
*Вядомы ўсёй краіне 
да 100-годдзя з дня нараджэння 

 Народны пісьменнік Беларусі Іван Шамякін (1921–2004) 

нарадзіўся ў вёсцы Карма, якая размяшчалася на мяжы Расіі, 

Беларусі і Украіны. З дзяцінства хлопчык чуў адразу тры мовы і іх 

дыялекты. Бацька Шамякіна быў ляснічым, яго сям'я часта 

пераязджала з месца на месца. Таму ў школу Іван пайшоў позна 

— у 9 гадоў. 

Аўтар скончыў Гомельскі тэхнікум будаўнічых матэрыялаў. 

Падчас вучобы упершыню пачаў пісаць вершы, удзельнічаў у 

паседжаннях літаратурнай суполкі пры газеце «Праўда». Пасля 

працаваў тэхнікам-тэхнолагам на цагляным заводзе. 

У 1940 годзе прызваны ў армію і накіраваны ў Мурманск, дзе і 

сустрэў вайну. Выконваў абавязкі камандзіра гарматнага разліку. 

Удзельнічаў у баях пад Мурманскам, у вызваленні Польшчы і 

бітвах на Одэры.  

Пасля дэмабілізацыі працаваў выкладчыкам мовы і літаратуры ў 

вёсцы Пракапоўка Церахоўскага раёна. Падчас гэтай працы ў 

1946 годзе паступіў на завочнае аддзяленне Гомельскага 

педагагічнага інстытута. Днём Іван Шамякін вучыў дзяцей, а па 

вечарах праводзіў семінары агітатараў ў калгасе і збіраў 

матэрыял для рамана «Глыбокая плынь». 

Да 1954 года працаваў старэйшым рэдактарам Беларускага 

дзяржаўнага выдавецтва, галоўным рэдактарам альманаха 

«Савецкая Айчына». У 1963 годзе ўваходзіў у склад беларускай 

дэлегацыі на XVIII сесіі Генеральнай Асамблеі ААН. Быў 

дэпутатам Вярхоўнага савета БССР і Вярхоўнага савета СССР. 

Пісьменнік пакінуў нашчадкам багатую творчую спадчыну — 

«Сэрца на далоні», «Снежныя зімы», «Атланты і карыятыды» і 

іншыя выдатныя раманы, кнігі аповесцяў і апавяданняў, п’есы, 

літаратурна-крытычныя артыкулы. 
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*Яго творы – гэта глыбокая плынь нашага 

жыцця.Гэта памяць мінулым і погляд у 

будучыню 

Давайце разам пагартаем старонкі яго кніг, 

якія сталі ўвасабленнем нашай літаратурнай 

спадчыны і, як нм здаецца, не страцілі сваёй 

каштоўнасці мастацкага слова і вартасці для 

нас, сучаснікаў 







* Шамякін, I. П. 

      Вазьму твой боль : раман ; Гандлярка і паэт : аповесць / І. 

П. Шамякін. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2016. — 511 с. 

* Падарункавае выданне народнага пісьменніка 
Беларусі Івана Шамякіна (1921–2004) склалі раман 
"Вазьму твой боль" і аповесць "Гандлярка і паэт". 
У рамане "ваенная тэма разгортваецца не сама 
па сабе, а ў жывой сувязі з сучаснасцю, даючы 
магчымасць больш поўна і пераканаўча раскрыць 
характар герояў і абставіны, у якіх ім даводзіцца 
жыць і дзейнічаць" (У. Гніламёдаў). Аповесць жа, 
асноўная тэма якой – каханне, вайна і жанчына 
на вайне, "сапраўды выдатны твор беларускай 
літаратуры, пазначаны выразным 
наватарствам, грамадзянскай смеласцю 
пісьменніка і высокім мастацкім узроўнем 
увасаблення творчай задумы" (У. Гніламёдаў). 

 



* Шамякін, I.  

           Атланты і карыятыды : раман / Іван Шамякін ; [аўтар 

пасляслоўя В. Каваленка; мастак В. А. Тарасаў]. — Мінск : 

Мастацкая літаратура, 1985. — 430 с., 4 л. іл. — (Беларускі раман). 

 

*У цэнтры ўвагі рамана народнага 

пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна 

"Атланты і карыятыды" сучасная творчая 

інтэлігенцыя, творчыя пошукі лепшых яе 

прадстаўнікоў, маральна-этычныя 

праблемы ўзаемаадносін паміж людзьмі. 

Раман знайшоў шырокае прызнанне 

чытачоў. 

 



* Шамякін, І.  

          Злая зорка ; Сатанінскі тур : раман, аповесць / Іван 

Шамякін ; [прадмова А. Бельскага]. — Мінск : Мастацкая 

літаратура, 2009. — 461, [2] с. — (Школьная бібліятэка). 

* У кнігу народнага пісьменніка Беларусі Івана 
Шамякіна (1921–2004) ўвайшлі раман "Злая зорка" і 
аповесць "Сатанінскі тур". 
Іван Шамякін – творца незвычайнай духоўнай і 
творчай актыўнасці – заўсёды выходзіў на самыя 
вострыя тэмы сучаснасці, уздымаў і асэнсоўваў 
надзённыя праблемы жыцця. I. Шамякін меў 
выразную маральна-этычную пазіцыю, а таксама 
дэманстраваў сацыяльную крытычнасць, глыбока 
ўдумлівы падыход да рэчаіснасці. Нават калі ён 
пісаў пра блізкае ці далёкае мінулае, то звяртаўся ў 
думках да сучаснасці. 
Даследчык Віктар Каваленка слушна адзначае: "Калі 
вызначаць характар творчасці I. Шамякіна па 
нейкай адной асаблівасці, то гэтай асаблівасцю, 
несумненна, будзе праблемнасць... За кожнай 
праблемнай жыццёвай канцэпцыяй пісьменніка 
адчуваюцца напружаны мастацкі роздум і 
пошукавая засяроджанасць". 

 



* Шамякін, І.  

     Крыніцы : раман / Іван Шамякін ; прадмова А. 

Марціновіча. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1996. — 351 с. 

 

*Напісаны ў 1953–1956 гг. раман 

народнага пісьменніка Івана 

Шамякіна "Крыніцы" расказвае пра 

вялікія зрухі, якія адбыліся ў вёсцы. 

У цэнтры рамана – калгаснікі, 

вясковая інтэлігенцыя. 

 



* Шамякін, І. 

       Палеская мадонна : аповесці / Іван Шамякін ; [мастак М. 

Рыжы]. — Мінск : Юнацтва, 1998. — 588, [2] с. 

 

*У кнігу народнага пісьменніка 

Рэспублікі Беларусь Івана Шамякіна 

ўвайшлі аповесці "Палеская мадонна", 

"Выкармак", "Крывінка" і інш. 

Героі аўтара – нашы сучаснікі. Яны 

жывуць і дзейнічаюць у наш час, 

трапляюць у розныя складаныя 

жыццёвыя сітуацыі, з якіх не так 

проста знайсці выйсце. 

Кніга разлічана на шырокае кола 

чытачоў. 

 



* Шамякін, I. 

    Петраград — Брэст : гістарычны раман / Іван Шамякін ; 

прадмова М. Кенькі. — Мінск : Беларусь, 1991.— 486 с. [1] 

л. партр. — (Школьная бібліятэка). 

 

*Раман народнага пісьменніка Беларусі 

Івана Шамякіна расказвае аб тым 

складаным перыядзе гісторыі Савецкай 

дзяржавы, калі ў надзвычай цяжкіх для 

краіны абставінах заключаўся Брэсцкі 

мір. У творы найбольш поўна праявіліся 

ідэйна-мастацкая маштабнасць, 

партыйная заўзятасць і грамадзянская 

смеласць пісьменніка, які даў шырокую 

панараму рэвалюцыйнага руху мас. 

 



* Шамякін, І. П.  

       Сэрца на далоні : раман / Іван Шамякін. — Мінск : Мастацкая 

літаратура, 2007. — 541, [1] с. — (Бібліятэка школьніка). 

 

*У рамане народнага пісьменніка 

Беларусі Івана Шамякіна ўзнімаюцца 

праблемы грамадзянскай адказнасці 

чалавека перад самім собой, народам, 

гісторыяй, асуджаюцца страх, які 

калечыў душы нават тых, хто шчыра 

ваяваў, занядбанне чалавечай маралі, 

кар'ерызм. 

 



* Шамякин, И. П. 

     Злая звезда : роман / Иван Петрович Шамякин ; [перевод 

с белорусского Т. И. Шамякиной ; художник. В. В. 

Дударенко]. — Минск. : Юнацтва, 1997. — 318 с.  

 
*Роман "Злая звезда" о чернобыльской 

катастрофе. В центре – образ 

председателя райисполкома Владимира 

Пыльченко, на плечи которого ложится 

тяжесть ликвидации последствий 

аварии, судьба его семьи: младший сын 

Глеб – инженер атомной станции, 

старший Борис, офицер, летчик, дважды 

побывав в Афганистане, гибнет. Не 

выдерживает материнское сердце... 

Кроме этого роман содержит в себе и 

жизнеутверждающее начало: рождение 

внука, названного его именем. 

 



* Шамякин, И. 

    Снежные зимы : роман / Иван Шамякин. — Минск : Мастацкая 

літаратура, 1973. — 368 с. 

 

*События романа "Снежные зимы" 

происходят в наше время, однако 

отзвуки минувшей Великой 

Отечественной войны до сих пор 

накладывают свой отпечаток на 

взаимоотношения людей: боевых 

друзей, отцов и детей. Эти и 

многие другие сложные проблемы 

современности затрагивает в 

своем новом романе известный 

белорусский писатель И. Шамякин. 

 



Шамякін, І. П. 

     Цуд на краі свету : апавяданні / Іван Шамякін ; 

[укладальнік Э. Карбановіч ; мастак Э. Ляхновіч]. — Мінск : 

Мастацкая літаратура, 2015. — 77 с. 

 

*Павучальныя, цікавыя і смешныя 

гісторыі з жыцця дзяцей склалі 

гэтую кнігу народнага пісьменніка 

Беларусі Івана Шамякіна. Тут 

маленькі чытач знойдзе згадкі пра 

маленства самога аўтара і яго 

ўнукаў, а таксама эпізод з Вялікай 

Айчыннай вайны. 

 



*  

Шамякин, И. П. 

      Повести / Иван Петрович Шамякин ; авторизованный 

перевод с белорусского Т. Шамякиной ; художник В. 

Фанихов. — Москва : Советский писатель, 1985. — 528 с. 

* Имя народного писателя Беларуси Ивана 
Петровича Шамякина хорошо известно 
читателям. Его книги неоднократно 
издавались на родном языке, 
переводились на русский и другие языки 
народов СССР. В настоящий сборник 
вошли повести "Первый генерал", 
"Бронепоезд "Товарищ Ленин", "Брачная 
ночь" и "Торговка и поэт". Повести 
глубоко патриотичны, художественно 
правдивы, написаны с глубоким знанием 
жизни и большой любовью к людям. 

 



Шамякін, І. П.  

    Сэрца на далоні [Гуказапіс] : радыёспектакль паводле 

аднайменнага рамана / Іван Шамякін ; рэдактар Тамара 

Абакумоўская ; гукарэжысер Віктар Лешчанок. — Мінск : 

Мастацкая літаратура : Вигма, 2014. — 1 гукавы дыск (138 хвіл 

47) 
* Радыёспектакль паводле аднайменнага романа (запіс 

1964г.). 
Запіс радыёспектакля паводле аднайменнага рамана "Сэрца 
на далоні" з'яўляецца рарытэтам – запіс яго зроблены 
пяцьдзясят гадоў таму. 
Аўтар рамана падымае праблемы маралі і чысціні адносінаў 
паміж людзьмі. У творы старшыня гарсавета Гукан піша 
гісторыю падпольнага руху, адступаючы ад ісціны. Зося 
Савіч імкнецца вярнуць сумленнае імя свайго бацькі 
доктара Савіча. Супраць Гукана паўстаюць хірург Яраш і 
журналіст Шыковіч, якія выкрываюць яго 
нядобрасумленнасць. Падзеі адбываюцца ў мірны час і 
перамяжоўваюцца з успамінамі герояў пра ваенныя гады. 
Ролі выконваюць артысты Нацыянальнага акадэмічнага 
тэатра імя Янкі Купалы: народныя артысты СССР Генадзь 
Аўсяннікаў, Барыс Платонаў, Віктар Тарасаў, народныя 
артысты Беларусі Галіна Арлова, Валянцін Белахвосцік, 
Сцяпан Бірыла, Генадзь Гарбук, заслужаныя артысты 
Беларусі Марыя Зінкевіч, Барыс Уладамірскі і інш. 

 



* I хай сабе — 

з нагоды, 

без нагоды, 

я паўтару, 

хоць колькі 

пройдзе год: 

калі пясняр такі 

ёсць у народа, 

то за яго 

паклон табе, 

народ!.. 

 

 



*Шамякін Іван Пятро́віч – Кнігі -  Рэжым доступу 

: http://profilib.com/avtor/ivan-shamyakin.php 

Віртуальны музей І. П. Шамякіна [Электронны рэсурс].

: http://shamyakin-goub.iatp.by/index.htm 
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