
якая ад каз ва ла за ка му ніс тыч нае 

вы ха ван не пра цоў ных. Та кім чы нам, 

во ляю лё су ма ла дая па ра за ня ла ў 

БССР тыя ж па са ды, якія зай ма-

лі ў Маск ве Ле нін і Круп ская. Ша-

мар дзі на і апра на цца па ча ла «пад 

Круп скую». Ма я коў скі пад час ад ной 

з су стрэч у Маск ве на ват ска заў ёй: 

«Вось бы ця бе апра нуць!» На што 

яна па жар та ва ла: «Дрэн ныя мае 

спра вы: ра ней ты імк нуў ся рас пра-

нуць мя не, а ця пер апра нуць».

Ня гле дзя чы на но вы імідж, аб-

умоў ле ны важ най ідэа ла гіч най па-

са дай, Ша мар дзі на не губ ля ла сва-

ёй жа но чай пры ця галь нас ці. Паў лі на 

Мя дзёл ка на ступ ным чы нам апіс вае 

сваё пер шае ўра жан не ад стар шы ні 

Га лоў па лі тас ве ты БССР: «Пры го жая 

жан чы на ў сціп лай, але гус тоў най 

су кен цы, на га ла ве па вя за ная шоў-

ка вая чыр во ная ка сын ка, ...якісь час 

я не маг ла ва чэй ада рваць ад гэ тай 

по ста ці, быц цам ура жа ная ней кім 

не зра зу ме лым то кам».

Пры клад на ў той жа час Ша мар-

дзі на зна ё міц ца з ге ро ем Пер шай 

су свет най і Гра ма дзян скай вой наў, 

на чаль ні кам мінск ага ва ен на га гар ні-

зо на Га ем, які «доб ра ад гу ка ўся пра 

яе як пра жан чы ну». Гай — шы ро ка 

эру дзі ра ва ны ча ла век, які за хап ляў-

ся му зы кай і лі та ра ту рай, пра быў у 

Мін ску ня доў га, на пра ця гу 1924—

1925 га доў, пас ля ча го на кі ра ваў ся 

на ву чо бу ў Ва ен ную ака дэ мію імя 

Фрун зэ ў Маск ву.

Пра дзей насць Ша мар дзі ной 

на па са дзе стар шы ні Га лоў па лі т-

ас ве ты свед чыць на ступ ны эпі зод. 

У 1926 го дзе яна ад мя ні ла ра-

шэн не га лоў на га цэн за ра рэс-

пуб лі кі Арэш ні ка ва аб за ба ро не 

спек так ля БДТ-1 па вод ле п'е сы 

Ян кі Ку па лы «Ту тэй шыя». Як вя-

до ма, прэм' е ра гэ та га шмат па кут-

на га тво ра бы ла пры мер ка ва на да 

пра вя дзен ня Ака дэ міч най кан фе-

рэн цыі па рэ фор ме бе ла рус ка га 

пра ва пі су і аз бу кі, якая пра хо дзі ла 

ў Мін ску з удзе лам прад стаў ні коў 

бе ла рус ка га ру ху ў эміг ра цыі. Бе-

ру чы пад ува гу сур' ёз насць па лі-

тыч на га мо ман ту, а так са ма асо-

бу аў та ра (за год да гэ та га Ку па ла 

атры маў зван не на род на га паэ та), 

ка ле гія Нар ка ма та асве ты, а так-

са ма рэс пуб лі кан скае пар тый нае 

кі раў ніц тва пад тры ма ла ра шэн не 

Ша мар дзі ной. Быў зной дзе ны кам-

пра міс. Га лоў па лі тас ве ту пры зна лі 

ві на ва тай у тым, што п'е су па ста-

ві лі ў ары гі наль ным аў тар скім ва-

ры ян це. Га лоў літ бел — у тым, што 

зняў яе ад ра зу ж пас ля прэм' е ры. 

Са му ж п'е су бы ло да зво ле на прад-

ста віць гле да чу пас ля аў тар скай 

пе ра пра цоў кі і па ка ян на га ліс та, 

апуб лі ка ва на га на ста рон ках пе-

ры я дыч на га дру ку.

Акра мя кі ра ван ня Га лоў па лі т-

ас ве тай, Ша мар дзі на з'яў ля ла ся 

чле нам на ра ды жа над дзе ла ЦК 

КП(б)Б. У 1926 го дзе яе абі ра юць 

чле нам Мінск ага га рад ско га са ве-

та. Гэ та да ло Ма я коў ска му гле бу 

для но вых жар таў «Сон ка — член 

гар са ве та». У па чат ку 1927 го да 

яе абі ра юць на Усе бе ла рус кі з'езд 

са ве таў ад Ма гі лёў скай акру гі.

У 1925 го дзе ад бы ло ся зна ём-

ства Ша мар дзі ной з жур на ліст-

кай, лі та ра та рам, га ра чай пры-

хіль ні цай тэ о рыі воль на га ка хан ня 

Ла ры сай Рэй снер, якая ў якас ці 

ка рэс пан дэн та «Известий» пры-

еха ла ў Мінск асвят ляць пра цэс 

сель ка ра Ла піц ка га. У 1926 го дзе 

ў Мін ску ад бы ва ец ца яшчэ ад но 

важ нае зна ём ства, гэ тым ра зам з 

ка ха ным Рэй снер, бліз кім сяб рам 

Льва Троц ка га Ра дэ кам. Ак ты віст 

та ва рыст ва «Да лоў со рам!» пры-

ехаў у ста лі цу БССР з лек цы яй 

як рэк тар Уні вер сі тэ та пра цоў ных 

Кі тая імя Сунь Ят се на ў Маск ве. 

Экс цэнт рыч ны, ама раль ны Ра дэк, 

ня гле дзя чы на не пры ем ную знеш-

насць, па да баў ся жан чы нам. Ша-

мар дзі на не ста ла вы клю чэн нем 

і, пас ля аса біс та га зна ём ства, па-

зна ё мі ла ста ліч ную зна ка мі тасць з 

му жам. Гэ та ады гра ла ў лё се Ада-

мо ві ча фа таль ную ро лю.

У на ступ ным го дзе, ка лі Ада мо віч 

ужо стаў стар шы нёй СНК Бе ла ру сі, 

у Мінск пры ехаў Ма я коў скі. «Соф ка 

сяст ра» су стрэ ла ся з ім на пер шым жа 

ве ча ры паэ зіі, які ад быў ся ў бы лым бу-

дын ку ха раль най сі на го гі. Дру гі ве чар 

яна ўжо ад кры ва ла са ма. По тым ез-

дзі ла да яго ў гос ці ў га тэль «Еў ро па» і 

на рэш це за пра сі ла да ся бе да моў. Па-

эт у гас цях у важ ных на менк ла тур ных 

ра бот ні каў быў не звы чай на ня сме лы. 

Ка лі прый шоў са служ бы Ада мо віч, 

ён вы браў мо мант і шап нуў ёй: «Як 

ця бе зваць пры ім — на «ты» аль бо 

на «вы»?» Яна рас смя я ла ся і тут жа 

рас ка за ла пра стра хі гос ця му жу. Яны 

па сяб ра ва лі.

У 1927 го дзе Ада мо віч быў пры зна-

ча ны чле нам Прэ зі ды у ма Вы шэй ша га 

са ве та на род най гас па дар кі СССР, 

што пра ду гледж ва ла яго пе ра езд у 

Маск ву. Ша мар дзі на ру шы ла ўслед 

за ім і не ўза ба ве за ня ла ў ста лі цы 

ад каз ную па са ду ў ЦК Усе са юз на га 

пра фе сі я наль на га са ю за ра бот ні каў 

мас тац тваў. Дзя ку ю чы гэ тай па са дзе 

яна ўва хо дзіць у ко ла та га час най са-

вец кай ар тыс тыч най элі ты. Ква тэ ру 

Ада мо ві ча-Ша мар дзі ной на Ма лой 

Брон най на вед ва юць Ка ча лаў, Ме ер-

хольд, Мі хо элс, Сей фу лі на, Ра неў ская, 

Дзі кі. Ма я коў скі зна ё міць Сон ку з Лі-

ляй Брык. З на дру ка ва ных ус па мі наў 

Ша мар дзі ной вы ні кае, што яе не абу-

ры ла і на ват не здзі ві ла не звы чай ная 

кан фі гу ра цыя сям'і Ма я коў ска га. Ша-

мар дзі на на зы вае ква тэ ру, дзе жы ла 

сям'я Ма я коў ска га–Бры каў «са праўд-

ным са вец кім до мам і цу доў най, моц-

най са друж нас цю тых, хто ў ім жы ве». 

У той жа час яе «ва ні та ва ла» ад ста-

ро га, тра ды цый на га «му зей на га» 

по бы ту ін шых са вец кіх пісь мен ні каў 

эпо хі нэ пу.

У Маск ве Ша мар дзі на пра цяг ва-

ла ад но сі ны з Ра дэ кам, што вы клі-

ка ла не за да во ле насць Ада мо ві ча і 

як дзяр жаў на га дзея ча (Ра дэк быў 

трац кіс там) і «як му жа». Тым не 

менш Ада мо віч з Ша мар дзі ной па 

яе прось бе на вед ва лі Ра дэ ка і на-

да лей. Ча сам гэ тыя ві зі ты на бы ва лі 

не пры стой ны ха рак тар. На прык лад, 

пад час ад на го з іх Ра дэк дэ ман стра-

ваў гас цям ня мец кія пар наг ра фіч-

ныя вы дан ні.

У ста лі цы па ра пра жы ла да 

1932 го да, ка лі над га ла вой ужо 

па ні жа на га ў па са дзе да стар шы-

ні Са юз цук ру Ада мо ві ча «грым нуў 

гром». Ра зам з ін шы мі вы со ка па-

стаў ле ны мі ка му ніс та мі, ён тра піў 

пад хва лю рэ прэ сій, вы клі ка ных 

ан ты ста лін скім ліс том бы ло га ка-

ле гі Ада мо ві ча па Прэ зі ды у ме Вы-

шэй ша га са ве та на род най гас па-

дар кі Ру ці на. Пас ля рас крыц ця ў 

1932 го дзе ство ра на га Ру ці ным 

«Са ю за марк сіс таў-ле нін цаў» і 

арыш ту яго ўдзель ні каў, Ада мо віч 

апы нуў ся ва Усу рый ску (та ды Ва-

ра шы ла ве) на бу доў лі цук ро ва га 

за во да. Ша мар дзі на па еха ла за 

ім. Там яна зна ё міц ца з ма ла дым 

ка ман ду ю чым Пры мор скай гру пай 

вой скаў Ві таў там Пут нам, з якім 

су стра ка ла ся «ў ся бе на ква тэ ры, 

у яго на ква тэ ры, а так са ма ў гар-

ка ме», пры чым гэ тыя су стрэ чы «не 

ме лі па лі тыч на га ха рак та ру».

У 1934 го дзе Ада мо ві ча пры зна-

чы лі ў Пет ра паў лаўск-Кам чац кі на-

чаль ні кам ры бап ра мыс ло вай ар га-

ні за цыі пад наз вай «Ак цы я нер нае 

кам чац кае та ва рыст ва». Ша мар дзі-

на атры ма ла так са ма важ ную па са-

ду — за гад чы ка ад дзе ла кі ру ю чых 

пар тый ных ор га наў у мяс цо вым 

аб ка ме. Су жэн цы бліз ка сыш лі ся з 

на чаль ні кам Кам чац ка га аб лас но га 

ўпраў лен ня НКУС Львом, пры чым у 

Ша мар дзі ной гэ тае сяб роў ства да-

паў ня ла ся фі зіч най бліз ка сцю. Ад-

на ча со ва яе па лю боў ні кам ро біц ца, 

па вод ле яго аса біс тых па ка зан няў 

у НКУС, ша фёр Ада мо ві ча Ан сі-

маў, на 12 га доў ма ла дзей шы за 

Ша мар дзі ну.

Ся род ты сяч лю дзей, чые лё-

сы зла маў кры ва вы 1937 год, 

апы ну лі ся Ада мо віч і Ша мар дзі-

на. Пуб ліч на аб ві на ва ча ны на ра-

ён най пар тый най кан фе рэн цыі ў 

су вя зях з трац кіс та мі, у тым лі ку з 

Ра дэ кам, 22 кра са ві ка 1937 го да 

Ада мо віч за стрэ ліў ся. Су пра цоў-

ні кі мі лі цыі, якія пры бы лі на мес-

ца зда рэн ня, у пры сут нас ці Льва 

скла лі пра та кол, дзе зна чы ла ся: 

«...У па коі, які зна хо дзіц ца ў паўд-

нё ва-за ход няй част цы до ма, на 

лож ку ка ля ўсход няй сця ны ля-

жыць труп гра ма дзя ні на Ада-

мо ві ча ўздоўж лож ка, га ла ва па 

на прам ку на поў дзень. У пра вай 

ру цэ ў тру па сціс ну ты рэ валь вер 

сіс тэ мы «Браў нінг», у воб лас ці 

пра вай скро ні аг ня стрэль ная ра-

на з вы хад ной ад ту лі най вы шэй 

ле вай скро ні, на якой ма ец ца за пе-

ча ная кроў».

У пе рад смя рот най за піс цы ён 

па пра сіў пра ба чэн ня за свой не-

пар тый ны ўчы нак у Ста лі на, Мі ка я -

на, кам чац кіх та ва ры шаў і, ка неш-

не, у жон кі: «Да руй, мі лая і род ная 

Со нюш ка. Пра цуй, Со нюш ка, на 

ка рысць пар тыі за ся бе і за мя не. 

Не ма гу вы тры ваць сця ну не да-

ве ру да мя не. Твой Язэп». Ад ра зу 

ж пас ля смер ці Ада мо ві ча Ша мар-

дзі на ад пра ві ла ў Крэмль тэ ле гра-

му на ступ на га змес ту: «Тав. Ста-

лін! Ада мо віч заў сё ды быў баль-

ша ві ком, кля ну ся ма ім жыц цём і 

пар ты яй. Я ха чу, каб Вы і пар тыя 

гэ та ве да лі». Не ўза ба ве, спра бу ю-

чы вы ра та вац ца ад не па збеж на га 

арыш ту як «жон ка во ра га на ро да», 

яна на кі ра ва ла ся ў Маск ву, спа-

дзе ю чы ся на да па мо гу ста ліч ных 

сяб роў.

Ад нак лёс Ша мар дзі ной быў 

ужо прад вы зна ча ны. У ліс та па-

дзе 1937 го дзе мас коў скія чэ кіс-

ты арыш та ва лі ўда ву «на чаль ні ка 

Кам чат кі». Яна аб ві на вач ва ла ся 

ў не за кон ным пе ра хо дзе мя жы з 

Поль шчай у 1921 го дзе (та кі эпі зод 

са праў ды меў мес ца, ка лі фур ман 

за блу каў і за вёз ка ман дзі ра ва ную 

ў пры меж ны кал гас Ша мар дзі ну на 

поль скую тэ ры то рыю), у су вя зі з 

ужо рас стра ля ны мі во ра га мі на ро-

да Ра дэ кам, Пут нам і на мес ні кам 

нар ка ма асве ты БССР Ка ра неў-

скім, а так са ма ў за хоў ван ні контр-

рэ ва лю цый най лі та ра ту ры. Пад час 

след ства Ша мар дзі на тры ма ла ся 

год на. Не губ ля ла пры сут нас ці ду-

ху, ня гле дзя чы на жах лі-

выя ўмо вы, якія бы лі ство-
ра ны для арыш та ва ных у 
Бу тыр скай тур ме. Па вод-
ле яе ўспа мі наў, у ту рэм-
най ка ме ры, раз лі ча най на 
20 ча ла век, утрым лі ва ла ся 
150—200 зня во ле ных, тыя 
на ват спа лі сто я чы, пры ту-
ліў шы ся адзін да ад на го. 
След чых, у ад роз нен ні ад 
су ка мер ніц, ма ла ці ка ві лі 

яе куль тур ныя су вя зі — 

толь кі па лі тыч ныя, на ват 

тыя, якія не іс на ва лі ў рэ-

ча іс нас ці. У вы ні ку па ста-

но вай асо бай на ра ды пры 

НКУС СССР ад 22 снеж-

ня 1937 го да Ша мар дзі на 

за «контр рэ ва лю цый ную 

дзей насць» атры ма ла 

10 га доў ла ге раў. Гэ ты тэр-

мін яна ад бы ла на поў на чы 

Ар хан гель скай воб лас ці.

Праз два га ды пас ля 

вы зва лен ня яе паў тор на 

арыш та ва лі су пра цоў ні кі 

Куй бы шаў ска га ра ён на га ад дзе-

ла УМДБ па Мас коў скай воб лас ці. 

Із ноў да ста ві лі ў Бу тыр ку. Ад на з 

яе су ка мер ніц пад час след ства па 

паў тор най спра ве ўспа мі на ла: «На 

край нім ка ля сця ны лож ку я ўба чы-

ла цу доў ны свет лы твар жан чы ны 

ста ла га ве ку. Ці маг ла я па ду маць, 

што тут, у скля пен ні ажы ве мі ну лае, 

ажы вуць лю дзі, пра якіх на пі са ны 

цэ лыя та мы, тыя, што бы лі і за ста-

юц ца гор дас цю на шай куль ту ры. 

Яны ўвай шлі, як бліз кія, жы выя 

ў гэ ту ка ме ру ра зам з Со неч кай 

Ша мар дзі ной». Па-ста ра мод на му 

гра сі ру ю чы, ста рая баль ша віч ка 

рас па вя да ла пра сваё ба га тае на 

пры го ды і зна ём ствы жыц цё, ма-

раль на пад трым лі ва ла су ка мер ніц, 

спра ба ва ла на поў ніць ту рэм ны по-

быт ней кім сэн сам, пра па ну ю чы 

на ву ко ва-па пу ляр ныя раз мо вы, 

бу ры мэ і ін шае, ра бі ла пад час пра-

гу лак гім нас ты ку. Час та паў та ра ла: 

«Трэ ба да жыць да леп шых ча соў...» 

Гэ тым ра зам у маі 1949 го да Асо бая 

на ра да пры су дзі ла «паў тор ні цу» да 

спец па ся лен ня. Вы сыл ку яна ад бы-

ва ла ў Крас на яр скім краі ў го ра дзе 

Ігар ка. 

15 лі пе ня 1955 го да Ва ен ная 

ка ле гія Вяр хоў на га су да СССР ад-

мя ні ла абедз ве па ста но вы Асо бай 

на ра ды ў ад но сі нах да Ша мар дзі-

най. Яе кры мі наль ныя спра вы бы-

лі спы не ны за ад сут нас цю скла ду 

зла чын ства. Ад ным з пер шых, хто 

пад тры маў жан чы ну пас ля вы зва-

лен ня, быў Якуб Ко лас. Ён ад ра зу ж 

ад ка заў на ліст, дзе яна па ве дам-

ля ла аб сва ёй рэ абі лі та цыі.

Пас ля 17 га доў зня во лен ня Ша-

мар дзі на атры ма ла не вя лі кі па кой 

у мас коў скай ка му нал цы ў Вя лі кім 

Ха ры тонь еў скім за вул ку. Пі са ла ў 

ім вер шы, паэ мы, ус па мі ны, за ста-

ю чы ся шчы рай баль ша віч кай. На 

схі ле га доў з да па мо гай Лі лі Брык 

яна атры ма ла мес ца ў пан сі я на це 

ста рых баль ша ві коў пад Маск вой 

у Пе ра дзел кі не, дзе і па мер ла ў 

1980-м, на 86-м го дзе свай го доў-

га га жыц ця. Там жа бы ла па ха ва на 

на мяс цо вых па сял ко вых мо гіл ках. 

На ват у ста лым уз рос це яна не 

губ ля ла ап ты міз му, пра гі жыц ця. 

2 каст рыч ні ка 1972 го да «Зось ка» 

Ша мар дзі на пі са ла сва ёй ста рой мін-

скай сяб роў цы Паў лі не Мя дзёл цы: 

«У дзень май го на ра джэн ня са бра-

лі ся ўсе мае ба буль кі ча ла век да 

дзе ся ці, і ні вод на га на ват са ма га 

за ва ля шча га му жыч ка».

Ужо ў па чат ку ХХІ ста год дзя асо-

ба Соф'і Ша мар дзі ной тра пі ла ў по ле 

зро ку пісь мен ні каў, у тым лі ку Ба-

ры са Аку ні на. Ён на ступ ным чы нам 

пад су ма ваў жыц цё вы лёс гэ тай, па-

вод ле яго ўлас на га азна чэн ня, «фам 
фа таль»: «Мне яе вель мі шка да, яна 
тра пі ла не ў тую кра і ну і не ў тую 

эпо ху. Па дзьмуў ура ган, па нёс гэ-
тую пры го жую пчол ку ў сцю дзё ную 
пус тэль ню. А ўсіх муж чын, якіх яна 
ка ха ла (аль бо ра бі ла вы гляд, што 
ка ха ла) ура ган па за бі ваў».

Са праў ды, ні хто з ка ха ных Соф'і 
Ша мар дзі ной не да жыў да ста-
 рас ці. Ма я коў ска му, ка лі ён скон-
чыў жыц цё са ма губ ствам бы ло 

36. Язэп Ада мо віч за стрэ ліў ся ў 

40-га до вым уз рос це. Ста рэй шы на 
год за Ша мар дзі ну Пут на быў рас-
стра ля ны як «удзель нік вай ско вай 
змо вы» ў чэр ве ні 1937 го да 50-га-
до ва га «шпі ё на» Гая рас стра ля лі 
ў снеж ні 1937-га. 41-га до вы Леў 
атры маў ку лю як «во раг на ро да» 
ў лю тым 1938-га «Трац кіст» Ра-
дэк быў за бі ты ў верх не ўраль скім 

па літ іза ля та ры ў маі 1939 го да, 

ка лі яму яшчэ не споў ні ла ся 55. 

Са мы ма ла ды з ка ха ных Ша мар-

дзі ной пай шоў з жыц ця Ан сі маў, 

рас стра ля ны ў чэр ве ні 1938 го да, 

ка лі яму споў ніў ся толь кі 31. На 

фо не гэ тых тра гіч ных смер цяў зу-

сім шчас лі вым вы гля дае лёс «ка-

ра ля паэ таў» Іга ра Се вя ра ні на, які 

ці ха ады шоў ад су хо таў у Та лі не 

20 снеж ня 1941 го да.

Аляк сандр ГУ ЖА ЛОЎ СКІ.
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ДЛЯ ПАЭТА І СТАРШЫНІ САЎНАРКАМА

Старыя сяброўкі — Соф'я Ша мар дзі на 
і Паўліна Мя дзёл ка. 1970-я га ды.

Сям'я «незвычайнай канфігурацыі»: Брыкі–Ма я коў скі. 1920 г.

Трацкіст і актывіст таварыства «Далоў сорам!» 
Карл Радэк таксама спадабаўся Шамардзіной. 


