
НАВУКОВЫЯ   ПУБЛІКАЦЫІ

Мастацтва савецкай эпохі — з’ява вельмі складаная і супярэчлівая. Стаў-
ленне да яе і сёння працягвае быць вельмі неадназначным.

Сусветная гісторыя мела нямала трагічных старонак. Аднак, мабыць, да 
ХХ ст. у ёй было не так шмат перыядаў, якія менавіта ў сферы развіцця мастацкай 
культуры характарызаваліся б адначасова і як вялікая трагедыя, і як вялікі роск-
віт. Менавіта такой з’яўляецца гісторыя мастацтва савецкага перыяду.

З аднаго боку, у шматнацыянальнай савецкай культуры заявіла пра сябе 
велізарная колькасць таленавітых, нават геніяльных пісьменнікаў, мастакоў, 
музыкантаў, рэжысёраў. З іншага боку, у СССР на практыцы сцвярджалася 
жорсткая таталітарная ідэалогія, вынішчалася свабода творчасці, многія дзеячы 
былі цалкам пазбаўлены магчымасці тварыць, а некаторыя былі проста фізічна 
знішчаны.

Гэта быў першы эксперымент у гісторыі, калі дзяржава паставіла перад 
сабой задачу — і часткова выканала яе! — цалкам падпарадкаваць сабе мастацт-
ва (таму многае ў развіцці савецкага мастацтва можа быць зразумелым толькі ў 
кантэксце палітычнай гісторыі).

Першы i ўяўны банальны крок у разуменні мастацтва гэтага перыяду, — раз-
вядзенне паняццяў «савецкае мастацтва і літаратура» і «літаратура і мастацтва 
савецкага перыяду». «Савецкае мастацтва» і «мастацтва савецкай эпохі» — не 
зусім сінанімічныя паняцці.

Паняцце «літаратура і мастацтва савецкага перыяду» — шырэй паняцця 
«савецкае мастацтва і літаратура». Апошняе ўключае ў сябе толькі тыя з’явы 
мастацкай культуры, якія афіцыйна былі прызнаны і «ўваходзілі» ў агульны 
кантэкст савецкай культуры. Але само паняцце «мастацкая культура савецкага 
перыяду» шырэй, уключае ў сябе яшчэ некалькі вельмі важных складнікаў.

Адначасова з афіцыйна прызнаным мастацтвам у Савецкім Саюзе існавала 
мастацтва непрызнанае, неафіцыйнае, падпольнае, а таксама мастацтва эміг-
рацыі (пісьменнікі і мастакі, якія вымушаныя былі пакінуць Савецкі Саюз і з 
рознай ступенню поспеху і прызнання тварылі ў розных краінах). Неабходна 
памятаць, што савецкая дзяржава была самай вялікай у свеце, шматнацыяналь-
най, дзе «новая культура» стваралася рознымі народамі, якія мелі вельмі яркія, 
спецыфічныя нацыянальныя рысы і знаходзіліся на розных узроўнях развіцця 
мастацкага жыцця. Пісьменнікі і мастакі розных нацыянальнасцей, якія тварылі 
за межамі Радзімы, у большай ці меншай ступені ўнеслі ўклад у развіццё сваіх 
нацыянальных культур, таксама адносяцца да літаратуры і мастацтва савецкага 
перыяду.

Многія навукоўцы, пісьменнікі, мастацтвазнаўцы лічаць, што ў эпоху існа-
вання СССР сфармавалася адмысловая савецкая літаратура і мастацтва як спецы-
фічны, у чымсьцi наднацыянальны феномен сусветнай культуры, якi, натуральна, 
у кожнай сваёй з’яве нёс (не мог не несці!) нацыянальныя асаблівасці (гл. падра-
бязней [5]). У нашым артыкуле разглядаюцца не нацыянальныя асаблівасці літа-
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ратур і мастацтваў, якія ў свой час адносiлiся да савецкіх, не феномен мастацкай 
культуры савецкай шматнацыянальнай эміграцыі, а агульныя тэндэнцыі развіцця 
мастацтва савецкага перыяду, якое вызначана цалкам выразнымі рамкамі існаван-
ня савецкай дзяржавы — з 1917 г. па 1991 г.

Ніякая з’ява не паўстае імгненна і не знікае адразу, са сканчэннем канкрэтна-
га гістарычнага этапу. У гісторыі савецкага мастацтва можна вылучыць пэўныя 
перыяды, кожны з якіх валодае характэрнымі асаблівасцямі. За імі пакуль не 
замацаваліся канкрэтныя назвы, як, напрыклад, за перыядамі Адраджэння або 
Асветніцтва. Іх храналагічныя рамкі і назвы вельмі ўмоўныя.

Першы перыяд — гэта час станаўлення савецкага мастацтва з 1917 г.
па 1932 г.

Яшчэ да рэвалюцыі 1917 г., падчас пачатку Срэбранага веку, у мастацкай 
культуры Расійскай iмперыi з’явілася мноства напрамкаў, аб’яднанняў, груповак, 
якія мелі ўласныя творчыя праграмы, ставілі мэту «канструяваць новае жыццё», 
адлюстроўваць яго не так, «як яно ёсць», а так, як «павінна быць». Успрыманне 
свету стала больш свабодным, чым раней. Мастацтва авангарду імкнулася да 
карэннага абнаўлення, разрыву з традыцыямі, шукала незвычайныя сродкі выра-
жэння, новыя формы ўзаемаадносін мастака з жыццём, імкнулася разняволіць 
асобу мастака [1]. Усе творчыя асобы былі вельмі рознымі, але большасць з іх 
аб’ядноўвала характэрная рыса мастацтва перадрэвалюцыйных гадоў — непры-
манне каштоўнасцей сучаснага грамадства, нелюбоў да «буржуазнасці» і прад-
чуванне перамен. Гэтае адчуванне прысутнічала як у «асобных» пісьменнікаў 
і мастакоў, так і дэкларавалася рознымі мастацкімі групоўкамі — сімвалістамi, 
футурыстамi, акмеістамi і г. д. Мастацтва як бы замерла ў чаканні рэвалюцыйных 
зменаў.

У 1917 г. паслядоўна адбыліся дзве рэвалюцыі. Надышоў час не проста будаў-
ніцтва новай дзяржавы, але і душэўнага ўзрушэння, часта — трагедый. Нароўні 
з сацыяльнымі асновамі сталі цалкам афіцыйна разбурацца старыя каштоўнасці. 
Герой сатырычнай п’есы У. Маякоўскага «Лазня» сказаў, што раніцай пасля пера-
вароту трамваі па-ранейшаму ішлі, але гэта былі ўжо трамваі чырвонага колеру.

Кіраўнікі савецкай краіны, выдатна разумеючы, як моцна ўплывае мастацтва 
на людзей, аднымі з першых сваіх рашэнняў (дэкрэтаў) перавялі ва ўласнасць 
дзяржавы (нацыяналізавалі) як непасрэдна творы мастацтва, так і ўсе сродкі і 
матэрыялы, якімі магчыма iх ствараць. Мастацтва з гэтага часу павінна было 
стаць агітацыйным і прапагандысцкiм, заахвочваць людзей да ўдзелу ў будаў-
ніцтве новага свету. Шматлiкiя пісьменнікі, мастакі, музыканты, танцоры, кіне-
матаграфісты не прынялі новай дзяржавы і пакінулі яе. Аднак вялікая колькасць 
творчай інтэлігенцыі як у самой краiне, так і ва ўсім свеце з вялікай радасцю 
ўспрыняла рэвалюцыю, якая адпавядала яе надзеям на абнаўленне старога свету.

Першыя пяць гадоў пасля рэвалюцыі афарбаваны адмысловым каларытам, 
у іх свая праблематыка. Сутнасць усяго мастацтва — рэвалюцыя. Літаратурныя, 
жывапісныя, скульптурныя і іншыя творы — толькі пра рэвалюцыю. Асэнсаван-
не рэальных і магчымых яе наступстваў у мастацтве пачынаецца толькі пасля 
заканчэння Грамадзянскай вайны і абвяшчэння новай дзяржавы — СССР, у якую 
першапачаткова ўваходзілі Расія (РСФСР), Украіна, Беларусь і Закаўказская федэ-
рацыя (Азербайджан, Арменія і Грузія).

Шматлiкія мастакі пачатковага перыяду развіцця савецкага мастацтва не 
толькі вольна тварылі (ім не даводзілася падладжвацца пад новую ідэалогію, 
яна цалкам адпавядала іх ўнутранаму свету), але і актыўна ўдзельнічалі ў дзяр-
жаўным кіраванні мастацтвам, шчыра і з поўнай адданасцю дапамагаючы новай 
уладзе.

Першы савецкі наркам (міністр) асветы А. Луначарскі, якi быў высокакуль-
турным чалавекам і бліскучым аратарам, здолеў «перекинуть “временный мост” 
между революцией и миром русской интеллигенции» [2, с. 360]. Ён прыцягнуў
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да кіравання мастацтвам такіх выбітных мастакоў, як У. Маякоўскі, А. Блок, 
В. Брусаў, У. Татлін, А. Шчусеў, Н. Альтман, К. Малевіч, В. Кандзінскі, М. Ша-
гал, У. Меерхольд і шматлiкiх іншых. Мастакі маладой савецкай краіны не толь-
кi падтрымлівалі кантакты са сваімі калегамі ў Еўропе і Амерыцы, але і мелі 
там салідны аўтарытэт, адчувалі сябе часткай агульнасусветнага мастацкага 
працэсу.

У першы перыяд станаўлення савецкай мастацкай культуры, ва ўмовах хаосу 
і разрухі былі створаны секцыі выяўленчага мастацтва пры аддзелах народнай 
адукацыі ў Маскве, Петраградзе, Мінску, Віцебску, Харкаве і іншых буйных 
гарадах. Узнікае савецкі рэжысёрскі тэатр, станаўленне якога звязана з імёнамі 
У. Меерхольда і Я. Вахтангава. Пры Дзяржкiнашколе адкрываецца эксперымен-
тальная майстэрня «Калектыў Куляшова», якая стала першай у свеце вышэйшай 
навучальнай установай, дзе рыхтавалі кінематаграфістаў усіх творчых спецы-
яльнасцей. Малады савецкі кінематограф нароўні з выяўленчым мастацтвам і 
архітэктурай становіцца флагманам развіцця сусветнага мастацтва. У сталіцах і 
найбуйнейшых гарадах саюзных рэспублік адкрываюцца тэатры і музеі (у многіх 
выпадках — упершыню). Ва ўсіх саюзных рэспубліках ствараюцца нацыяналь-
ныя кінастудыі.

Пры гэтым, абвешчаная «вайна палацам» дала вялiкую свабоду рабаванням 
і марадзёрству. Ажыццяўлялася масавае разбурэнне дваранскіх сядзіб, знішчалі-
ся ўнікальныя бібліятэкі, мастацкія каштоўнасці, загінула незлічоная колькасць 
ікон. За першыя 20 гaдоў савецкай улады былі за бесцань прададзеныя за мяжу 
шматлiкія карціны Рэмбранта, Рубенса, Ван Дэйка, Рафаэля, Веласкеса і іншых 
майстроў з калекцый галоўных музеяў краіны. На таемных распродажах і публіч-
ных аўкцыёнах было прададзена некалькі тысяч тон мастацкіх каштоўнасцей [4]. 
У той жа час эксперыменты ва ўсіх відах мастацтва, пастаянныя спрэчкі і сапер-
ніцтва дапамаглі раскрыцца такім мастакам, якія шмат у чым вызначылі шляхі 
развіцця ўсяго сусветнага мастацтва ў ХХ і ХХІ стст. Розныя авангардысцкія 
напрамкі ў жывапісе і скульптуры, канструктывізм у архітэктуры, рэвалюцый-
ны кiнаавангард — па-сапраўднаму заявілі пра сябе толькі пасля рэвалюцыі як 
мастацкія з’явы сусветнага маштабу.

Рэвалюцыйнасць і калектывізм — асноўныя рысы «новага чалавека», якога 
славiць паслярэвалюцыйнае мастацтва. Сапраўдны герой той, хто атаясамляе 
сябе з жыццём свайго класа, а жыццё класа — з жыццём усяго чалавецтва, хто 
цалкам падпарадкоўвае сябе мэтам дзяржаўнага будаўніцтва. Гэта тычылася не 
толькі простага грамадзяніна, але і асобы мастака. Мастак бачыў сябе на парозе 
новай эры, маладосць эпохі і радасць абуджэння былі яго маладосцю і яго рада-
сцю. Апошнюю мастацтва павінна было тыражаваць у мільёнах экзэмплярах, 
укараняючы яе ў свядомасць «народных мас» і стымулюючы іх на стваральную 
працу.

Галоўная дактрына ўсіх праяў рэвалюцыйнага авангарду, ад футурызму да 
канструктывізму, па сутнасці, аб’ядноўвала іх у цэласную з’яву. Адрозненні 
паміж імі адыходзілі на іншы план перад агульнасцю мэт. Няма больш храмаў 
мастацтва — ёсць майстэрні, у якіх мастакі ў радасным, арганізаваным працэсе 
вырабляюць патрэбныя класу і чалавецтву каштоўнасці. «Фабрыкай аптымізму» 
называлі сваё мастацтва рускія футурысты. Толькі тое мастацтва мае каштоў-
насць, якое становіцца прыладай па пераробцы свету ў патрэбным кірунку. Усё 
астатняе — «контррэвалюцыя і буржуазная рэакцыя».

У першыя гады пасля рэвалюцыі аптымістычна настроеныя мастакі не маглі 
меркаваць, што ўжо праз некалькі гадоў у краіне, якая будуе сацыялізм, пачнецца 
новая пераацэнка культурных каштоўнасцей, і шмалiкае ў іх творчасці, якое зда-
валася ім рэвалюцыйным і антыбуржуазным, будзе абвешчана контррэвалюцый-
ным і буржуазным. Іх жа лозунгі аб ідэалогіі, масавасці, класавасцi абернуцца 
супраць іх саміх.
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Ужо ў 1920-я гг. кіраўніцтва краіны стала даволi часта накладваць палітыч-
нае вета на «бягучую прадукцыю ў галіне мастацтва». У 1929 г. прайшлі апошнія 
выставы амаль усіх мастацкіх таварыстваў, а затым пачалася траўля тых май-
строў, якія не адпавядалі патрабаванням адзінай жорсткай палітычнай лініі, што 
ўсталёўвалася ў гэты час, і дысцыпліны партыі.

Разгарнулася ўнутрыпартыйная барацьба, якая завяршылася перамогай 
I. Сталіна над Л. Троцкім. Гэта было не толькі супрацьстаянне асоб, дзвюх гру-
повак. Гэта была барацьба дзвюх сацыялістычных ідэалогій. І калі Л. Троцкі 
працягваў праводзіць у жыццё ідэю «сусветнай рэвалюцыі», то І. Сталін быў 
больш прагматычны: ён вырашыў будаваць сацыялізм у асобна ўзятай краіне. 
Натуральна, з сыходам з палітычнай арэны Л. Троцкага павінны былі сысці і тыя 
авангардныя з’явы ў мастацтве, якія бачылiся планетарнымі, агульначалавечымі 
маштабамі (i якія ён, дарэчы, падтрымліваў). У краіне застаўся адзіны лідар, 
ідэалогія ўжо не магла «крышыцца», творы мастацтва не маглі выказваць розныя 
мастацкія пазіцыі.

Другі перыяд развіцця савецкага мастацтва — так званая «сталінская 
эпоха», якая ўключае ў сябе час, калі ў краіне ішла Вялікая Айчынная вайна.
У мастацкім жыцці краіны яго правільна пазначаць з 1932 г. па 1955 г.

Гэты перыяд увайшоў у гісторыю як перыяд таталітарызму. А ў мастацтве 
ён адзначыўся канчатковым сцвярджэннем сацыялістычнага рэалізму і поўным 
адмаўленнем усіх твораў, якія не адпавядалі нормам зацверджанага творчага 
метаду. Дзяржава не магла доўга мірыцца з разнастайнасцю ў мастацтве і «разна-
думствам» сярод мастакоў, паступова выпрацавала пэўную мастацкую дактрыну, 
якая павінна была стаць не проста галоўнай, а адзінай. Гэта цалкам адпавядала 
самому духу развіцця краіны: ад адноснай унутрыпартыйнай дэмакратыі яна 
перайшла ў падпарадкаванне аднаму чалавеку — правадыру І. Сталіну.

Сам тэрмін «сацыялістычны рэалізм» упершыню з’явіўся на старонках 
«Литературной газеты» ў 1932 г. У гэтым жа годзе выйшла Пастанова ЦК ВКП(б) 
«Аб перабудове літаратурна-мастацкіх арганізацый», у якой гаварылася, што 
наяўнасць у савецкай літаратуры розных груповак стала тормазам яе развіцця, у 
сілу чаго ўсе яны падлягаюць ліквідацыі, на іх месцы засноўваецца адзіны Саюз 
савецкіх пісьменнікаў. Там жа прадпісвалася «правесці аналагічныя змены па 
лініі іншых відаў мастацтва».

У 1934 г. адбылася падзея, якая канчаткова зацвердзіла новыя ўзаемаадносі-
ны дзяржавы і мастака, — Першы з’езд савецкіх пісьменнікаў.

Было канчаткова вызначана, што «творчая адзінка» можа існаваць толькі ў 
складзе дзяржаўнага па сваёй сутнасці аб’яднання — творчага саюза. Калі ты не 
член Саюза пісьменнікаў, Саюза кампазітараў, Саюза мастакоў і г. д., то цябе як 
бы няма для дзяржавы. I, такім чынам, няма для гледачоў і чытачоў.

На з’ездзе зацверджаны ў якасці адзінага правільнага творчы метад сацы-
ялістычнага рэалізму. Мастак павінен быў адлюстроўваць сучасны гістарычны 
працэс у святле афіцыйнай ідэалогіі савецкай дзяржавы. М. Горкі, выступаючы 
на Першым з’ездзе савецкiх пісьменнікаў, казаў, што мэта сацыялістычнага 
рэалізму — «непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей 
человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, 
ради великого счастья жить на земле, которую он сообразно непрерывному росту 
его потребностей хочет обработать всю как прекрасное жилище человечества, 
объединённого в одну семью» [3, с. 330].

Сам тып мастацкага асваення рэчаіснасці, які назвалі сацыялістычным рэа-
лізмам, з’явіўся задоўга да самой назвы. Яшчэ да Кастрычніцкай рэвалюцыі ства-
раліся творы мастацтва, у якіх вельмі выразна была выказана пазіцыя асобы, што 
не адлучае сябе ад свайго прыгнечанага класа (рабочы, селянін, салдат) і патрабуе 
рэвалюцыйных пераўтварэнняў, вынікам якіх павінна стаць новае, справядлівае 
жыццё, i ў iм будуць улічаны ў першую чаргу інтарэсы менавіта прыгнечанага
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класа. Пры такім светабачанні амаль заўсёды ёсць вораг: гэта той, хто прыгня-
тае, не дазваляе рэалізавацца. Такі погляд на свет быў прадстаўлены ў мастацкай 
прозе (раманы М. Горкага «Маці» і А. Барбюса «Агонь»), музыцы і паэзіі («Інтэр-
нацыянал» Э. Пацье і П. Дэгейтэра), іншых творах мастацтва. Такі тып рэалізму 
доўга называлі па-рознаму, што не істотна ўплывала на сам мастацкі працэс.

Аднак прызнанне такога, выразна названага і пэўнага мастацкага погляду 
адзіна правільным, прывяло да таго, што ў краіне любое іншае бачанне маста-
ком рэчаіснасці цягнула за сабой поўнае яго выключэнне з мастацкага жыцця, а 
часам нават i фізічную ліквідацыю. Былі наўпрост забароненыя і на доўгія гады 
«закрытыя» творы, якія не адпавядалi духу сацыялістычнага рэалізму, не адлю-
строўвалi класавых інтарэсаў. Дзяржава прыгадала словы У. Леніна пра тое, што 
«мастацтва павінна быць зразумелым народу», і любыя «незразумелыя» (у асноў-
ным партыйнымі кіраўнікамі) мастацкія прыёмы аб’яўляліся чужымі сацрэалізму 
і, адпаведна, шкоднымі народу. Шматлікiя дзеячы мастацтва абвінавачваліся па 
сфабрыкаваных справах, прайшлі жахі лагераў і нават былі расстраляныя.

Мiж iншым, перад «прызнанымі» мастакамі з’явілася масавая аўдыторыя. 
Тэатры, мастацкія музеі, канцэртныя залы наведваліся вялікай колькасцю людзей. 
Развіваецца кінасетка, велізарнымі тыражамі выдаюцца кнігі, адкрываюцца біблія-
тэкі. Афіцыйнае мастацтва сталінскага перыяду, узнёсла-сцвярджальнае, пафаснае, 
урачыстае, гераічнае стала па-сапраўднаму масавым. У гэты перыяд па-ранейшаму 
надаецца вялікая ўвага развіццю мастацтва ў нацыянальных і аўтаномных рэспуб-
ліках, у некаторых культурах для развіцця нацыянальных літаратур распрацоўва-
ецца і ўкараняецца пісьменнасць (спачатку — для «міжнароднасцi» — на аснове 
лацінкі, потым, у 1930-я гг., — «для ўнутранага карыстання» — перапрацоўваецца 
на кірыліцу). Маладая савецкая дзяржава дазволіла сабе нябачаную для многіх 
краін раскошу: быў захаваны дзяржаўны балет. Пад кіраўніцтвам А. Ваганавай 
пецярбургскі балет Марыінскага тэатра не толькі не страціў свайго статусу самага 
лепшага ў свеце (тэатр тады называўся па-іншаму — Ленінградскі дзяржаўны ака-
дэмічны тэатр оперы і балета імя С. М. Кірава), але і заклаў аснову балетнай педа-
гогікі і яшчэ адной «платформы» рускага і сусветнага балета — у Вялікім тэатры 
ў Маскве. І. Майсеевым быў створаны першы ў свеце прафесійны харэаграфічны 
калектыў, які займаўся мастацкай інтэрпрэтацыяй і прапагандай танцавальнага 
фальклору народаў свету i сёння з’яўляецца ўнікальным як у плане рэпертуару, так 
і ў дачыненнi мастацкага майстэрства (цяпер — Дзяржаўны акадэмічны ансамбль 
народнага танца імя І. А. Майсеева).

Мабыць, найбольш ярка рысы другога, сталінскага перыяду савецкага мас-
тацтва праявіліся ў архітэктуры (магчыма, таму што гэта мастацтва па-ранейша-
му актуальнае і працягвае вызначаць аблічча многіх гарадоў: яно ў нас заўсёды 
«перад вачыма»). Пачынаючы з 1930-х гг. у савецкай архітэктуры сталі перава-
жаць класічныя традыцыі, шырока выкарыстоўвацца класічная спадчына. Прын-
цыпы стварэння непадуладных часу, ідэальных формаў Антычнасці і класіцызму 
супалі з галоўнай задачай савецкай ідэалогіі, яе прэтэнзіяй на вечнасць «светлага 
жыцця», што і прывяло да з’яўлення так званага «сталінскага ампіру». Пампез-
насць, манументальнасць, маштабнасць, празмерная прыгажосць, часам нават на 
шкоду выгодзе і функцыянальнасці — характэрныя асаблівасці архітэктуры гэта-
га перыяду (асабліва пасляваеннага часу, калі былі «цалкам зжытыя» тэндэнцыі 
авангарду і канструктывізму). Цяжка сабе ўявіць, напрыклад, сённяшнюю Маск-
ву без «сталінскіх гмахаў», а Мінск без праспекта Незалежнасці. Не падвяргаецца 
сумневу мастацкая каштоўнасць гэтай архітэктуры.

Культ вечнасці і гігантаманіі пацягнуў за сабой тое, што нават будаўніцтва 
маскоўскага метро ў выніку прывяло не проста да стварэння чарговага зручнага 
сродку перамяшчэння, а да ўзнікнення чароўных падземных палацаў, якія дзівілі 
ўяўленне савецкага чалавека маштабамі і прыгажосцю. Па станцыях можна было 
хадзіць нібы па залах музея. Метро было заклікана ўздзейнічаць як матэрыяліза-
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ваны сімвал звышнатуральнай магутнасці чалавека-працаўніка, які павінен быў 
захапляцца і разумець (і ён захапляўся і разумеў!), у якой вялікай і справядлівай 
дзяржаве ён жыве. Менавіта ў гэты перыяд у СССР вяртаюцца многія з тых, хто 
раней пакінуў Радзіму, то бок дзеячы мастацкай культуры: М. Горкі, А. Купрын, 
М. Цвятаева, В. Шухаеў, А. Вярцінскі і інш.

Неад’емным аспектам «сталінскага» перыяду з’яўляецца ўзвялічванне права-
дыра. Ва ўсiх вiдах мастацтва ствараліся творы, дзе асабліва падкрэслівалася роля 
Сталіна ў гісторыі і яго значэнне для жыцця кожнага савецкага чалавека. Вершы, 
паэмы, маляўнічыя палотны, мазаікі, скульптуры, песні, оперы, фільмы — велі-
зарная колькасць твораў была прысвечана кіраўніку савецкай дзяржавы. Варта 
адзначыць, што само паняцце «культ асобы» шмат у чым успрымаецца скрозь 
прызму мастацтва. У большасці таталітарных рэжымаў дыктатар меў патрэбу ў 
падтрымцы з боку мастакоў. І тут І. Сталін не быў выключэннем.

Аднак, як і ва ўсёй гісторыі савецкай дзяржавы, у гэтага «медаля» быў другi 
бок: пры рэалізацыі велічных архітэктурных праектаў толькі ў Маскве ў 1930-я гг.
было знішчана каля 700 помнікаў дойлідства і каля 3 тысяч будынкаў гістарыч-
нага значэння.

Менавiта на «сталінскі» перыяд прыйшлася Вялікая Айчынная вайна. Яна 
выклікала велізарны патрыятычны ўздым савецкага народа і з асаблівай сілай 
адбілася ва ўсіх відах мастацтва, асабліва ў паэзіі і песнях. Акрамя гэтага, у гады 
вайны быў напісаны адзін з найвялікшых музычных твораў XX ст. — Сёмая 
(«Ленінградская») сімфонія Д. Шастаковіча. Тэма вайны стала найважнейшай 
ў далейшым. А савецкае мастацтва пасля Перамогі стала выклікаць несціханую 
цікавасць ва ўсім свеце.

У мастацтва сталінскай эпохі было нямала дасягненняў. Аднак не варта забы-
ваць, што шматлiкiя прадстаўнікi творчай інтэлігенцыі ва ўсіх нацыянальных 
рэспубліках СССР менавіта ў гэты перыяд трапілі пад самыя жорсткія рэпрэсіі. 
Натхнёныя патэнцыйнымі кардынальнымі зменамі яны шчыра падтрымлівалi 
новую ўладу. Многія з творчай інтэлігенцыі саюзных рэспублік былі абвінавача-
ны ў «буржуазным нацыяналізме». Некаторым «пашанцавала»: яны былі «ўсяго 
толькі» пазбаўленыя магчымасці быць убачанымі або пачутымі. Іншым «пашан-
цавала» менш: пасля знаходжання ў лагерах і ссылках яны «ўсяго толькі» засталі-
ся жывыя. Некаторыя ж у гэты перыяд загінулі, не маючы магчымасці не проста 
рэалізавацца, але нават пакінуць пасля сябе сваё мастацтва...

Наступнае дзесяцігоддзе пасля «сталінскага мастацтва» — перыяд, які назы-
ваюць «адлігай». У палітыцы гэты перыяд звязваюць з новым кіраўніком савецкай 
дзяржавы М. Хрушчовым, які прыйшоў да ўлады пасля смерці І. Сталіна (1953) і, 
у першую чаргу, з яго дакладам на ХХ з’ездзе КПСС у 1956 г. «Аб кульце асобы 
і яго выніках», у якім асуджалася палітыка, якая праводзілася І. Сталінам. Пасля 
змены ўлады ў СССР паступова былі рэабілітаваныя многія нявінна асуджаныя, 
з Крымінальнага кодэкса было выдалена паняцце «вораг народа», на падставе 
якога раней асуджаліся мільёны савецкіх грамадзян, была дадзена магчымасць 
вярнуцца на радзіму многім народам, масава дэпартаваным у сталінскі перыяд у 
азіяцкую частку СССР, быў абвешчаны курс на «мірнае суіснаванне» з краінамі 
капіталістычнага свету. Савецкі Саюз становіцца больш адкрытым, праводзіцца 
грандыёзны VI Сусветны фестываль моладзі і студэнтаў (1957), дзе савецкія 
людзі ўпершыню за доўгія гады змаглі непасрэдна сустрэцца з прадстаўнікамі 
131 краіны.

У мастацкай культуры гэты перыяд адзначаны выхадам аповесці І. Эрэнбурга 
«Адліга» (1954), якая і дала назву ўсяму гістарычнаму перыяду.

На станаўленне мастацтва гэтага часу вялікі ўплыў аказаў навукова-тэхнічны 
прагрэс і сацыяльна-эканамічныя працэсы. Мастакі атрымалі некаторую свабоду 
творчасці ў параўнанні з папярэднім перыядам. Вельмі сімвалічным з’яўляецца 
адна з галоўных сусветных падзей эпохі М. Хрушчова — першы палёт чалавека
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(савецкага чалавека!) у космас. Гэта не магло не даць адчування пэўнага прарыву, 
вызвалення, аптымізму і веры ў нешта абавязкова добрае ў будучыні. З’яўляецца 
немажлiвы пры Сталіне феномен «андэграўнда» (неафіцыйнага, непрызнанага 
мастацтва). Літаратура, выяўленчае мастацтва, кінематограф больш свабодна 
«задыхалі»: у творах з’явіліся матывы асуджэння сталінізму, матывы асабістага 
жыцця, не звязанага з будаўніцтвам новага грамадства, магчымасць крытычна і 
іранічна ставіцца да сацыяльных праблем, упершыню загаварыць пра некаторыя 
з іх. Яркай з’явай мастацкай культуры перыяду «адлігі» стала так званая «вяс-
ковая проза», аўтары якой (В. Шукшын, В. Бялоў, А. Салжаніцын, Б. Мажаеў і 
інш.) без усялякага намёку на сацрэалістычны пафас казалі пра традыцыйныя, 
спрадвечныя каштоўнасцi народа, драму вясковага жыцця ў новы індустрыяльны, 
«бяздушны» час.

Проза Ч. Айтматава, драматургія А. Вампiлава, В. Розава, паэзія А. Вазня-
сенскага, Б. Ахмадулінай, Я. Еўтушэнкі, фільмы Р. Чухрая, С. Растоцкага, М. Ху-
цыева не толькі адлюстравалі цэлы шэраг надзённых праблем, але і выказалі 
ўнутраны, без ідэалогіі свет пачуццяў і пошукаў чалавека — і гэта няхай не дужа 
віталася, але аўтараў не высылалі ў лагеры.

В. Быкаў, Г. Бакланаў, В. Астаф’еў ствараюць «нязвыклыя» творы пра міну-
лую вайну, дзе ў цэнтры мастацкай апавядання не гераізм і ахвярнасць у імя ідэі, 
а ўнутраны свет і пакуты асобы.

Упершыню ў мастацтве ўздымаюцца праблемы экалогіі (фільм С. Герасімава 
«Ля возера»). Узнікае ўнікальная з’ява мастацкай культуры — аўтарская песня 
(Б. Акуджава, У. Высоцкі, Ю. Візбар, А. Галіч), якая закліканае «сам-насам» 
паразмаўляць «па душах» з чалавекам аб самым патаемным. Савецкі кінемато-
граф «успамінае» пра сваю былую веліч 1920-х гг. і дорыць свету шэраг шэдэўраў, 
якiя вяртаюць краіне статус адной з вядучых кiнадзяржаў («Ляцяць жураўлі» 
М. Калатозава, «Балада пра салдата» Р. Чухрая, «Іванава дзяцінства» А. Таркоў-
скага і інш.). У гэтыя гады на тэрыторыі большай часткі краіны распаўсюджана 
тэлетрансляцыя. Тэлестудыі былі адкрыты ва ўсіх сталіцах саюзных рэспублік і 
ў шэрагу абласных цэнтраў.

Савецкае мастацтва, афіцыйна ніяк не адмаўляючыся ад вяршэнства сацыя-
лістычнага рэалізму (у ім працягваецца «барацьба з буржуазнай ідэалогіяй»), 
перастае быць залішне пафасным, манументальным, пампезным, яно як бы 
«паварочваецца тварам» да чалавека, дазваляе яму не заўсёды будаваць светлую 
будучыню для ўсёй краіны, а мець яшчэ і сваё ўласнае, асабістае жыццё, якое, 
пры ўсіх праблемах, усё ж такі перапоўнена аптымізмам.

Адмова ад «параднасці» сталінскага мастацтва, аднак, часта прыводзіла 
да іншай крайнасці — так званага «суровага стылю». Адсутнасць канфлікту, 
«згладжванне» ўсіх цяжкасцей, імкненне да празмернага спрашчэння iншым 
часам прыводзіла мастака да пустэчы мастацкага зместу яго твора. Пошук пра-
статы мовы прывёў многіх пісьменнікаў і мастакоў да схематызму. Затое мініма-
лізм сродкаў зблізіў шматлікiя станковыя творы жывапісу і скульптуры «суровага 
стылю» з мастацтвам манументальным. Невыпадкова ў гэты перыяд не манумен-
тальнае мастацтва запазычвае нешта ад станковага, як гэта бывала звычайна, а 
наадварот, працэс узаемаабагачэння ідзе ад манументальнага да станковага. Як 
вынік, мы бачым на палатне сюжэт, які быў бы добры ў якасці мазаікі на фасадзе 
дома або пано ў метро, але не напісаны алеем і не ўстаўлены ў раму.

І зноў жа, сёння гэта асабліва яскрава відаць у архітэктуры. У гэтым вiдзе 
мастацтва дзяржава наўпрост заявіла пра «барацьбу з празмернасцямі» — і, як 
вынік, ва ўсіх савецкіх гарадах з’явіліся цэлыя раёны, забудаваныя тыпавымі, 
малагабарытнымi дамамі гэтага перыяду, так званымі «хрушчоўкамі», якія з 
мастацкага пункту гледжання ўяўляюць, вядома ж, сумнеўную каштоўнасць.

Менавіта ў гэты перыяд многія мастакі з ліку «неафіцыйных» (а часам і пры-
знаныя, якiя выстаўлялiся і друкавалiся) не баяцца ў сваіх творах адкрыта высту-
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паць супраць савецкай ідэалогіі і палітыкі. Узнікае паняцце «дысідэнт» — не 
згодны з дзяржавай. Вядома ж, большасць з іх пазбаўляецца афіцыйнага пры-
знання і падвяргаецца пэўным ганенням. Аднак савецкае грамадства ўжо не так 
баіцца ссылак або расстрэлаў, як раней: па краіне ходзіць «самвыдат» (падпольна 
надрукаваныя непрызнаныя творы), праводзяцца «хатнія» выставы і канцэрты.

Перыяд «адлігі» скончыўся ў 1965 г., калі адбыўся суд над пісьменнікамі-
дысідэнтамi А. Сіняўскім і Ю. Даніэлем. У канцы 1960-х гг. быў закрыты часопіс 
«Новый мир», на старонках якога друкаваліся найбольш яркія літаратурныя і публі-
цыстычныя творы. З гэтых гадоў і да 1985 г. у савецкай гісторыі пачынаецца час, якi 
характарызуецца найбольшым эканамічным і навуковым росквітам краіны. Аднак 
пры размове пра культуру гэтую эпоху часта называюць «перыядам застою».

У 1972 г. былі прынятыя пастановы аб літаратурна-мастацкай крытыцы і 
кінематаграфіі, у якіх, ва ўмовах «спелага сацыялістычнага грамадства» і ўжо 
абвешчанага «пабудаванага сацыялізму», ад працаўнікоў мастацтва патрабавала-
ся партыйная прынцыповасць і развіццё сацыялістычнага рэалізму як асноўнага 
творчага метаду.

Пры гэтым агульны настрой у краіне (асабліва ў асяроддзі творчай інтэліген-
цыі, якая часам магла бываць за мяжой і параўноўваць жыццё ў СССР і на Заха-
дзе) было далёка не тым, як ва ўсе папярэднія гады. Рэальныя, бачныя перавагі 
савецкага ладу і дасягненні інжынернай думкі, якія маглі канкурыраваць з такімі 
дасягненнямі іншых краін у 1960-я гг., відавочна здалі свае пазіцыі. «Заходні» лад 
жыцця і «заходняя» культура сталі для савецкага чалавека чымсьці эталонным, 
жаданым, маючым перавагу перад усім савецкім. Неадпаведнасць таго, пра што 
гаварылася афіцыйна, і таго, што бачыў чалавек у паўсядзённым жыцці, прывя-
ло да татальнага недаверу да ўсяго афіцыйнага. Але так як рэпрэсій ужо чакаць 
не даводзілася, то паўстала сітуацыя пэўнага «двайнога» жыцця. У афіцыйнай, 
фармальнай абстаноўцы савецкі грамадзянін паводзіў сябе «як трэба» і казаў тое, 
«што трэба», а дома або з сябрамі часта здымаў з сябе маску, станавіўся сам сабой 
і дэманстраваў абыякавасць ці нават непрыманне да ўсяго, што ад яго і ад іншых 
патрабавала дзяржава. Разрыў паміж савецкай дзяржавай і савецкай асобай дасяг-
нуў свайго максімуму.

З аднаго боку, гэта, несумненна, станоўча паўплывала на развіццё мастацтва. 
Менавіта на гэты перыяд прыпадае, напрыклад, росквіт нацыянальных жыва-
пісных школ Закаўказзя, Сярэдняй Азіі, Прыбалтыкі, Украіны, Беларусі, кожная 
з якіх канчаткова набывае сваю самабытнасць. Кожны з вядучых нацыянальных 
тэатраў краіны выпрацаваў свой асаблівы светапогляд.

У кінематографе сцвярджаецца так званае «інтэлектуальнае» кіно. У скарбніцу 
сусветнага кінамастацтва ўвайшлі карціны А. Таркоўскага, К. Муратавай, С. Па-
раджанава, Э. Клімава, Г. Данеліі, В. Турава, А. Канчалоўскага, М. Міхалкова, 
найярчэйшыя фільмы грузінскіх кінематаграфістаў і многія іншыя. У шматлiкіх 
творах літаратуры, кіно, музыкі, жывапісу мастакі дэманструюць немагчымую для 
сацыялістычнага рэалізму страту веры ў будучыню, у магчымасць сацыяльных 
пераўтварэнняў, безвыходны драматызм унутранага свету. Трагічны фінал часта 
становіцца амаль нормай. Трывожна гучаць творы пра моладзь, якая страціла сацы-
яльныя і маральныя арыенціры. Пры гэтым у іншых, не менш таленавітых творах 
мастацтва магла быць прадстаўлена цалкам супрацьлеглая, аптымістычная кан-
цэпцыя. Мастацтва позняга савецкага перыяду перастае быць адзіным, становіцца 
вельмі разнастайным. Пры гэтым да адкрыта кан’юнктурных твораў, прасякнутых 
афіцыйнай ідэалогіяй у духу сацрэалізму, і калегі-мастакі, і простыя гледачы, і слу-
хачы часцяком ставяцца калі не з непрыманнем, то з іроніяй.

«Падпольнае» мастацтва нярэдка было наскрозь іранічным, на ўсе лады 
высмейвала савецкі лад жыцця і афіцыйную ідэалогію. Мастакі сталі ў масавым 
парадку «прарывацца» за мяжу. Больш за 3000 жывапісных палотнаў савецкіх 
мастакоў 1970-х гг. апынуліся ў карцінных галерэях і ў прыватных зборах за



мяжой. Часта без афіцыйнага дазволу скульптары, мастакі, архітэктары сталі 
ўдзельнічаць у разнастайных міжнародных конкурсах, дзе звярталі на сябе піль-
ную ўвагу. Пісьменнікі і паэты перапраўляюць свае творы для публікацыі ў Еўро-
пе і Амерыцы. Сярод савецкіх чытачоў стаў папулярны не толькі «самвыдат», але 
і «тамвыдат» (выдадзеныя за мяжой недазволеныя літаратурныя творы).

Калі раней мастаку-іншадумцу пагражалі лагер або смерць, то ў 1970-я гг. 
такiх пачынаюць «выжываць» з краіны. Трапілі пад ганенні і вымушаныя былі 
пакінуць краіну пісьменнікі і паэты А. Салжаніцын, У. Максімаў, І. Бродскі,
В. Аксёнаў, У. Вайновіч, скульптар Э. Неізвесны, кінарэжысёр А. Таркоўскі, 
музыкант М. Растраповіч, спявачка Г. Вішнеўская, а таксама многія іншыя.

Іх мастацтва не вынішчалася. Яно ігнаравалася. Але нядоўга.
Апошні перыяд існавання Савецкага Саюза пачынаецца ў 1985 годзе з абвя-

шчэннем «перабудовы» ўсяго грамадства і заканчваецца ў 1991 г. распадам дзяр-
жавы. Гэты перыяд характарызуецца паступовым поўным адыходам ад пануючай 
на працягу 1970-х гадоў сацыялістычнай ідэалогіі. Мастакам, гледачам, чытачам, 
слухачам дазваляецца ўсё: бар’еры здымаюцца, кожны можа тварыць і ўспрымаць 
тое, што яму падабаецца. У мастацтва вяртаюцца забытыя і забароненыя раней 
імёны і творы. Адбываецца антысавецкі мастацкі бум. Амаль усё, што лічылася 
раней годным, лічыцца цяпер дрэнным, што раней афіцыйна не прызнавалася і не 
дазвалялася, становіцца добрым.

Ці варта казаць, што на гэтай хвалі акрамя сапраўды выбітных твораў 
«усплылі» творы пасрэдныя, а часам і адкрыта дрэнныя? Вызначэнне «савецкі» ў 
адносiнах да твораў мастацтва зрабiлася амаль лаяльным. У грамадстве адбылася 
глабальная пераацэнка каштоўнасцей. Савецкае мастацтва скончыла сваё раз-
віццё, перадаўшы эстафету нацыянальным мастацтвам дзяржаў, якiя ўтварыліся 
на парэштках СССР. У культуры ўсіх постсавецкіх краін па-рознаму ацэньваюць 
мастацтва савецкага перыяду. Аднак варта прызнаць, што ў большасці сваёй 
лепшыя творы савецкай эпохі ў цяперашнi час лічаць ўваходзячымi ў скарбніцу 
нацыянальнага мастацтва амаль ва ўсіх постсавецкіх краінах.

Артыкул паступіў у рэдакцыю 12 ліпеня 2017 года.
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Рэзюмэ

Сяргей ЛЕБЕДЗЕЎ

Феномен літаратуры савецкай эпохі
ў кантэксце мастацкай культуры ХХ стагоддзя

УДК 82.0
Артыкул прысвечаны літаратуры (і шырэй — мастацкай культуры) савец-

кай пары. Аўтар разглядае перыяды развіцця ўнікальнай у сусветнай гісторыі 
мастацкай з’явы, якая мусiла стаць наднацыянальнай і інтэрнацыянальнай, цал-
кам (як хацелася і здавалася кіраўніцтву СССР) узятай пад кантроль дзяржавы ў 
якасцi часткi яе ўнутранай і знешняй палітыкі. Вяршыні мастацкай творчасці і 
асобасныя трагедыі — такі вынік эксперымента, які праводзіўся над мастацтвам. 
Асноўная ідэя артыкула звязана з неабходнасцю аб’ектыўнага, не афарбаванага 
рознымі часовымі «ўстаноўкамі» разгляду ўнікальнага і вялікага перыяду ў гісто-
рыі сусветнай мастацкай культуры.

Ключавыя словы: савецкае мастацтва, рэвалюцыйны авангард, сацыялі-
стычны рэалізм, літаратурна-мастацкі напрамак.

Summary

Siarhei LEBEDZEU

The phenomenon of literature of the Soviet epoch
in the context of the artistic culture of the XX century

The article deals with the literature (and, broader — with the artistic culture) of the 
Soviet period. The author studies the periods of development of the artistic phenomen-
on, which was unique in the world history and was supposed to become supranational 
and international, fully (as the USSR authorities wished and imagined) controlled by 
the state and being the part of its internal and foreign policy. The best works of art and 
personal tragedies were the result of the experiment carried out on the arts. The main 
idea of the article is the necessity for the objective, not influenced by ideologies of dif-
ferent epochs study of this unique and great period in the world arts history.

Keywords: the Soviet arts, revolutionary avant-garde, social realism, trend in art 
and literature. 
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