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Дваццатае стагоддзе адметнае тым, што новыя віды мастацтва, 

такія, як фатаграфія і кіно, узялі рэванш у друкаванага і рукапіснага 

слова. Сёння агульнапрызнана, што кіналетапіс не толькі можа, але і 

павінен уваходзіць у спіс помнікаў і дакументаў, што вывучаюцца 

даследчыкамі нацыянальнай культуры. 

На жаль, велізарны масіў беларускага кіналетапісу аказаўся па-за 

межамі сур’ёзнага аналізу паводле многіх прычын. Адна з іх звязана з 

тым, што нацыянальны кіналетапіс яшчэ не ўспрымаецца грамадствам 

як адзін з найважнейшых фактараў фарміравання і захавання 

калектыўнай гістарычнай памяці беларусаў. Між тым, менавіта з 

глыбінь дакументальнага кінасусвету да нас ідуць своеасаблівыя 

“гравітацыйныя хвалі”, якія адлюстроўваюць надзвычайныя і вельмі 

каштоўныя ўласцівасці экраннага летапісу – кінахронікі і 

дакументалістыкі. Здараецца, што яны часцей, чым было прынята 

лічыць раней, здольныя данесці да гледача звесткі і факты пра тыя зрэзы 

чалавечага быцця, якія, паводле задумы аўтараў, павінны былі б 

застацца “па-за кадрам”. Так сталася і з некаторымі выпускамі даваеннай 

кінахронікі, якія прадстаўляюць нам вобразы жывых класікаў – Янкі 

Купалы і Якуба Коласа.  

Найбольш ранняй хранікальна-дакументальнай кінастужкай, дзе 

былі знятыя Якуб Колас і Янка Купала, стаў “Пленум дружбы” (1936 г.), 

які быў прысвечаны ІІІ Пленуму Саюза савецкіх пісьменнікаў. 

У даваенны перыяд сістэма дыстрыб'юцыі хранікальна-

дакументальнай кінапрадукцыі, створанай беларускімі дакументалістамі, 

была пабудавана даволі спецыфічна. З адзнятага на Беларусі матэрыялу 

беларускім рэжысёрам дазвалялася самастойна манціраваць толькі 

інфармацыйныя выпускі для пракату на тэрыторыі рэспублікі. І толькі ў 

тым выпадку, калі маштаб падзеі не выходзіў па-за межы 



рэспубліканскай кампетэнцыі. Калі ж гутарка ішла пра падзеі больш 

значныя, то беларускія хранікёры павінны былі адзняць і праявіць 

матэрыял на месцы, а пасля перадаць яго для далейшага асэнсавання і 

трактоўкі ў Маскву, дзе і адбываўся важнейшы творчы акт – мантаж. 

Але не бывае правіл без выключэнняў – і пры прыняцці рашэння 

аб стварэнні 20-хвіліннага хранікальнага фільма аб ІІІ Пленуме Саюза 

савецкіх пісьменнікаў уся паўната адказнасці была ўскладзена на 

Мінскую студыю кінахронікі. Стварэнне такога важнага ў ідэалагічных 

адносінах фільма было даручана маладому беларускаму рэжысёру 

Іосіфу Шульману, які на пачатак здымак яшчэ быў студэнтам-

выпускніком рэжысёрскага факультэта Усесаюзнага інстытута 

кінематаграфіі ў Маскве. У яго распараджэнне паступілі аператары 

Стрэшнеў, Цытрон і Эпельбаум, якія працавалі на Мінскай студыі з 

першай паловы 1930-х гадоў. 

Творчая і тэхнічная складанасць задання ўзмацнялася тым, што 

стужка павінна была стаць першым гукавым (праўда, часткова: 1-я 

частка нямая, 2-я – гукавая) дакументальным фільмам, створаным у 

Мінску. Гэтае рашэнне было звязана з тым, што чакалася не толькі 

выступленне членаў праўлення Саюза савецкіх пісьменнікаў, але і 

кіраўніцтва БССР. 

Выбар Мінска як месца правядзення форуму быў звязаны з 

ініцыятывай тагачаснага кіраўніка Саюза савецкіх пісьменнікаў Максіма 

Горкага. І сам пленум, і фільм аб ім неслі ў сабе выразную ідэалагічную 

скіраванасць. Яны павінны былі ствараць у масах уражанне аб росквіце 

культуры ў сацыялістычнай Беларусі. Краіна, якая раней не мела нават 

літаратурнай мовы, дзякуючы клопату савецкай улады стала буйнейшым 

літаратурным цэнтрам. Пленум прысвячаўся савецкай паэзіі, але адным 

з асноўных яго пытанняў быў сапраўдны стан беларускай літаратуры. 

Глыбокі творчы крызіс, які яна перажывала ў той час, быў выкліканы 

барацьбой з “беларускім нацыяналізмам”. 

Двума гадамі раней, у чэрвені 1934 года ў Мінску адбыўся I з'езд 

савецкіх пісьменнікаў Беларусі. Яму папярэднічалі масавыя арышты 

нацыянальнай творчай інтэлігенцыі летам 1930 года, спроба самагубства 

Янкі Купалы на глебе палітычнага пераследу ў лістападзе таго ж года і 

першы масавы расстрэл беларускіх літаратараў праведзены ў ноч з 17 на 

18 траўня 1934 года. Тады беларуская культура страціла адразу 15 

чалавек. У Саюзе пісьменнікаў Беларусі на той час было 69 сяброў і 26 

кандыдатаў [2, 346–350]. 

Апальныя паэты – Янка Купала і Якуб Колас – на пачатку на з’езд 

не былі запрошаныя. Толькі спецыяльныя захады Максіма Горкага і 

рэдактара газеты “Известия” І. Гронскага, зробленыя, відаць, дзеля 



ўратавання беларускіх класікаў ад рэпрэсій, зрабілі магчымым іх удзел у 

рабоце з’езда. У выніку яны выбіраюцца членамі Праўлення і дэлегатамі 

з правам рашаючага голасу на І з’езд СПП СССР, дзе Беларусь 

прадстаўлялі 26 літаратараў. Старшыня праўлення савецкіх пісьменнікаў 

Беларусі Міхась Клімковіч у сваёй прамове на з’ездзе абвясціў, што 

“беларускі нацыяналізм застаецца галоўнай небяспекай для беларускай 

літаратуры, як і наогул для КП(б)Б і БССР”. Не дзіўна што ў 

пасляз’ездаўскі перыяд барацьба з нацыяналізмам яшчэ больш 

узмацнілася. У такой неспрыяльнай для беларускіх пісьменнікаў 

(найперш для народных паэтаў Якуба Коласа і Янкі Купалы) атмасферы 

і праходзілі паседжанні ІІІ пленума. 

Апрача беларускіх класікаў у працы пленума ўдзельнічалі многія 

вядомыя рускія пісьменнікі: такія, як К. Федзін, В. Інбер, М. Асееў, А. 

Фадзееў, Б. Пастэрнак, А. Твардоўскі, А. Суркоў і інш. Сам Максім 

Горкі па прычыне хваробы на пленуме не прысутнічаў, але перад тым ён 

уважліва азнаёміўся з тэзісамі даклада М. Клімковіча “Літаратура 

Савецкай Беларусі”, зрабіў свае заўвагі [1, 490]. 

З прамовай на пленуме выступіў Якуб Колас, Янка Купала 

абмежаваўся прысутнасцю. Выступілі таксама і прадстаўнікі іншых 

літаратур: Аляксей Суркоў з дакладам “Аб савецкай паэзіі” і Афзал 

Тагіраў з дакладам “Башкірская савецкая літаратура”. Ідэя адзінства і 

разнастайнасці шматнацыянальнай савецкай літаратуры, якая гучала ў 

выступленнях, знаходзіла працяг у пісьменніцкіх прамовах. У 

прыватнасці, у прамове прадстаўніка тагачаснай пралетарскай паэзіі 

Андрэя Александровіча. Вынікі работы пленума падводзіў першы 

сакратар ЦК КП(б)Б Мікалай Гікала, які актыўна ўдзельнічаў у 

разгортванні масавых рэпрэсій на Беларусі. 

Літаральна праз некалькі год – у 1938 – ён і сам стане ахвярай 

сталінскай таталітарнай сістэмы, як і Афзал Тагіраў, і Андрэй 

Александровіч, і многія іншыя з тых, хто знаходзіўся ў гэтай зале. Але 

тады, у лютым 1936 года, рэпрэсіўная машына яшчэ толькі набірала 

абароты… 

Наступная хранікальная стужка – “ Дэкада беларускай літаратуры 

ў Маскве” (1939 г.) – таксама даносіць да нас незабыўныя вобразы 

народных песняроў. Гэты выпуск быў створаны на аснове 

кінаматэрыялаў, адзнятых падчас юбілейных мерапрыемстваў, 

прысвечаных святкаванню ў Маскве 20-годдзя стварэння БССР. Дэкада 

беларускага мастацтва ў Маскве адбылася пазней – ў чэрвені 1940 года, 

а дэкада літаратуры – ажно пасля вайны, у студзені 1949 года. 

Нягледзячы на гэтую гістарычную недакладнасць, рэдактары 

стужкі з поўным правам маглі назваць яе менавіта “Дэкадай беларускай 



літаратуры”. Справа ў тым, што менавіта ў лютым 1939 года сем 

беларускіх пісьменнікаў і паэтаў былі ўзнагароджаны вышэйшымі 

ардэнамі Савецкага Саюза: Янка Купала і Якуб Колас – ордэнам Леніна, 

Змітрок Бядуля, Міхась Лынькоў і Эдуард Самуйлёнак – ордэнам 

Чырвонага Сцяга, Пятрусь Броўка і Пятро Глебка ордэнам “Знак 

Пашаны”. Такіх высокіх узнагарод беларускія літаратары ніколі яшчэ не 

атрымлівалі. 

У рамках мерапрыемства наладжваліся вечары беларускай 

літаратуры і мастацтва, выстаўкі выяўленчага мастацтва, а таксама 

прагляды беларускіх фільмаў і спектакляў. У дэкадзе прынялі ўдзел 

вядучыя тагачасныя рускія пісьменнікі: Аляксандр Фадзееў і Усевалад 

Іваноў, Аляксей Талстой і Мікалай Ціханаў. Апрача Купалы і Коласа з 

беларускага боку бралі ўдзел: Максім Танк, Кандрат Крапіва, Пятрусь 

Броўка, Змітрок Бядуля, Міхась Клімковіч, Аркадзь Куляшоў і іншыя. 

Праўленне СП СССР правяло нарады па пытаннях развіцця 

беларускай літаратуры, тэатра і кіно. 13 чэрвеня на адной з такіх нарад 

цыкл купалаўскіх вершаў “На заходнебеларускія матывы” быў 

адзначаны як самая прыкметная з’ява ў беларускай літаратуры апошняга 

часу. У межах дэкады былі наладжаны выстаўкі апублікаваных твораў 

Янкі Купалы, Якуба Коласа і Кандрата Крапівы. 

18 чэрвеня Купала выступіў у Цэнтральным парку культуры і 

адпачынку імя М. Горкага на сустрэчы працоўных Масквы з беларускімі 

пісьменнікамі. Падчас дэкады адбылася сустрэча Купалы з 

перакладчыкам паэмы “Курган” на рускую мову В.І. Рагавіцкім. Як 

падсумаванне значнасці дэкады для беларускага народа з’явіўся артыкул 

Міхася Лынькова “Год работы”, апублікаваны ў газеце “Праўда”. 

Заключны эпізод дакументальнай стужкі пабудаваны з кадраў, на 

якіх зафіксавана непадробная цікавасць, з якой наведвальнікі выставы 

знаёмяцца з новымі выданнямі твораў Якуба Коласа і Кандрата Крапівы. 

У тым жа 1939 годзе была створана і хранікальная кінастужка 

“Уручэнне ордэнаў пісьменнікам М.І. Калініным”. У масавы пракат гэты 

хранікальны выпуск, адзняты крамлёўскім аператарам 

Іванам Беляковым 7 лютага 1939 года, выйшаў пад назвай “Мастера 

социалистической культуры”. 

Напрыканцы 1938 і ў пачатку 39-га года Прэзідыум Вярхоўнага 

Савета СССР выдаў шэраг Указаў аб узнагароджванні дзеячаў культуры, 

пісьменнікаў і вучоных ардэнамі Савецкага Саюза. Гэты крок савецкай 

улады стаў адным са складнікаў культурнай палітыкі ў СССР пасля 

завяршэння фазы жорсткіх рэпрэсій 1937–38-га гадоў. Пісьменнікі і 

мастакі атрымлівалі ўзнагароды і грамадскую пашану, калі ў сваёй 

творчасці адлюстроўвалі генеральную лініію партыі. Такім чынам, 31-га 



студзеня 1939 года было ўзнагароджана 40 работнікаў беларускай 

культуры, прамысловасці і навукі. Сярод іх былі і пісьменнікі: Змітрок 

Бядуля, Эдуард Самуйлёнак, Міхась Лынькоў, Пятро Глебка і Пятрусь 

Броўка.  Вышэйшую ўзнагароду краіны – ордэн Леніна – атрымалі 

толькі Янка Купала і Якуб Колас. 

Газета “Праўда” паведаміла аб гэтым на наступны дзень – 1 

лютага, але ўрачыстае ўручэнне вышэйшых узнагарод адбылося толькі 

праз тыдзень. Ордэны ўручаў “Усесаюзны стараста” — тагачасны 

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР Міхаіл Іванавіч 

Калінін. 

Не ўсе з узнагароджаных былі на гэты раз запрошаны ў Крэмль. 

Была створана спецыяльная група, у склад якой увайшлі Валянцін 

Катаеў, Аляксандр Карнейчук, Сяргей Міхалкоў, Аляксей Талстой… і 

наш Янка Купала. Згаданыя рускія пісьменнікі мелі пэўныя “заганы” ў 

біяграфіі: хто паходзіў з дваран, хто служыў у царскай, ці нават у белай 

арміі, хто меў царскія ўзнагароды, пісаў і публікаваўся яшчэ да 

рэвалюцыі.  

Як бачым, беларускі класік — актыўны супрацоўнік і больш таго 

— рэдактар “крамольнай” “Нашай нівы” быў аднесены да катэгорыі 

літаратараў, якая парвала з мінулым, перавыхавалася і стала на 

правільны шлях камуністычнага будаўніцтва. Улады як быццам зрабілі 

гэтым пісьменннікам крок насустрач, высока ацаніўшы іх уклад у 

стварэнне савецкай культуры.  

Па іроніі лёсу Янка Купала – выразнік дум і спадзяванняў 

беларускага народ , яго нацыянальны прарок – нават у той трагічны 

момант годна прадстаўляў Беларусь і яе літаратуру сярод знакавых 

постацей тагачаснай шматнацыянальнай савецкай літаратуры! 

Сёння гэты кінасюжэт даносіць да нас жывое аблічча Янкі Купалы 

падчас аднаго з самых урачыстых і… разам з тым, ледзь ні самых 

трагічных момантаў яго творчай біяграфіі… 
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