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У адзін з май скіх дзён 1991 го да 

да мя не ў рэ дак цыю «Со вет ской 

Белоруссии» за ві таў Іван Ша мя-

кін.

— Вось вы ра шыў за гля нуць, 

па гля дзець, як ты тут улад ка ваў-

ся. А-а?.. — яшчэ з па ро га за мест 

пры ві тан ня за га ва рыў ён.

— Іван Пят ро віч! — аб ра да ваў-

ся я не ча ка на му, але та ко му да-

ра го му гос цю. — Пра ходзь це, ка лі 

лас ка. Рас пра най це ся...

Та ды яшчэ не бы ло мо ды за каз-

ваць сак ра тар цы чай аль бо ка ву, 

та му мы прос та пры се лі ў ка нец 

ста ла, за якім звы чай на пра хо дзі лі 

па ся джэн ні рэ дак цый най ка ле гіі.

Іван Пят ро віч, агле дзеў шы ся, 

ухваль на ска заў:

— Ні чо га... Утуль на. А-а?.. Даў-

но я не быў у гэ тым ка бі не це. Не ка-

лі яшчэ Зі нін мя не пры маў...

— А вы бы лі зна ё мыя?

— Дык мы ж ра зам за ся да лі ў 

Вяр хоў ным Са ве це. Пра ці ра лі, так 

ска заць, шта ны. А-а?.. — за смя яў-

ся Ша мя кін.

— Шчас лі выя бы лі ча сы, Іван 

Пят ро віч! А што тво рыц ца ця пер? 

Што тво рыц ца...

— Пе ра бу до ва, лі ха яе ма та ры! 

Ві даць, не спа кой на ця пер і ў вас, 

у рэ дак цыі?

— Яшчэ як! Мы ж, мож на ска-

заць, на пя рэд нім краі. На пе ра-

да вой.

І я рас ка заў Іва ну Пят ро ві чу, як 

кож ны ар ты кул, апуб лі ка ва ны ў 

аба ро ну іс ну ю ча га ла ду, вы клі кае 

бу ру гне ву ад апа зі цый на на стро-

е ных чы та чоў. Не каль кі ра зоў яны 

збі ра лі ся пад вок на мі рэ дак цыі і 

дэ ман стра тыў на па лі лі на шу га зе-

ту. А ня даў на за хо дзіў Зя нон Па-

зняк і не то жар там, не то ўсур' ёз 

па гра жаў, што ка лі яны возь муць 

ула ду ў свае ру кі, дык па ве сяць 

мя не на са мым вы со кім слу пе.

— Жах!.. — па хі таў га ла вой 

Іван Пят ро віч. — Праў ду ка жуць 

кі тай цы: не дай бог жыць у эпо ху 

пе ра мен.

— Дык вам, у эн цык ла пе дыі, 

кры ху за ціш ней. Вы ж усё-та кі 

ўба ку.

— Так са ма ха пае. На пла нёр ках 

ча сам ус пых ва юць та кія пе ра пал кі, 

што ледзь ве не да бой кі да хо дзіць. 

Рап там вы яві ла ся, што ў ка лек ты-

ве ёсць ня ма ла пры хіль ні каў БНФ. 

І ка лі ра ней яны ся дзе лі як мы шы 

пад ве ні кам, то ця пер на хаб на, 

скан даль на імк нуц ца пра су нуць у 

эн цык ла пе дыч ныя да вед ні кі ар ты-

ку лы кан' юк тур ныя, з су мніў ны мі 

ацэн ка мі. Але ж эн цык ла пе дыя ро-

біц ца не адзін год. І не на два. Усе 

звест кі, зме шча ныя тут, па він ны 

быць вы ве ра ныя, аб са лют на дак-

лад ныя, аб' ек тыў ныя.

Пры гэ тым Іван Пят ро віч стаў 

на ра каць, што ў гра мад стве ўсё 

больш ві да воч най ста но віц ца тры-

вож ная тэн дэн цыя: лю дзі пе ра ста-

юць чы таць. Не, роз ныя ніз ка проб-

ныя дэ тэк ты вы ды пар наг ра фію 

куп ля юць, а вось мас тац кую лі-

та ра ту ру... Дай шло да та го, што 

за ка зы на паэ зію не пе ра вы ша юць 

трыс та-пяць сот эк зэмп ля раў. Ды 

та ко га на ват у трыц ца тыя га ды 

не бы ло! Вось да ча го да вя ла нас 

пра кля тая пе ра бу до ва...

— А я ж, — скруш на па хі таў 

га ла вою Іван Пят ро віч, — на па-

чат ку шчы ра ў яе па ве рыў. І як 

мог пад трым лі ваў Гар ба чо ва. Да-

каз ваў, што на кру тых па ва ро тах 

не бы вае без зры ваў, пра ва лаў, 

цяж кас цяў... А ця пер ба чу, што гэ-

ты нік чэм ны бал ба тун, ка лі не ска-

заць мац ней, за вёў кра і ну ў ту пік. 

І са мае страш нае, што ні я кай пра-

гра мы па вы ха дзе з гэ та га ту пі ка 

ня ма... Не ка то рыя спа дзя юц ца на 

Ель цы на. А на маю дум ку, гэ та — 

аза ртны па лі тыч ны гу лец, хіт ру ган 

і спрак ты ка ва ны інт ры ган, для яко-

га на пер шым мес цы не ін та рэ сы 

на ро да, кра і ны, а свае ка рыс лі выя 

мэ ты.

Я вы ка заў асця рож ную дум ку, 

што на шы, бе ла рус кія кі раў ні кі 

ўсё гэ та ра зу ме юць і ста ра юц ца 

па ме ры маг чы мас ці ні ве лі ра ваць 

згуб ныя на ступ ствы.

— А якія ў нас маг чы мас ці?.. — 

не па га дзіў ся Іван Пят ро віч. — На-

дру ка ваць пра па ган дысц кі ар ты-

кул у ва шай га зе це, са браць пар-

тый ны сход? Дык лю дзі ўжо не 

ве раць нам. Ка лі што дзень пе ра боі 

з пра дук та мі, дык якая тут мо жа 

быць ідэа ло гія. На на шых ва чах 

ад бы ва ец ца кру шэн не ідэа лаў. 

А лю дзі без ідэа лаў — страш ная 

рэч. Не здар ма та кі раз гул зла-

чын нас ці... Страш на ад маг чы-

мас ці са цы яль на га вы бу ху... І дзе 

пры гэ тым на шы кі раў ні кі? Той жа 

Са ка лоў? Ён быў вы дат ны гас па-

дар нік на Брэст чы не, але ця пер, у 

кры зіс ны час, ака заў ся і не па лі-

ты кам, і не зма га ром... Мы з та бой 

на ня даў нім пар тый ным з'ез дзе 

вы бра лі Ма ла фе е ва. Зноў-та кі як 

гас па дар нік ён прэ тэн зій не вы-

клі кае. А як па лі тык? — Ша мя кін 

кра са моў на раз вёў ру ка мі: — Ба-

іц ца вы ка заць сваю дум ку. Раз-

губ ле ны, спа ло ха ны... Шуш ке віч? 

Хай бы ён лепш ву чыў сту дэн таў, 

зай маў ся сва ёй спра вай. Яго ны 

баць ка лю біў у нас вы сту паць на 

кож ным схо дзе. Але час та — як у 

лу жу... І та му сур' ёз на не ўспры-

маў ся. Я і ма лод ша га Шуш ке ві ча 

не ма гу ўспры маць сур' ёз на.

— Іван Пят ро віч, а ка лі б та ды, 

на з'ез дзе, вы бра лі Бро ві ка ва, мо-

жа, сі ту а цыя ў нас сён ня бы ла б 

ін шая?

— Су мня ва ю ся. Хто та кі Бро-

ві каў? Жур на ліст, які не ад быў ся. 

Парт ра бот нік, які ні дзе доў га не 

за тры маў ся. Ні чым ся бе не пра явіў 

і як кі раў нік ура да. Та му і апы нуў-

ся на па са дзе па сла ў Поль шчы... 

Адзі ная яго ная за слу га, што ён 

асме ліў ся на пле ну ме ЦК вы сту-

піць з кры ты кай кур са Гар ба чо ва. 

Але ж гэ та га ма ла для сур' ёз на га 

па лі ты ка... Да та го ж, ён вель мі 

хво ры ча ла век.

— Дык на ка го ж ця пер на дзея, 

Іван Пят ро віч? На ін тэ лі ген цыю?

— Пра ін тэ лі ген цыю не ка лі 

слуш на ска заў Ле нін. І яна ця пер 

цал кам апраўд вае за бой чую ле нін-

скую ха рак та рыс ты ку. Ад на част-

ка на шай хва лё най ін тэ лі ген цыі 

кі ну ла ся пад пя ваць раз бу раль ні-

кам, аплёў ваць усіх і ўсё. А дру-

гая — ста і ла ся, за мёр ла, ча кае, 

ку ды па вер нец ца ход па дзей.

Гэт кае ж раз дзя лен не ад бы ло ся 

і ся род нас, пісь мен ні каў. На вя лі-

кі жаль, кры ку ноў, гар ла па наў-дэ-

ма го гаў ака за ла ся за над та мно га. 

Ра зам з так зва най га лос нас цю, 

сва бо дай сло ва прый шла поў ная 

анар хія, бес па ка ра нае аплёў ван не 

ча ла ве ка і гіс то рыі. Што пі шуць! 

Што па каз ва юць! Жах...

Нас, ста рэй шых, тых, хто ста-

іць на па тры я тыч ных па зі цы ях, 

на зы ва юць са ўка мі, ка му ня ка мі, 

а на шыя тво ры — са ўдэ па ўскі мі 

агіт ка мі... Так, кні гі на шыя пра сяк-

ну ты ідэа ло гі яй, якой мы сум лен на 

і шчы ра слу жы лі. Але па сва ёй сут-

нас ці гэ та бы ла ідэа ло гія глы бо-

ка гу ман ная, ча ла веч ная. А сён ня 

ка мусь ці вель мі хо чац ца зра біць 

лю дзей жы вё ла мі...

Каб ады сці ад раз мо вы пра па-

лі ты ку, якая пры кмет на ўзру шы ла, 

ус хва ля ва ла Ша мя кі на, я па пы таў-

ся ў яго пра зда роўе.

— А, — мах нуў ру кою Іван Пят-

ро віч, — якое там зда роўе ў та кіх 

умо вах. Па ку тую ад бяс сон ні цы. 

Пра чну ся ся род но чы і не ма гу за-

снуць да ра ні цы, усё ду маю, пе ра-

жы ваю... Ад гэ та га мае хво рыя са-

су ды дай ма юць мя не яшчэ горш... 

Дый уз рост ужо, што ні ка жы, не 

юна чы. Не ка лі я мог па дзе сяць-

пят нац цаць га дзін ся дзець за пісь-

мо вым ста лом. А ця пер... На ват 

па пе ры доб рай не маю, пі шу на 

ня вы ка ры ста ных дэ пу тац кіх блан-

ках.

— Дык усё-та кі неш та пі шац-

ца?

— Тро хі пі шац ца... От і для ва-

шай га зе ты пры нёс не вя лі кі ўры-

вак са свай го дзён ні ка за апош ні 

год.

— Вы дат на! А я ўжо ха цеў зва-

ніць вам, пра сіць што-не будзь для 

пуб лі ка цыі.

— Ну, зна чыць, на шы жа дан ні 

су па лі. Дзя кую!

Мы цёп ла раз ві та лі ся, і Ша мя-

кін пай шоў. А ў мя не яшчэ доў-

га шчы ме ла сэр ца. Ні ко лі ра ней, 

за ўсе га ды на ша га зна ём ства, 

не ба чыў я Іва на Пят ро ві ча та-

кім раз губ ле ным, та кім са мот на-

пад аў ле ным...

Бо лей мы не су стра ка лі ся. Па-

дзеі ў кра і не па ча лі раз ві вац ца 

гэ так імк лі ва, з та кі мі ка та стра-

фіч ны мі на ступ ства мі, што бы ло 

не да су стрэч. За ба ра ні лі Ка му-

ніс тыч ную пар тыю, а на ка му ніс таў 

ста лі ве шаць усіх са бак. Раз ва лі лі 

Са вец кі Са юз, і ў на цы я наль ных 

рэс пуб лі ках па ча ла ся ка лат не ча. 

Бе ла русь апы ну ла ся на раз да рож-

жы, у поў най эка на міч най іза ля цыі. 

У кра і не на рас та ла са цы яль ная 

на пру жа насць — банк ру ці лі ся пра-

мыс ло выя і сель ска гас па дар чыя 

прад пры ем ствы. Упер шы ню лю дзі 

спаз на лі бес пра цоўе, та таль ны дэ-

фі цыт уся го.

Як жыў у гэ ты час Іван Ша мя-

кін? Цяж ка, га рот на. Яго дзён нік 

тых га доў на поў не ны смут кам, бо-

лем, а ча сам і ад ча ем. Іва на Пят-

ро ві ча ха ма ва та, не па-люд ску 

вы піх ну лі з «Эн цык ла пе дыі», дзе 

ён быў га лоў ным рэ дак та рам. Ну 

як жа — ка му ня ка! Амаль пе ра-

ста лі дру ка ваць, а ка лі дру ка ва лі, 

то пла ці лі ка пе еч ныя га на ра ры, 

за якія цяж ка бы ло кар міць сям'ю. 

Па мёр сын Са ша, у со рак га доў. 

Па мер ла Ма рыя Фі ла таў на, лю бі-

мая жон ка, вер ная спа да рож ні ца, 

ня стом ная па моч ні ца. Са мо га дай-

ма лі не вы леч ныя хва ро бы.

І са мае дзіў нае, што ў гэ тых 

умо вах, у гэ тых не ве ра год ных аб-

ста ві нах пісь мен нік ду маў не толь кі 

аб сва іх праб ле мах, але і аб тых 

бе дах, якія зва лі лі ся на на род, на 

кра і ну.

«А сён ня зноў на ду шы ва-

лун: ад чу ван не, што па ды хо джу 

да апош няй ры сы. Не толь кі я. 

На род увесь. Хо дзяць фан тас-

тыч ныя чут кі аб но вым скач ку 

цэн... Ня ўжо сі лы, што раз бу ры-

лі Дзяр жа ву, та кія ўсе ма гут ныя і 

та кія помс лі выя, што хо чуць нас 

да вес ці да го ла ду і поў на га раз-

бу рэн ня?»

«Зноў у ду шы ма ёй тры во га і 

рос пач. Страх за дзя цей! І злосць 

на ўсіх — і на ка му ніс таў, што ад-

да лі ўла ду без бою, і на дэ ма кра-

таў, якія бяз дум на, па-дур но му 

раз бу ра юць усё, на чым тры ма ла-

ся жыц цё. Гэ та ж іды я тызм — так 

раз бу раць толь кі па той пры чы не, 

што гэ та ства ра ла ся, бу да ва ла ся 

ка му ніс та мі! Ня ма ла яны зра бі-

лі ка рыс на га для на ро да. Ад та-

го і ша ле юць ель цы ны, па по вы, 

па зьня кі...»

«Жы ву па лі ты кай, лі та ра ту рай, 

кі но. Жы ву жыц цём на ро да, хва-

рэю за яго бе ды. Здзіў ля ю ся тым, 

хто ў эй фа рыі ад та го, што ад бы-

ло ся ад раз ва лу Са ю за. Па-мой му, 

у та кой эй фа рыі — сы тыя. «Бытие 

оп ре де ля ет сознание». Фор му ла 

дас ка на лая і не аспрэч ная».

«Лі та ра ту ра мар нее. Ка лі не 

знік не праб ле ма пуб лі ка цыі, ты-

ра жоў, лі та ра ту ра пач не вы ра-

джац ца, а за ёй — ін шыя ві ды 

мас тац тва і ўся куль ту ра. Та кія 

мо гуць быць вы ні кі ад ра джэн ня, 

бе ла ру сі за цыі».

«Дзіў на. Та кі па пу ляр ны быў, 

столь кі мне пі са лі, за пра ша лі, а 

ця пер у бес пра свет най пра сто ры. 

Па віс. Апы нуў ся па-за ча сам...»

«Ад но не ля ну ю ся — пі саць. 

Заўт ра здам кні гу і ся ду за но-

вую апо весць. Трэ ба пі саць! Хоць 

зрэд ку апя кае дум ка: а на вош та? 

Для ка го? І ўсё роў на — трэ ба 

пі саць!»

І Ша мя кін — хва ла ня бё сам! — 

ня гле дзя чы ні на што — пі саў. 

З ад ным жы вым во кам, з не за гой-

най ду шэў наю траў маю, адоль ва ю-

чы фі зіч ную ня мог ласць, пі саў. За 

ней кіх пят нац цаць га доў ства рыў 

два ра ма ны і во сем апо вес цяў. 

У гэ тых тво рах з усёй паў на той, з 

лю боўю і глы бо кай спа га даю ад-

люст ра ва на ўсё, чым мы жы лі ў 

тыя су ро выя га ды.

Але заў сё ды — і гэ та на ту раль-

на — на пер шым мес цы ў пісь мен-

ні ка бы лі дум кі, кло пат пра лёс род-

най мо вы, пра роск віт бе ла рус кай 

лі та ра ту ры. Не па збыў ны кло пат на 

пра ця гу ўся го яго жыц ця.

Зі но вій ПРЫ ГО ДЗІЧ.
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