ўво гу ле быў ча ла ве кам 
да во лі сціп лым. Губ ляў ся пе рад на-
хаб ні ка мі, та му прос та імк нуў ся іх 
не за ўва жаць. Але ўрэш це ўсім усё 
да ра ваў.

Тац ця на і Але ся Ша мя кі ны пры-
зна юц ца: яны заў сё ды ра зу ме лі, 
што жы вуць у не звы чай най сям'і, а 
пра фе сія баць кі паў плы ва ла і на іх 
вы бар жыц цё ва га шля ху.

— У ран нім дзя цін стве, як толь кі 
на ву чы ла ся чы таць і пі саць, я ўжо 
ма ры ла быць пісь мен ні цай, пі са ла. 
На ват да ва ла чы таць свае тво ры 
баць ку, — рас па вя дае Тац ця на Іва-
наў на. — Ка лі та та ез дзіў у Аме ры ку 
ў 1963 го дзе, мы яму да сы ла лі ліс-
ты. Пас ля Ша мя кін вы даў эсэ «Два 
ме ся цы ў Нью-Ёр ку», дзе пі саў, што 
мае ліс ты бы лі са мыя ці ка выя. І па-
цвяр джаў, што я маю лі та ра тур ныя 
здоль нас ці. Яго па хва ла, за ах воч-
ван не, са праў ды, па спры я лі ў вы ба-
ры пра фе сіі. Праў да, і ма ма на ша 
так са ма бы ла фі ло ла гам. Яшчэ да 
вай ны яна за кон чы ла ме ды цын скае 
ву чы лі шча і пра ца ва ла ў вёс ках 
фельча рам-аку шэ рам, а ўжо ма ю чы 

тра іх дзя цей, у па чат ку 1950-х га доў, 
за кон чы ла та га час ны пе да га гіч ны ін-
сты тут, ад дзя лен не рус кай фі ла ло гіі. 
Але па пра фе сіі ні ко лі не пра ца ва-
ла: вы кон ва ла сак ра тар скія функ цыі, 
да па ма га ла баць ку. Дру ка ва ла на 
ма шын цы тэкс ты, вы чыт ва ла ка рэк-
ту ры ра ма наў, чы та ла ліс ты чы та чоў 
і ў мно гіх вы пад ках на іх і ад каз ва ла. 
А пас ля гэ тай пра цай зай ма лі ся і мы 
з Але сяй.

Да рэ чы, фі ла ла гіч ныя і су меж ныя 
спе цы яль нас ці аб ра лі і ўну кі Іва на 
Ша мя кі на. Ста рэй шы, сын Лі ны 
Іва наў ны, скон чыў гіс та рыч ны фа-
куль тэт, доч кі Тац ця ны Іва наў ны — 
фі ло ла гі, аба ра ні лі кан ды дац кія ды-
сер та цыі. Толь кі сын Але сі Іва наў ны 
вы ра шыў стаць юрыс там. Адзі нае, 
што кры ху бян тэ жы ла Ша мя кі на, — 
твор чыя пе ра ва гі ўнуч кі Ма рыі. Ён 
яшчэ за спеў час, ка лі яна ста ла сяб-
рам Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі. 
Увесь час уга вор ваў Ма рыю, каб пі-
са ла рэа ліс тыч ныя тво ры, а яна... 
звяр та ла ся да міс тыч най паэ зіі і фан-
тас тыч най про зы.

ТА ЯМ НІ ЦЫ 
СЯ МЕЙ НА ГА АР ХІ ВА

Част ку свай го ар хі ва Іван Ша мя-
кін сам пе ра даў у Бе ла рус кі дзяр жаў-
ны ар хіў-му зей лі та ра ту ры і мас тац-
тва, але асноў ную ма су да ку мен таў, 
ліс тоў, дзён ні каў, ба га тую біб лі я тэ ку 
баць кі сён ня збе ра гае Але ся Іва наў-
на. І там зна хо дзяц ца са праў ды ўні-
каль ныя да ку мен ты.

— У баць кі ёсць апа вя дан не «Вы-
пра ба ван не па чуц цяў», яно пры жыц-
ці пісь мен ні ка не пуб лі ка ва ла ся, — 
рас па вя дае Але ся Ша мя кі на. — Гэ-
тае апа вя дан не Ша мя кін на пі саў у 
Поз на ні ў каст рыч ні ку 1945 го да, ка лі 
да служ ваў у вой ску, і да слаў яго Ва-
сі лю Віт ку для пуб лі ка цыі ў ча со пі-
се «Бе ла русь». Але Віт ка па ней кай 
пры чы не тэкст не на дру ка ваў, і апа-
вя дан не да 1971 го да ля жа ла ў яго 

ар хі ве. І толь кі ка лі на юбі лей ным 
ве ча ры з на го ды 50-год дзя баць ка 
ў лі ку на стаў ні каў на зваў і Віт ку, той 
пас ля ім прэ зы ад шу каў твор і да слаў 
на зад Іва ну Ша мя кі ну. За раз ру ка піс 
зна хо дзіц ца ў ся мей ным ар хі ве. Ёсць 
ў ар хі ве і ліст Мі ха ся Лынь ко ва да 
Іва на Ша мя кі на з вод гу кам на яго са-
мыя пер шыя апа вя дан ні, на пі са ныя 
яшчэ да вай ны. Баць ка да слаў іх у 
ча со піс «По лы мя». Тво ры так са ма 
не бы лі на дру ка ва ныя, але Лынь коў 
на пі саў пад ра бяз ны раз бор гэ тых 
тэкс таў. Баць ка пра нёс ліст праз усю 
вай ну, збя рог.

Да рэ чы, пра ца па раз бо ры ар хі ва 
Іва на Ша мя кі на яшчэ пра цяг ва ец ца. 
І ча сам у ім трап ля юц ца са праў ды 
не звы чай ныя зна ход кі, якія з но ва га 
бо ку рас кры ва юць твор чую ін ды ві ду-
аль насць пісь мен ні ка. Так, на прык-
лад, коль кі га доў та му бы лі вы яў ле-
ныя ран нія... вер шы Ша мя кі на.

— Яны ні ко лі пры жыц ці баць кі не 
дру ка ва лі ся, ды сам пісь мен нік ні ко лі 
пра іх не згад ваў. Не так даў но гэ тыя 
вер шы бы лі на дру ка ва ныя ў ча со пі се 
«По лы мя», на ват лі та ра ту раз наў цы 
здзі ві лі ся та ко му ад крыц цю і ад зна-
чы лі, што Ша мя кін быў ня дрэн ным 
паэ там, — дзе ліц ца Тац ця на Іва наў-
на і да дае: — Маг чы ма, нас ча ка юць 
і но выя не ча ка ныя зна ход кі. Гэ та ты-
чыц ца пе рад усім ліс та ван ня. У баць-
кі бы лі пры яце лі ў Маск ве, Ле нін гра-
дзе, Кі е ве, ён ліс та ваў ся з мно гі мі 
вы дат ны мі твор ца мі. Да яго пры яз-
джа лі на ват кі тай скія пе ра клад чы-
кі. Ча мусь ці ў Кі таі вель мі па лю бі лі 
тво ры Ша мя кі на, пе ра кла лі і вы да лі 
прак тыч на ўсе са мыя знач ныя ра ма-
ны і апо вес ці.

СЯ БАР І КА ЛЕ ГА
Сёст ры ўспа мі на юць, што ў ха це 

заў сё ды бы ло шмат гас цей — бе ла-
рус кіх, ра сій скіх, укра ін скіх пісь мен-
ні каў, пе ра клад чы каў. Ка ле гі на ват 
пры ду ма лі ад мыс ло вую сіс тэ му: ка лі 
з'яў ля лі ся но выя вы дан ні, яны іш лі не 
ў кні гар ню, а ў гос ці, аб мень ва лі ся 
кні га мі з аў то гра фа мі. Бы ло ў Іва на 

Пят ро ві ча мно га гас цей з мас коў скіх 
вы да вец тваў, рэ дак цый га зет, ча со-
пі саў: Ша мя кін доў гі час з'яў ляў ся 
чле нам праў лен ня мас коў ска га вы-
да вец тва «Советский писатель». 
Та му чы таў шмат ру ка пі саў, пі саў 
мност ва рэ цэн зій — прос та не мог 
ад мо віць, ка лі пра сі лі.

Але бы лі ў яго асаб лі ва бліз кія 
сяб ры. Але ся Іва наў на рас па вя дае:

— Вель мі доў га іс на ва ла ад мыс-
ло вая чац вёр ка: баць ка, Анд рэй Ма-
ка ё нак, Аляк сей Ку ла коў скі і Пят ро 
Ва сі леў скі. У па чат ку 2000-х Га лі на 
Ва сі леў ская на ват вы да ла кні гу «Іх 
бы ло чац вё ра». Але сяб роў ства рас-
па ла ся пас ля та го, як Пят ро Ва сі-
леў скі ў ся рэ дзі не 1960-х зняў фільм 
«Ра га ты бас ты ён» па п'е се Ма ка ён ка 
«Ля во ні ха на ар бі це». Дра ма тур га 
стуж ка не за да во лі ла, ён быў вель-
мі ка тэ га рыч ны і па сва рыў ся з даў-
нім та ва ры шам. По тым і Ку ла коў скі 
па чаў менш су стра кац ца з сяб ра мі. 
Та му з чац вёр кі сяб ра ваць за ста лі-
ся толь кі баць ка і Ма ка ё нак. Час та 
бы ваў у нас у гас цях па эт Ана толь 
Гра ча ні каў, та та быў у доб рых ад но-
сі нах з Ба ры сам Са чан кам, Іва нам 
Чыг ры на вым, Мак сі мам Тан кам, Пі-
ме нам Пан чан кам, Пят ром Глеб кам, 
Пет ру сём Броў кам.

Тац ця на Ша мя кі на да дае:
— Моц на сяб ра ва лі Іван Ша мя кін 

і Іван На ву мен ка — мы ж бы лі су се-
дзя мі. Та та не толь кі ўмеў сяб ра ваць, 
да па ма гаў ка ле гам і сва я кам, але і 
па кі нуў доб рыя ўспа мі ны пра лі та ра-
та раў. Ка лі яны бы лі са бра ныя ра зам 
у ад ным то ме ня даў на вы да дзе на га 
збо ру тво раў, то ака за ла ся, што ў 
бе ла рус кай лі та ра ту ры за паў ста год-
дзя ні хто больш не на пі саў пра сва іх 
ка лег, як Ша мя кін. З доб ра зыч лі вас-
цю, ана лі зам твор час ці, рас крыц цём 
ры с ха рак та ру.

Сёст ры рас па вя лі, што Іван Ша-
мя кін быў не толь кі вы дат ным пісь-
мен ні кам, доб рым сяб рам, але і 
над звы чай па спя хо вым дзе ла вым 
ча ла ве кам. Ён двац цаць шэсць га-
доў з'яў ляў ся пер шым сак ра та ром 
Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі і дзе-
сяць га доў (усе 1980-я) уз на чаль ваў 
вы да вец тва «Бе ла рус кая Эн цык ла-
пе дыя імя П. Броў кі». І пры ім гэ тыя 
ар га ні за цыі лі та раль на квіт не лі. Без 
мах ляр скіх пры ёмаў, без уціс ку, 
мяк ка, доб ра зыч лі ва, ён умеў «вы-
бі ваць» з чы ноў ні каў роз ных ран-
гаў фон ды, бу даў ні чыя ма тэ ры я лы, 
дэ фі цыт нае аб ста ля ван не, мэб лю, 
па пе ру... Так, у лі ку са мых знач ных 
пра ек таў, які мі апе ка ваў ся Ша мя кін, 
мож на на зваць бу даў ніц тва До ма лі-
та ра та ра на Фрун зэ, 5, ар га ні за цыю 
па лі клі ні кі для пісь мен ні каў спа чат ку 
ў цо ка лі Са ю за пісь мен ні каў па ву лі-
цы Эн гель са, по тым по бач з До мам 
лі та ра та ра, бу даў ніц тва До ма твор-
час ці «Іс лач».

З ЧА ГО ПА ЧАЦЬ 
ЗНА ЁМ СТВА?

Сён ня мож на па чуць мер ка ван-
не, што тво ры Іва на Ша мя кі на не су-
час ныя, што сам пра за ік — ты по вы 
прад стаў нік са цы я ліс тыч на га рэа ліз-
му. Але для яго да чок кож ны тэкст 
баць кі — ад мет ны, бо звя за ны з ся-
мей ны мі ўспа мі на мі пра той час, ка лі 
ён быў на пі са ны. Ды і са праўд нае 
мас тац тва, на са май спра ве, не ста-
рэе, а з ча сам на бы вае но выя но ты, 
пра чыт ва ец ца па-ін ша му.

— Мой лю бі мы твор — «Тры вож-
нае шчас це», так са ма як і ў са мо га 
Ша мя кі на, — пры зна ец ца Тац ця на 
Іва наў на. — Мо жа быць, та му, што 
я на зі ра ла яшчэ дзяў чын кай, як рас-
па чы на ла ся ра бо та над апо вес цю 
«Не паў тор ная вяс на» — пер шай 
част кай пен та ло гіі. На пэў на, гэ та 
бы ло ад но з са мых шчас лі вых ле-

КА ЛІ ТА ТА — 
НА РОД НЫ ПІСЬ МЕН НІК

СЁН НЯ Ў КРА І НЕ АД ЗНА ЧА ЕЦ ЦА 95-ГОД ДЗЕ З ДНЯ НА РА ДЖЭН НЯ ІВА НА ША МЯ КІ НА
Тац ця на і Але ся Ша мя кі ны, доч кі зна ка мі та га пра за іка, на род на га пісь мен ні ка Бе-
ла ру сі Іва на Ша мя кі на — сён ня вя до мыя на ву коў цы. Тац ця на Іва наў на — док тар фі-
ла ла гіч ных на вук, пра фе сар, за гад чык ка фед ры бе ла рус кай лі та ра ту ры і куль ту ры 
Бел дзярж уні вер сі тэ та. Яе ма лод шая сяст ра, Але ся Іва наў на — вядомы тэкс то лаг, 
кан ды дат фі ла ло гіі, су пра цоў ні ца Ін сты ту та літуратуразнаўства імя Ян кі Ку па лы 
НАН Бе ла ру сі. Як на ву коў цы яны да сле ду юць спад чы ну баць кі, апя ку юц ца вы дан-
нем яго тво раў, збе ра га юць ар хіў і ба га тую біб лі я тэ ку Іва на Пят ро ві ча. Але ка лісь ці 
і яны бы лі ма лень кі мі дзяў чын ка мі, ста я лі перад вы ба рам пра фе сіі і лё су.

Якім баць кам, ча ла ве кам быў Іван Ша мя кін? Ці паў плы ва ла яго асо ба на вы бар 
пра фе сіі дзець мі і на ват уну ка мі? Якія та ям ні цы і сён ня ха вае ар хіў зна ка мі та га 
пра за іка? На гэ тыя і мно гія ін шыя пы тан ні пад час су стрэ чы з ка рэс пан дэн там 
«Звяз ды» ад каз ва юць Тац ця на і Але ся Ша мя кі ны.

Не вя до мае пра вя до мыхНе вя до мае пра вя до мых  ��

Іван Шамякін з дачкой Алесяй і ўнукам Алёшам (1973).

Іван Шамякін з жонкай Марыяй 
і дачкой Таццянай, канец 1940-х.


