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1920-я гг. у нашай краіне адзначаны правядзеннем палітыкі беларусізацыі, у рэчышчы 
ажыццяўлення якой была звернута ўвага на стварэнне свайго нацыянальнага кінематографа. 
У артыкуле разглядаецца пытанне аб тым, як зараджалася беларускае кіно, якія праблемы ўзні-
калі, як вырашаліся, чаму былі прысвечаны першыя беларусскія кінастужкі. Звяртаецца ўвага на 
тэматыку першых беларускіх мастацкіх фільмаў. Разглядаюцца сродкі і метады прапаганды 
твораў кінематографа сярод насельніцтва.  
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1920’s in our country marked belorussizatsii conduct policy, in line with the implementation 
of which has been paid attention to the creation of the national cinema. The article deals with the ques-
tion of how the Belarusian cinema was conceived, what problems occur, how to decide what the first 
Belarusian movies were dedicated. Attention is drawn to the theme of the first Belarusian feature films. 
The article consider ways and means of propaganda cinema works among the population. 
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Уводзіны. 1920-я гг. ў гісторыю Беларусі 
ўвайшлi як перыяд адраджэння, росквіту белару-
скай культуры і мовы. Па сутнасці, унiкальнай 
з’явай гэтага часу стала палiтыка беларусiзацыi, 
праграма якой уключала перавод на беларускую 
мову справаводства партыйнага, дзяржаўнага, 
прафсаюзнага i кааператыўнага апаратаў, вылу-
чэнне беларусаў на партыйную, савецкую, праф-
саюзную i грамадскую работу, арганiзацыю школ, 
сярэднiх i вышэйшых навучальных устаноў з вы-
кладаннем на беларускай мове, развiццё белару-
скай лiтаратуры, навукова-даследчай працы па 
ўсебаковым вывучэннi Беларусi, пашырэнне бе-
ларускага друку. Разгортвалася дзейнасць куль-
турна-асветных устаноў. Усё большая ўвага ўдзя-
лялася прапагандзе сярод насельніцтва твораў 
кінамастацтва. 

Асноўная частка. На Беларусі да 1920-х гг. 
кінавытворчасці не было. Першыя дакументаль-
ныя кіназдымкі былі зроблены аператарамі-кіна-
хранікёрамі Петраграда і Масквы. Існаваў таксама 
пракат замежных кінастужак нямога кіно. 

Пасля Кастрычніка 1917 г. кінавытворчасць 
паступова пераходзіла да дзяржавы. Так, у 1922 г. 
было створана Упраўленне па справах кінемата-
графіі – «Кінорэсбел» (Кіно Рэспублікі Беларусь) 
(тут трэба заўважыць, што ўжо праз год яно было 
распушчана, таму што не мела трывалай матэры-
яльнай базы, а ўсю яе маёмасць і адміністрацыйна-

гаспадрчыя функцыі перадалі Мінскаму гарадско-
му аддзелу народнай адукацыі). 

Новая арганізацыя – Беларускае пралеткіно – 
пачала сваё існаванне ў маі 1924 г. Аднак і для яе 
многія праблемы, звязаныя з вытворчасцю кіно, 
аказаліся невырашальнымі. Таму ў снежні 1924 г. 
быў прыняты дэкрэт СНК БССР аб утварэннi пры 
Наркаме асветы Дзяржаўнага ўпраўлення па спра-
вах кiнематаграфіі і фатаграфіі (Белдзяржкiно), 
якое ў хуткім часе атрымала права на манаполію 
кінапракату ў межах рэспублікі. Вытворчая дзей-
насць Белдзяржкiно пачынаецца з 1926 г., калi 
быў створаны першы мастацкi фiльм «Лясная 
быль», прысвечаны барацьбе беларускіх пар- 
тызан у 1920-я гг. (пастаўлены па аповесці пісь-
менніка М. Чарота «Свінапас», сааўтарам з’яў-
ляўся рэжысёр Ю. Тарыч). За даволi кароткi час 
свайго iснавання гэтая маладая арганiзацыя не 
толькi стварыла кiно ў гарадах i надала яму ад-
паведныя формы, але i пачала дзейнічаць на 
вёсцы, дзе працавалi кiнаперасоўкi. У 1920-х гг. 
25 першых кінамеханікаў, выпускнікоў спецы-
яльных курсаў, выехалі ў аддаленыя вёскі з та-
кімі кінаперасоўкамі. 

Для таго каб прасунуць кiно на вёску, упраў-
ленне Белдзяржкiно стварыла спецыяльны аддзел 
«Кiно – вёсцы», да працы ў якiм былi прыцяг-
нуты не толькi кiнаўправы, але i акруговыя вы-
канкамы, Наркамзем i кааператывы. 
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Трэба адзначыць, што першапачаткова бела-
руская кінастудыя была створана і працавала 
ў Ленінградзе, таму што ў Беларусі не знайшло-
ся матэрыяльнай базы і кадраў кінаработнікаў 
для правядзення здымак. У далейшым была пера-
ведзена ў Мінск. Хутка на новай кінастудыі, якая 
атрымала назву «Савецкая Беларусь» (1928 г.), 
пачаліся работы па стварэнню новых мастацкіх 
фільмаў. Кінавытворчасць у краіне пачалася з 
кінахронікі. Першыя кіназдымкі адбыліся 1 мая 
1925 г. у Мінску – гэта былі дэманстрацыя пра-
цоўных, ваенны парад, народныя гулянні (над 
першымі хранікальна-дакументальнымі фільмамі 
працаваў аператар М. Лявонцьеў).  

Такія стужкі, як «Такая наша Беларусь», «За-
ваяваная зямля», «З багны балот», «Беларуская 
вёска», паказалі маляўнічыя мясціны, працаві-
тага беларуса, які змагаецца за лепшую долю. 

Разам з тым адзначым, што пры значным раз-
віцці дакументальнага кіно ў 1920-я гг., яно не 
змагло выйсці на ўсесаюзны экран ні з адным да-
кументальным ці навукова-папулярным фільмам.  

Першыя беларускiя мастацкiя фiльмы па сваёй 
тэматыцы падзялялiся на фiльмы, прысвечаныя 
грамадзянскай вайне («Лясная быль» (1926), «Xвоі 
гамоняць»), гiсторыка-рэвалюцыйным падзеям 
(«Кастусь Калiноўскi» (1928)), барацьбе ў Заход-
няй Беларусi («Да заўтра» (1929)), мiрнаму будаў-
нiцтву («У вялікім горадзе» (1928), «Песня вясны» 
(1929)). Так, у сваёй кінакарціне «Да заўтра» 
Ю. Тарыч на прыкладзе жыцця вучняў Першай 
беларускай гімназіі ў Заходняй Белрусі паказаў 
складаную праблему таго часу – жыццё бела-
русаў у Заходняй Беларусі, іх жаданне аб’яднацца 
ў адзіную дзяржаву, якая была разарвана Рыж-
скім дагаворам 1921 г. 

Звярталіся беларускія майстры кіно і да гі-
сторыі свайго народа. У 1928 г. выходзіць у пра-
кат кінастужка «Кастусь Каліноўскі» (рэжысёр 
У. Гардзін), дзе кіраўнік паўстання паказаны як 
рамантычны персанаж авантурна-крымінальнай 
гісторыі. Фільм карыстаўся поспехам у гледача, 
хаця аўтарам і не ўдалося паказаць сацыяльныя 
прычыны паўстання, ролю Каліноўскага як ва-
жака, сапраўдную карціну жыцця народа.  

У 1930 г. выйшла на экран першая работа ма-
ладога беларускага рэжысёра У. У. Корш-Сабліна 
«У агні народжаная», прысвечаная 10-годдзю Са-
вецкай Беларусі, дзе ў вобразна-метафарычнай 
форме былі адлюстраваны гістарычныя падзеі 
мінулага беларускага народа, які дарэмна стагод-
дзямі шукаў папараць-кветку, сцвярджалася, што 
Савецкая Беларусь, народжаная ў агні рэвалюцыі, 
стала сімвалам кветкі шчасця. 

Важным этапам у развіцці беларускага кіна-
мастацтва з’явіўся пераход да гукавога кіно, што 
значна пашырала яго магчымасці. У жніўні 1929 г. 
на кінастудыі Белдзяржкіно была створана спе-

цыяльная гукавая лабараторыя, якая займалася 
канструяваннем гуказапісваючай апаратуры.  

Першая гукавая кінапраграма «Пераварот» 
была створана Ю. Тарычам у 1930 г. Яна скла-
далася з прамовы старшыні Саўнаркама БССР 
М. Галадзеда, канцэртных нумароў у выкананні 
беларускіх артыстаў і інш. Дэманстравалася пра-
грама ў першым гукавым кінатэатры рэспублікі 
«Чырвоная зорка» у Мінску і выклікала вялікую 
цікавасць у гледачоў.  

У кінакамедыях У. Корш-Сабліна «Шукаль-
нікі шчасця» (1936) і «Маё каханне» (1940) загу-
чала музыка І. Дунаеўскага. 

Разам з тым пасля стварэння на Беларусі гу- 
кавога кіно ўзнікла пытанне яго мовы. З гэтай 
нагоды Белдзяржкіно паставіла перад Саюзкіно 
пытанне аб неабходнасці дэманстрацыі кінафіль-
маў на беларускай мове і мовах іншых нацыя-
нальнасцяў. Было таксама прапанавана выпу-
скаць карціны на рускай і беларукай мовах з тым, 
каб зрабіць магчымай іх дэманстрацыю ў іншых 
рэгіёнах краіны. Аднак Саюзкіно рэкамендаваў 
ствараць кінафільмы «толькі на рускай мове» [1]. 

У дачыненні да мастацкага кіно праблема 
нацыянальнага і інтэрнацыянальнага ў белару-
скай культуры набывала асаблівае значэнне, таму 
што яно, па-першае, адразу стала выходзіць на 
шырокую аудыторыю, а значыць, уплываць не 
толькі на мастацкае, але і на нацыянальнае раз-
віццё асобы, а па-другое, у значнай ступені адры-
вала карэннае насельніцтва Беларусі ад духоў-
най спадчыны, таму што многія кінафільмы вы-
ходзілі на экраны без дубліравання на белару-
скую мову і былі прысвечаны розным праблемам 
гісторыі і культуры іншых народаў.  

Першым з такой нагоды забіў трывогу пісь-
меннік М. Зарэцкі. Яго артыкул у газеце «Савец-
кая Беларусь» «Два экзамены. Да пытання аб тэат-
ральнай крытыцы» (18 студзеня 1928 г.) і «Чым 
пагражае нам Дзяржкіно. Да крытыкі тэматычнага 
плана» (2 і 3 лістапала 1928 г.) паказвалі, якім шля-
хам ішоў на Беларусь гэты адносна новы для яе 
від мастацтва. М. Зарэцкі перасцярагаў ад нера-
зумных тут запазычанняў з любых культур, у тым 
ліку і рускай, і лічыў, што ўсё лепшае ў белару-
скім кіно павінна «арганічна вырастаць з глебы 
нашай беларускай культуры» [2, с. 204]. 

Адзначым таксама наступнае: калі ў 1920-я гг. 
у беларускім кіно дамінавала тэма Кастрычніц-
кай рэвалюцыі, то ў 1930-я гг. у многіх фільмах 
побач з галоўным героем абавязковымі перса-
нажамі становяцца «ворагі народа», дыверсанты, 
шпіёны. Паступова героіка-рамантычная натхнё-
насць змяняецца афіцыйнай параднасцю і прапа-
гандай, дзе цэнтральным героем становіцца ка-
місар («Першы ўзвод» (рэжысёр У. Корш-Саблін, 
1933), «Балтыйцы» (рэжысёр А. Файнцымер, 1938), 
«Адзінаццатае ліпеня» (рэжысёр Ю. Тарыч, 1938)). 
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У 1920-х гг. у рабоце беларускіх кінематагра-
фістаў меліся значныя недахопы. Аддаленасць кі-
нафабрыкі ад Беларусі ўплывала на распрацоўку 
нацыянальнай тэматыкі, падрыхтоўцы нацыяналь-
ных кадраў. 

Тым не менш тут плённа працавалі рэ-
жысёры Ю. Тарыч, У. Гардзін, У. Корш-Саблін, 
група аператараў. На пачатку творчай дзейнасці 
кінастудыі працавалі і многія вядомыя майстры 
савецкага кіно: кампазітары І. Дунаеўскі, А. Ту-

ранкоў, акцёры Л. Кміт, М. Чаркасаў, М. Сіма-
наў і інш. 

Заключэнне. Беларускае кіно з’яўлялася і 
з’яўляецца летапісам гісторыі свайго народа, бо 
ў дакументальных і мастацкіх стужках захавала 
экранную спадчыну (вобразы, твары, постаці гі-
старычных асоб, важныя моманты гістарычных 
падзей). Кінематограф як частка мастацкай куль-
туры народа адлюстроўваў у сваім развіцці ўсе 
складанасці гістарычнага лёсу Беларусі. 
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