
Соф'я Сяр ге еў на Ша мар дзі на на-

ра дзі ла ся ў 1894 го дзе ў Ня сві жы, 

дзе ў той час ак цыз ным чы ноў ні кам 

слу жыў яе баць ка — бы лы ар мей скі 

афі цэр. Сяр гей Іва на віч Ша мар дзін 

па хо дзіў з сі бір скіх та та раў, ад нак 

яго дач ка ў пар тый най ан ке це, якую 

за паў ня ла ў 1924 го дзе, на су праць 

гра фы «на цы я наль насць» па зна чы-

ла «бе ла рус ка».

Пад час служ бы ў Ня сві жы Сяр гей 

Ша мар дзін па сяб ра ваў з вы клад чы-

ка мі на стаў ніц кай се мі на рыі, у тым 

лі ку з Лыч коў скім — клас ным кі раў-

ні ком бу ду ча га кла сі ка, а ў той час 

сту дэн та се мі на рыі Кас ту ся Міц ке-

ві ча. У па чат ку ХХ ста год дзя сям'я 

Ша мар дзі ных пе ра еха ла ў Мінск, 

дзе прай шло юнац тва Соф'і.

У 1913 го дзе 18-га до вая гім на-

зіст ка Ша мар дзі на здзі ві ла сва ёй 

эк стра ва гант нас цю пісь мен ні ка Фё-

да ра Са ла гу ба, які ў адзін з са ка-

віц кіх ве ча роў ра зам з Іга рам Се вя-

ра ні ным да ваў кан цэрт у Гас ці ным 

два ры ў Мін ску. Пас ля кан цэр та 

юная пры хіль ні ца паэ зіі пра бра ла ся 

за ку лі сы і, пе ра поў не ная па чуц ця мі, 

па ца ла ва ла Са ла гу ба.

Пас ля за кан чэн ня ў 1913 го дзе 

мін скай жа но чай гім на зіі Соф'я Ша-

мар дзі на вы пра ві ла ся на ву чо бу на 

Бяс ту жаў скія кур сы ў Пе цяр бург. 

Імк ну чы ся да па маг чы адап та вац ца 

ёй у ста лі цы, баць кі дзяў чы ны звяр-

ну лі ся да ма ла до га пе цяр бург ска га 

лі та ра тур на га кры ты ка і жур на ліс та 

Кар нея Чу коў ска га, яко га ве да лі па 

яго па пя рэд ніх пры ез дах у Мінск да 

свай го сяб ра — хі рур га Яка ва Ша-

ба да.

Чу коў скі па зна ё міў ма ла дую 

дзяў чы ну з паэ та мі-фу ту рыс та-

мі — бра та мі Бур лю ка мі, Ве лі мі рам 

Хлеб ні ка вым, Ва дзі мам Ба я нам. 

Не ўза ба ве яна зноў су стрэ ла свай-

го мінск ага зна ё ма га Се вя ра ні на. 

Уво сень 1913 го да ў Ме ды цын скім 

ін сты ту це яна ўпер шы ню ўба чы ла 

Ула дзі мі ра Ма я коў ска га, які пас ля 

лек цыі Чу коў ска га пра фу ту рыс-

таў чы таў улас ныя вер шы. У той жа 

ве чар у лі та ра тур на-ар тыс тыч ным 

ка фэ «Ба дзяж ны са ба ка» з да па-

мо гай та го ж Чу коў ска га ад бы ло ся 

зна ём ства Ша мар дзі ной з Ма я коў-

скім, якое ад ра зу ж пе ра тва ры ла ся 

ў ка хан не. Паэт лас ка ва на зы ваў 

дзе вят нац ца ці га до вую дзяў чы ну 

«Сон кай», «сяст рой», а не ўза ба ве 

яна ста ла ад ным з пер са на жаў на-

пі са най у тым жа 1913 го дзе тра ге-

дыі «Ула дзі мір Ма я коў скі»:

«Что же, — значит, ничто лю бовь?
У ме ня есть Со неч ка сест ра!»

Імя ка ха най па эт не каль кі ра зоў 

вы ка рыс тоў ваў у пер шым ва ры ян це 

ру ка пі су паэ мы «Воб ла ка ў шта нах». 

Тым не менш апе тае ў тво рах ка хан-

не не ста ла шчас лі вым.

Ша мар дзі на бы ла талс тоў кай, 

не ўжы ва ла мя са і лі чы ла, што па-

між муж чы нам і жан чы най па він ны 

быць брат нія і сяст рын скія ад но сі ны. 

«Я жа да ла быць яго сяст рой, але і 

стра ціць Ма я коў ска га не ха це ла». 

З-за гэ та га у ад но сі нах з паэ там, які 

пра гнуў яе як жан чы ну, па сло вах 

са мой Ша мар дзі ной, «бы ло шмат 

цяж ка га, не па трэб на га, што азмро-

чы ла на ша сяб роў ства». Талс тоў-

ства не пе ра шка джа ла бяс ту жаў цы 

ад кры та дэ ман стра ваць на пуб лі цы 

свае ад но сі ны з паэ там, на прык лад, 

пры су стрэ чы аб мень вац ца з ім па-

ца лун ка мі.

Юная Ша мар дзі на праз ка хан не 

да паэ та за кі ну ла ву чо бу на Бяс ту-

жаў скіх кур сах. З-за ад кры тай су вя зі 

з ім «Сон ку» «па пра сі ла» гас па ды-

ня ква тэ ры, якую яна зды ма ла на 

Ва сіль еў скім вост ра ве. Не ўза ба ве 

іх ра зам з Ма я коў скім ра ні цаю ў га-

тэ лі за спеў на «мес цы зла чын ства» 

мін скі свя тар, які, ка неш не, рас ка-

заў баць кам дзяў чы ны пра яе пе цяр-

бург скія пры го ды. На рэш це «Сон ка» 

вы му ша на бы ла па зба віц ца ад не-

жа да най ця жар нас ці.

Ле там 1914 го да Ша мар дзі на су-

стрэ ла ся з Ма я коў скім у Маск ве, дзе 

яны кан чат ко ва па ста ві лі ў ра ман-

тыч ных ад но сі нах усе кроп кі над «і» 

і вы ра шы лі, што бу дуць сяб ра мі. Тым 

не менш па чуц ці за хоў ва лі ся ў іх ад-

но сі нах і на да лей. Пра гэ та свед чыць 

«ліст-сак рэт ка» (скла дзе ны ўтрая 

ар ку шык па пе ры), які быў вы пад-

ко ва зной дзе ны ў 1990-я га ды ў До-

ме Нірн зее ў Вя лі кім Гнезд ні коў скім 

за вул ку ў Маск ве, дзе ў 1915 го дзе 

жыў па эт. На лес віч най пля цоў-

цы па між пер шым і дру гім па-

вер ха мі там ста я ла люс тэр ка. 

У 1990-я га ды яно лоп ну ла, і 

за ім у ні шы бы ло зной дзе на 

шмат ста рых ліс тоў і паш-

то вак. У ад ным ліс це-сак-

рэт цы бы ло на пі са на:

Люб лю зер ка ло,
Хо чу се год ня быть красивой.
Я очень люб лю те бя Владимир 
Маяковский.
Стихи твои и те бя.
Как хо ро шо знать се бя счастливой.
Но гла за у ме ня туск лые уже два дня.
Иду це ло вать очень алые гу бы.
Я хо ро шая? Да?
Я бу ду ду мать про те бя. Я хо чу, что бы
Всег да ты ра до вал ся, ког да я прихожу
К те бе.
Сон ка.

У па чат ку 1914 го да ўжо ця жар-

ная дзяў чы на, пас ля не пра цяг ла га 

зна хо джан ня ў Мін ску, вы праў ля ец-

ца з гру пай фу ту рыс таў з кан цэр та мі 

на поў дзень кра і ны. Там за вяз ва юц-

ца іх ра ман тыч ныя ад но сі ны з Се вя-

ра ні ным, пра якія па эт у 1923 го дзе 

ў вер шы «Ула дзі мі ру Ма я коў ска му» 

на пі ша:

Во ло дя, помнишь го ры Кры ма
И ску кой скор чен ную Керчь?
Ещё, Во ло дя, помнишь Сонь ку
Почти мою, сов сем твою.
Та кую ша лую дев чон ку,
Та кую не жную змею...

У 1923 го дзе ў аў та бія гра фіч най 

паэ ме «Зва ны са бо ра па чуц цяў», 

фак тыч на пры све ча най ка хан ню 

Се вя ра ні на да Ша мар дзі ной, па эт 

так на пі ша пра пе цяр бург скія і мін-

скія су стрэ чы са сва ёй му зай:

«Зво нок. Шаги. Стук в дверь. «Войдите!» —
И входит де вуш ка. Ву аль
Под няв, очей своих эмаль
Вливает мне в гла за, и нити
Зе ле ноб рон зо вых во лос
Капризно тя нут ся из кос.
Пе ре да ет бу кет гвоздики
Мне в руки, мол ча и блед на,
Ее гла за сме лы и дики:
«Я Со неч ка Амардина». —
Я вспомнил Минск, кон церт, эст ра ду,
Аплодисментов плёский гул,
И, смут ную поз нав от ра ду,
Я не жно на нее взгля нул.
«Вы помните?» — «О да, я пом ню...»

«И Вы хотите?» — «Да, хо чу...»
И мы в лю бовь, как в грё зо лом ню,
Летим, под власт ные лу чу...».

Не ўза ба ве пас ля па чат ку Пер шай 

су свет най вай ны Ша мар дзі на кі дае 

ву чо бу і на кі роў ва ец ца мі ла сэр най 

сяст рой на фронт, дзе трап ляе ў ва-

ен ны шпі таль пад Люб лі нам. Па доб-

най рэз кай зме най кур су ўлас на га 

жыц ця яна спра ба ва ла пе ра маг чы 

псі ха ла гіч ны боль, вы клі ка ны стра-

тай дзі ця ці. Ад нак вай на, гэ так са ма 

як і фу ту рыс тыч ная ба ге ма, бы ла не 

най леп шым ася род кам для псі ха ла-

гіч най рэ абі лі та цыі. У ад ным з ліс тоў 

з фрон ту свай му пе цяр бург ска му 

сяб ру — жур на ліс ту, ка лек цы я не ру 

і ме цэ на ту Ру ма на ву яна пі ша: «Мне 

вель мі па трэб на дзі ця. Не іс тот на ад 

ка го. Хай бу дзе хтось ці вы пад ко вы. 

Ча сам ха чу абраць Вас».

Не ўза ба ве Ша мар дзі на па зна ё мі-

ла ся з афі цэ рам, баль ша ві ком Аляк-

санд рам Пра та са вым, яко га 

са ма ха рак та-

ры за ва ла 

як «ча ла ве ка, яко га 

нель га пад ма нуць, бо ён ад да ны». 

Але ад да насць не маг ла за мя ніць вя-

лі ка га ка хан ня, яко га пра гну ла ду ша 

22-га до вай дзяў чы ны, і яна ад мо ві ла 

за ка ха на му «Шур ку».

Тым не менш у па чат ку 1917 го-

да яна на ра дзі ла сы на, пас ля ча го, 

па вод ле яе слоў, ста ла са мым шчас-

лі вым ча ла ве кам у све це. На жаль, 

ма ця рын скае шчас це Ша мар дзі ной 

бы ло не пра цяг лым. Узім ку та го ж 

1917 го да не маў ля па мер ла, што 

аб ры ну ла яе ў яшчэ глы бей шую за 

па пя рэд нюю дэ прэ сію. Не ўза ба ве 

пас ля стра ты сы на, у сва ім ліс це 

Ру ма на ву яна так аха рак та ры за-

ва ла ўлас ныя жыц цё выя пла ны: 

«Ка лі пас ля вай ны пач нуц ца ней кія 

гнюс нас ці, я па ступ лю на ўтры ман-

не да пер ша га мінск ага яў рэя, што 

тра піц ца, і з'е ду ў Ка лум бію. У мя не 

ўжо ёсць два доб ра ах вот ні кі — 13-ці 

і 60-ці га доў».

Усё змя ні ла Лю таў ская рэ ва лю-

цыя. Не ўза ба ве пас ля вяр тан ня ў 

Мінск Соф'я па сту пае на служ бу ў 

толь кі ство ра ную за мест ска са ва най 

па лі цыі га рад скую мі лі цыю, якую 

ўзна чаль ваў Мі ха іл Фрун зэ. Служ-

ба ў мін скай мі лі цыі па кі да ла ня шмат 

воль на га ча су, які Ша мар дзі на пры-

свя ча ла паэ зіі. Так, яна бы ла час-

тым гос цем на схо дах гру пы мін скіх 

ма ла дых паэ таў пад наз вай «мар-

сэль скія мат ро сы», дзе звы чай на 

чы та ла вер шы Ма я коў ска га. У кан-

цы ле та Ша мар дзі на на кі роў ва ец ца 

ў Цю мень, дзе пра цуе на тэх ніч най 

ра бо це ў зем стве, а так са ма мяс цо вай 

ка а пе ра цыі. У 1919 го дзе яна ўсту пае 

ў РКП(б), пас ля ча го пэў ны час пра цуе 

ў ка ле гіі Над звы чай най ка мі сіі ў Та-

боль ску. У 1920 го дзе яе пе ра вод зяць 

на пар тый ную ра бо ту ў Крас на ярск. 

За кан чэн не са вец ка-поль скай вай ны 

да зво лі ла Ша мар дзі ной вяр нуц ца ў 

Мінск, дзе на ву лі цы Шы ро кай (сён ня 

вул. Куй бы ша ва) у до ме № 28 па-ра-

ней ша му жы лі яе ма ці, брат і сяст ра 

Ма рыя з пля мен ні цай.

Ад ра зу ж пас ля вяр тан ня ў го рад 

юнац тва ма ла дая ка му ніст ка кі да-

ец ца ў вір бу даў ніц тва но ва га жыц-

ця. Яна зай мае па са ды ў На род ным 

ка мі са ры я це асве ты, На род ным ка-

мі са ры я це юс ты цыі. Але ў най боль-

шай сту пе ні Ша мар дзі ну за хап ля ла 

дзей насць у ад дзе ле па ра бо це ся род 

жан чын пры ЦК КП(б)Б. Як лі дар жа-

но ча га ру ху ў рэс пуб лі цы яна па зна ё-

 мі ла ся з нар ка мам ва ен ных і ўнут-

ра ных спраў БССР Язэ пам 

Ада мо ві чам.

Упер шы ню яна ўба чы ла Ада мо ві-

ча, які быў на два га ды ма ла дзей шы 

за яе, у за ле 1-х пя хот ных кур саў. 

Яе сяст ра, якая вя ла на кур сах гра-

мад ска-куль тур ную ра бо ту, рас тлу-

ма чы ла Соф'і: «Гэ та адзін з са мых 

па пу ляр ных бе ла рус кіх кі раў ні коў, 

ва ен кам Ада мо віч». Ада мо віч у той 

час жыў на ву лі цы Марк са, у Дру-

гім до ме са ве таў у ад ной ква тэ ры 

з сак ра та ром Цэнт раль на га бю ро 

КП(б)Б Віль гель мам Кно ры ным. 

Жа но чая ак ты віст ка ве да ла Кно-

ры на, су стра ка ла ся з ім «па служ-

бо вых і не служ бо вых спра вах» і 

ска рыс та ла ся гэ тым для зна ём ства 

з 25-га до вым нар ка мам. Ша мар дзі-

ной, па яе ўлас ных сло вах, «па да-

баў ся быт гэ тай ква тэ ры», дзе яна 

час та бы ва ла. За пра ша ла яна Ада-

мо ві ча так са ма ў гос ці да ся бе, у ква-

тэ ру баць коў. Ад ной чы, на прось бу 

нар ка ма, там быў на ла джа ны пры ём 

для ка ман ду ю ча га За ход нім фрон-

там Ту ха чэў ска га.

Для леп ша га ра зу мен ня ха рак-

та ру ўза е ма ад но сін Ша мар дзі ной і 

Ада мо ві ча, які меў два кла сы аду ка-

цыі, не аб ход на ўспом ніць ма раль на-

псі ха ла гіч ны стан пас ля рэ ва лю цый-

на га гра мад ства, што ха рак та ры за-

ва ла ся яго па дзе ле нас цю на пе ра-

мож цаў і пе ра мо жа ных. Пер шыя 

ўспры ма лі жо нак і да чок бы лых экс-

плу а та та раў у якас ці ўлас на га тра-

фея, вы соў ва лі «за кон нае» пра ва 

на ка хан не арыс та кра так і бур жу а-

зак. Па доб ныя ідэі бы лі вель мі рас-

паў сю джа ныя ся род парт на менк ла-

ту ры. З ін ша га бо ку, рэ ва лю цый ная 

ра ман ты ка, а так са ма комп лекс ві ны 

пе рад на ро дам штур ха лі прад стаў-

ні коў ін тэ лі гент най мо ла дзі ўсту паць 

у са ю зы з вы хад ца мі з ра бо чых аль-

бо ся лян скіх сем' яў. Па доб ным чы-

нам ін тэ лі гент ная маск віч ка Ве ра 

Сця па наў на Амяль ян чык аб ра ла ў 

1920 го дзе ў якас ці жыц цё ва га спа-

да рож ні ка сы на вяс ко ва га печ ні ка 

з па чат ко вай аду ка цы яй, бу ду ча га 

стар шы ню СНК БССР Мі ка лая Га-

ла дзе да.

Вось як апіс вае Ша мар дзі на па-

ча так іх су мес на га жыц ця: «Ад ной чы 

я за хва рэ ла і не каль кі дзён не бы ла 

ў Язэ па Аляк санд ра ві ча. А ў ня дзе-

лю, зі мо вай ра ні цай, на двор уз' яз д-

жа юць ва ен ка маў скія са ні. Гэ та 

Ада мо віч ра шыў, што ўжо час «пе-

ра бу доў ваць жыц цё, і да ру чыў сва ёй 

сяст ры Гэ лі, якая пра ца ва ла на фаб-

ры цы «Вул кан», пры вез ці мя не.

— Юзік за га даў без Вас не вяр-

тац ца, — ска за ла яна. — Вось ка-

жух, апра най це ся.

Прый шло ся пад па рад ка вац ца. 

Так па ча ло ся на ша су мес нае, друж-

нае і шчас лі вае жыц цё».

«Зось ка» і «Юзік» за жы лі ра зам 

ад па вед на за ко нам рэ ва лю цый-

на га ча су, без рэ гіст ра цыі шлю бу і 

вя сел ля. У ква тэ ры, ку ды пры вез-

лі Ша мар дзі ну, ра зам з Кно ры ным 

і Ада мо ві чам жы лі дзве ма лод шыя 

сяст ры Ада мо ві ча, якія пры ня лі яе 

«шчы ра, без рэў нас ці». Ша мар-

дзі на ва ўспа мі нах ма люе іды-

ліч ную кар ці ну, што «роз ні ца 

ў на шым куль тур на-аду ка-

цый ным уз роў ні не пе ра-

шка джа ла нам, хут чэй гэ-

та ака ліч насць зблі жа ла 

нас: я ра да бы ла па маг чы 

ў яго са ма аду ка цыі, ён заў-

сё ды пад стаў ляў сваё моц-

нае пля чо і па да ваў ру ку ў 

вы ра шэн ні ар га ні за цый ных 

і па лі тыч ных пы тан няў у ма ёй 

ра бо це».

Не ўза ба ве пас ля пе ра ез ду ў 

Дру гі дом са ве таў Ша мар дзі на бы ла 

пры зна ча на па моч ні кам пра ку ро ра. 

У 1922 го дзе па сту пі ла на за воч-

нае ад дзя лен не 1-га Мас коў ска га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та. Пад час 

зда чы эк за ме наў зноў ад бы ва юц ца 

яе су стрэ чы з Ма я коў скім у Маск ве. 

Па эт смя яў ся: «Сон ка — пар тый ны 

ра бот нік!»

У па чат ку 1920-х га доў яна зна ё-

міц ца з Яку бам Ко ла сам. Па эт лю-

біў на вед ваць му зыч ныя ве ча ры ны 

ў пра фе са ра БДУ Бер кен гей ма, які 

жыў у ад ным до ме з Ша мар дзі ны-

мі на ву лі цы Шы ро кай. Там спя ва-

ла Ла ры са Алек санд роў ская, іг раў 

скры пач Бяс смерт ны. Ко лас ра зам з 

Ку па лам бы ваў у гас цях у Ша мар дзі-

ной і Ада мо ві ча ў іх ква тэ ры ў Дру гім 

до ме са ве таў. Пад час гэ тых ві зі таў 

«бы лі жар ты і сур' ёз ныя раз мо вы». 

Да рыў пяс няр Ада мо ві чу, та ды ўжо 

стар шы ні СНК, свае кніж кі. Ад ной-

чы на аб мер ка ван ні ў СНК бюд жэт-

ных вы дат каў на бу даў ніц тва но вых 

школ Ко лас да па мог Ша мар дзі ной 

атры маць да дат ко выя гро шы на 

бу даў ніц тва вяс ко вых школ. Ша-

мар дзі на, у сваю чар гу, па га дзі ла ся 

стаць стар шы нёй ка мі сіі па свят ка-

ван ні 20-год дзя лі та ра тур най твор-

час ці пісь мен ні ка. А 24 ліс та па да 

1926 го да на ўра чыс тым схо дзе 

за чы та ла ўлас на руч на скла дзе ны 

він ша валь ны ад рас паэ ту ад Нар-

ка ма та асве ты.

Не ўза ба ве пас ля та го як у 

1924 го дзе Ада мо ві ча пры зна чы лі 

стар шы нёй СНК БССР, Ша мар дзі-

на так са ма пай шла на па вы шэн не 

і за ня ла па са ду стар шы ні Га лоў па-

лі тас ве ты — уплы во вай струк ту ры 

ў скла дзе Нар ка мас ве ты БССР, 
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АД РЭ ДАК ЦЫІ. Наша гісторыя — спрэс таямніцы. Вядомы 

навуковец Аляксандр Гужалоўскі раскрые некаторыя 

з іх для чытачоў «Звязды». Ге ра і ня пер ша га ар ты ку ла — 

сяб роў ка Паў лі ны Мя дзёл кі, стар шы ня Га лоў па лі тас ве ты 

БССР, дзя ку ю чы якой па тра пі лі на сцэ ну «Ту тэй шыя» 

Ян кі Ку па лы, ка ха ная жан чы на бе ла рус ка га нар ка ма 

Язэ па Ада мо ві ча і ад на з за сна валь ніц бе ла рус ка га 

жа но ча га ру ху.

«Сонка–сястра», футурыстка Соф'я Ша мар дзі на.

Наркам Язэп Ада мо віч 

з каханай Сонюшкай 

і яе сястрой. 1920-я га ды.


