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Дзед Ула дзi мi ра па баць-

коў скай лi нii Мi ха iл Саб лiн 

быў ад ным з вы даў цоў га-

зе ты «Русские ведомости», 

у якой дру ка ва лi ся Леў Талс-

той, Мi ха iл Са лты коў-Шчад-

рын, Дзмiт рый Ма мiн-Сi бi-

рак, Пётр Чай коў скi, Мi ка-

лай Чар ны шэў скi, а ў якас цi 

лi та ра тур на га су пра цоў нi ка 

дзей нi чаў ся бар сям'i Ан тон 

Чэ хаў. Баць ка рэ жы сё ра 

Ула дзi мiр, хоць атры маў пад 

уплы вам Чэ ха ва ме ды цын-

скую аду ка цыю, увай шоў у 

гiс то рыю як пе ра клад чык i 

вы да вец. Дзед па мат чы най 

лi нii Фё дар Корш быў вя до-

мы тэ ат раль ны ант рэп рэ нёр 

i за сна валь нiк Рус ка га дра-

ма тыч на га тэ ат ра ў Маск-

ве, дзе ўпер шы ню бы лi па-

стаў ле ны, на прык лад, п'е-

сы Ан то на Чэ ха ва «Iва наў» 

i «Мядз ведзь». Бу ду чы рэ-

жы сёр ха дзiў у тэ атр свай го 

дзе да з дзя цiн ства, урэш це 

скон чыў тэ ат раль нае ву чы-

лi шча i стаў тэ ат раль ным 

ак цё рам, а дзед мiж тым у 

за вя шчан нi «да зво лiў» уну-

ку на сiць сваё проз вi шча.

    
У Корш-Саб лi на бы лi два 

бра ты, толь кi сва яц тва з iмi ў 

са вец кiх рэа лi ях бы ло не бяс-

печ ным. Ста рэй шы, Юрый, 

з'яўляўся камдывам Чыр-

во най Ар мii i на ват сябрам 

УЦВК, але да гэ та га — адзiн 

з ле вых эсэ раў, што здзяйс-

ня лi мя цеж 1918 го да, мэ тай 

яко га бы ло пра ду хi лiць пад-

пi сан не Брэсц ка га да га во ра. 

Юрый Саб лiн браў удзел у 

арыш це Фе лiк са Дзяр жын-

ска га — яго на ват згад ва-

лi ў сва iх тво рах Iван Бу нiн, 

Аляк сей Талс той i Мi ха iл Шо-

ла хаў. У вы нi ку, ня гле дзя чы 

на тое што ён стаў шчы рым 

баль ша вi ком, за ле ва э сэ раў-

скую дзей насць у 1937 го дзе 

быў рас стра ля ны без су да i 

след ства. Ся рэд нi брат Iгар, 

жур на лiст, ак тыў на ўдзель нi-

чаў у рэ ва лю цый ных па дзе-

ях i Гра ма дзян скай вай не, 

але па л жы вым аб вi на ва-

чан нi ў «спро бе ства рэн ня 

ан ты са вец ка га анар хiч на га 

гурт ка» быў са сла ны i пра-

вёў у ссыл ках i ла ге рах тра-

цi ну жыц ця.

    
Упер шы ню на кi на пля цоў-

ку Ула дзi мiр Корш-Саб лiн 

тра пiў як ва ен ны кан суль-

тант: больш за тры га ды ён 

слу жыў у Чыр во най Ар мii i 

пас ля дэ ма бi лi за цыi быў за-

про ша ны ў Адэ су на здым кi 

фiль ма «Пе ра коп». Ура жан нi 

ад зды мач на га пра цэ су пад-

штурх ну лi яго да та го, каб 

пай сцi слу жыць на 3-ю фаб-

ры ку Дзярж кi но ў Маск ве.

    
На стаў нi кам Корш-Саб лi-

на стаў доб ра вя до мы ў тэ ат-

раль ных i кi не ма та гра фiч ных 

ко лах Маск вы Юрый Та рыч. 

Для са вец ка га мас тац тва 

ён вы зна чаў ся, на прык лад, 

тым, што ў яго па ста ноў-

цы «Гi бель са ма дзяр жаўя» 

ўпер шы ню на тэ ат раль най 

сцэ не з'я вiў ся воб раз Ула дзi-

мi ра Ле нi на. У на шу куль ту-

ру Та рыч увай шоў як аў тар 

пер ша га бе ла рус ка га фiль-

ма «Ляс ная быль». Ула дзi-

мiр быў акцёрам і асiс тэн-

там рэ жы сё ра на здым ках 

некалькіх фiль маў i ча сам па 

да ру чэн нi Юрыя Вiк та ра вi ча 

на ват зды маў асоб ныя сцэ-

ны. Тым не менш, па сло вах 

кi на кры ты ка Ана то ля Кра сiн-

ска га, у на стаў нi ка з вуч нем 

бы лi ня прос тыя ста сун кi. 

У пер шых спро бах зды маць 

улас нае кi но Ула дзi мiр на ма-

гаў ся вый сцi за ме жы шко лы 

Та ры ча, бо лi чыў, што яна 

схi ля ец ца да тэ ат ра i «не да-

стат ко ва ад кры та ру ху кi но 

як мас тац тва».

    
Уся фiль ма гра фiя Корш-

Саб лi на пры све ча на Каст-

рыч нiц кай рэ ва лю цыi i 

пос пе хам са вец кай ула ды. 

Кi на знаў ца Еф ра сiн ня Бон-

да ра ва пi са ла, што ў яго 

на ват «кал гас нi кi на жнi во 

едуць, быц цам кон нi кi на 

ба я вых та чан ках». Пер шы 

фiльм рэ жы сё ра «У аг нi 

на ро джа ная» пры свя чаў ся 

10-год дзю Са вец кай Бе ла-

ру сi i, на ту раль на, ад люст-

роў ваў яе з'яў лен не «ў аг нi 

рэ ва лю цый най ба раць бы» i 

да сяг нен нi пер ша га дзе ся цi-

год дзя са вец кай ула ды. У па-

чат ку фiль ма вi зу а лi за ва нае 

пад ан не пра квет ку шчас ця, 

якая вы рас тае ў ку паль скую 

ноч, за па ра лель ва ец ца з па-

ка зам цяж кай пра цы ся лян, 

што бу ду юць да ро гу да пан-

ска га до ма, — рэ ва лю цыя, 

зра зу ме ла, пры но сiць збаў-

лен не. У мiн скай га зе це «Ра-

бочий» на пi са лi, што «гэ та 

пер шая вя лi кая са праўд ная 

пе ра мо га «Бел дзярж кi но», 

зрэш ты, у той жа час кры ты кi 

на зы ва лi фiльм па тэ тыч ным, 

пла кат ным, не ары гi наль ным 

i на ват пе рай маль нiц кiм.

    
Кар цi на Корш-Саб лi на 

«Пер шы ўзвод» 1933 го да 

ста ла пер шым на сту дыi 

«Бел дзярж кi но» паў на мет-

раж ным гу ка вым мас тац-

кiм фiль мам. Сваю пер шую 

буй ную ро лю тут вы ка наў 

Ба рыс Ба бач кiн, вя до мы 

нам па воб ра зе ле ген дар-

на га са вец ка га на чды ва ў 

фiль ме «Ча па еў» бра тоў 

Ва сiль е вых. А му зыч нае ра-

шэн не кар цi ны рэ жы сёр да-

ве рыў ма ла вя до ма му та ды 

Iса ку Ду на еў ска му — так у 

цiт рах упер шы ню з'я вi ла ся 

iмя вя до ма га кам па зi та-

ра, якi ў да лей шым пi саў 

му зы ку да кар цiн Ры го ра 

Аляк санд ра ва («Вя сё лыя 

ра бя ты», «Цырк», «Вол га-

Вол га») ды Iва на Пыр' е ва 

(«Ба га тая ня вес та», «Ку-

бан скiя ка за кi», «Вы пра-

ба ван не вер нас цi»).

    
Ка лi пе рад «Бел дзярж-

кi но» ста ла «асаб лi вай 

важ нас цi за да ча» зра бiць 

фiльм да дзе ся цi год дзя бе-

ла рус ка га кi но, вы ка наць 

яе да ру чы лi Корш-Саб лi ну, 

але кар цi на, вя до ма, му сi-

ла быць усё пра тое ж. Сю-

жэт фiль ма «За ла тыя аг нi» 

(наз ва сiм ва лi зуе асвет ле-

ную элект рыч ны мi аг ня мi 

Бе ла русь) 1935 года па-

вi нен быў аха пiць не ахоп-

нае — гра ма дзян скую 

вай ну, ба раць бу з ку ла ка-

мi, iн дуст ры я лi за цыю, бу-

даў нiц тва элект ра стан цыi 

на не пра ход ных ба ло тах, 

но выя ста сун кi ў ка лек ты-

ве i сям'i. У вы нi ку рэ жы-

сёр не спра вiў ся з та кiм 

аб' ёмам, i фiльм лi чыў ся 

ня ўда лым.

    
У 1930-х са вец кi кi не ма то-

граф вы зна чыў ся з'яў лен нем 

па пу ляр ных ка ме дый, у пер-

шую чар гу Ры го ра Аляк санд-

ра ва i Iва на Пыр' е ва. У гэ-

ты ж час жан рам за ня ўся i 

Корш-Саб лiн: у 1936 го дзе 

вы хо дзяць яго «Шу каль нi кi 

шчас ця», якiх кi на знаў цы за 

зва рот да не ак ту аль най та ды 

яў рэй скай тэ мы на зы ва юць 

твор чым подз вi гам. Згод на з 

сю жэ там, за клi ка ным раз вян-

чаць тып улас нi ка, яў рэй ская 

сям'я ста рой Двой ры пас ля 

блу кан няў па све це пры яз-

джае ў са вец кi Бi ра бi джан 

i да лу ча ец ца да бу даў нiц-

тва но ва га жыц ця. У 1940-м 

у Корш-Саб лi на вы хо дзiць 

дру гая ка ме дыя «Маё ка-

хан не», пас ля прэм' е ры якой 

вы ка наў ца га лоў най ро лi Лi-

дзiя Смiр но ва, у да лей шым 

на род ная ар тыст ка СССР, 

пра чну ла ся зна ка мi тай.

    
Дач ку, якая на ра дзi ла ся 

ў 1939 го дзе ў шлю бе з На-

дзе яй Брыль ян шчы ка вай, 

су жэн цы на зва лi Лю бай у 

го нар акт ры сы Лю бо вi Ар-

ло вай. У год дзяў чын ка за-

хва рэ ла i па мер ла.

    
Ка лi кi на сту дыя «Са вец-

кая Бе ла русь» у 1939 го дзе 

з Ле нiн гра да пе ра еха ла ў 

Мiнск, Ула дзi мiр Корш-Саб-

лiн пе ра ехаў ра зам з ёй, 

пры чым у якас цi мас тац ка га 

кi раў нi ка. Пад рых тоў ка да 

зды мак на ступ на га фiль ма 

пе ра рва ла ся Вя лi кай Ай чын-

най вай ной. Рэ жы сёр у гэ ты 

час быў у ка ман дзi роў цы i 

хоць, па ўспа мi нах жон кi, iр-

ваў ся на фронт, яго пры зна-

чы лi кi раў нi ком уз во да ра бо-

ча га атра да за во да кi на сту-

дыi «Лен фiльм» — ахоў ваць 

прад пры ем ства i тэ ры то рыю 

ва кол яго.

    
У кан цы 1941 го-

да Корш-Саб лiн быў 

на кi ра ва ны ў Ал ма-

Ату, дзе яму бы ло 

да ру ча на ства рыць 

бе ла рус кi кi на аль ма-

нах. У ад ной з на вел 

аль ма на ха «Пчол ка», дзе 

га лоў ную ро лю вы ка на ла 

сла ву тая Па пя луш ка Янi на 

Жэй мо, пе ра адзе тыя ў фор-

му са вец кiх сал дат ня мец кiя 

раз вед чы кi пры хо дзяць да 

вяс ко вай дзяў чын кi Пчол кi i 

про сяць пра вес цi це раз баг-

ну, а тая за во дзiць iх у дрыг-

ву. Пас ля ў 1943 го дзе па 

за га дзе ЦК Кам пар тыi Бе ла-

ру сi Корш-Саб лiн удзель нi-

чаў у ства рэн нi кi на кан цэр та 

«Жы вi, род ная Бе ла русь!» 

i да ку мен таль на га фiль ма 

«Вы зва лен не Са вец кай Бе-

ла ру сi» — i ўрэш це за гэ тую 

сваю дзей насць атры маў 

два ме да лi.

    
Пас ля вы ха ду на эк ра ны 

ў 1949 го дзе кар цi ны «Кан-

стан цiн За сло наў», за якую 

рэ жы сё ры i вы ка наўцы га-

лоў ных ро ляў атры ма лi Ста-

лiн скiя прэ мii, бы лыя пар ты-

за ны-за сло наў цы на пi са лi 

лiст у га зе ту «Со вет ская 

Белоруссия». У iм ка за ла ся, 

што «ў фiль ме да во лi поў на i 

праў дзi ва па ка за на ба раць-

ба з во ра гам на Ар шан скiм 

чы гу нач ным вуз ле», але ён 

не ахоп лi вае дру гую па ло-

ву дзей нас цi за сло наў ска га 

пар ты зан ска га злу чэн ня, 

та му «трэ ба ства рыць дру-

гую се рыю гэ та га цу доў на-

га фiль ма». Корш-Саб лiн 

ад маў ляў гэ тую iдэю, бо не 

ха цеў кан чаць стуж ку смер-

цю За сло на ва.

    
Тыя, хто аса бiс та ве даў 

Ула дзi мi ра Корш-Саб лi на, 

ус па мi на лi яго ва ен ную вы-

праў ку i заў сё ды прад стаў-

нi чы знеш нi вы гляд — на ват 

на зды мач най пля цоў цы ён 

пра ца ваў пры галь шту ку. 

Рэ жы сёр Аляк сандр Файн-

цы мер згад ваў Корш-Саб-

лi на як «iм па за нтна га, 

энер гiч на га i ўсю ды iс на га». 

Рэ жы сёр i пiсь мен нiк Пётр 

Шам шур пi саў: «Ад ным з 

пер шых iдзе на фаб ры ку 

Ула дзi мiр Корш — рэ жы-

сёр Корш-Саб лiн. Строй ны 

i пад цяг ну ты, з лёг кай ка-

ва ле рый скай па ход кай, ён 

уяў ля ец ца мне ка ман дзi рам 

ка ва ле рый ска га пал ка».

    
Ад на з са мых па спя хо вых 

кар цiн Корш-Саб лi на «Чыр-

во нае лiс це» 1958 го да, што 

рас каз вае пра «ба раць бу 

за ход не бе ла рус кiх ка му нiс-

таў у бур жу аз на-па ме шчыц-

кай Поль шчы», на па чат ку 

мер ка ва ла ся быць зня тай 

Аляк санд рам Фай нцы ме-

рам. Пад час пад рых тоў кi 

да зды мак той вы ра шыў, 

што ўмо вы на «Бе ла русь-

фiль ме» не да зва ля юць 

ажыц ця вiць та кi скла да ны 

пра ект, i адмо вiў ся ад ра-

бо ты. Та ды за фiльм узяў ся 

Корш-Саблiн, над сцэ на ры-

ем пра ца ва лi па эт Ар кадзь 

Ку ля шоў i дра ма тург Ай зiк 

Ку чар, да та го ж у «Чыр во-

ным лiс цi» ад быў ся дэ бют 

Рас цi сла ва Ян коў ска га.

    
На столь ны мi кнi га мi 

Корш-Саб лi на бы лi «Дрыг-

ва» Ко ла са, «Вай на i мiр» 

Талс то га, «Цi хi Дон» Шо-

ла ха ва. Ма ла дым рэ жы-

сё рам ён ра iў уваж лi ва 

чы таць бе ла рус кую лi та ра-

ту ру i шу каць у ёй асно ву 

для сур'ёз ных фiль маў пра 

кра i ну. Сам ён па ма ты вах 

тры ло гii Яку ба Ко ла са «На 

ро ста нях» зняў фiльм «Пер-

шыя вы пра ба ван нi» (1960-

1961). Сцэ на рый з да зво лу 

са мо га Яку ба Ко ла са пi са лi 

Ар кадзь Ку ля шоў i Мак сiм 

Лу жа нiн, по тым Ко лас па-

мёр i афi цый ны да звол на 

здым кi да ва лi ўжо яго сы ны. 

У «Пер шых вы пра ба ван нях» 

Корш-Саб лiн ад крыў яшчэ 

ад но iмя — та ды яшчэ па чы-

на ю ча га кам па зi та ра Яў ге на 

Гле ба ва.

    
У са вец кiм кi но сур' ёз-

на ста вi лi ся да юбi ле яў: да 

сара ка год дзя бе ла рус кай 

кi не ма та гра фii Корш-Саб лiн 

удзель нi чаў у здым ках чар-

го ва га «юбi лей на га» фiль ма 

«Маск ва—Ге нуя» пра са вец-

кую дып ла ма тыч ную мi сiю 

на Ге ну эз скай кан фе рэн цыi 

1922 го да. Фiльм ствараўся 

ў па чат ку 1960-х: та ды бы-

ло за вер ша на бу даў нiц тва 

цэнт раль на га кор пу са «Бе ла-

русь фiль ма» i кi на сту дыя пе-

рай шла з двух-трох на пяць-

шэсць фiль маў у год. Пад час 

зды мак Корш-Саб лiн цяж ка 

за хва рэў i ў яго ад ня ло мо ву, 

пас ля ча го, для та го каб раз-

маў ляць, ён ка рыс таў ся спе-

цы яль ным апа ра там.

    
Сваё ся мi дзе ся цi год дзе 

Ула дзi мiр Корш-Саб лiн сус-

трэў на зды мач най пля цоў цы 

фiль ма «Кру шэн не iм пе рыi» 

па ад най мен най тэт ра ло гii 

Мi ха i ла Ка за ко ва.

    
У iн тэр в'ю на пы тан не, 

якую з задум ён не ажыц ця-

вiў, Ула дзi мiр Корш-Саб лiн 

ска заў, што «не па ста вiў цу-

доў най кар цi ны, бо, на пэў на, 

не ха пi ла та лен ту».

Iрэ на КА ЦЯ ЛО ВIЧ.

Ма тэ ры ял грунтуецца на 

кнi зе Еф ра сiн нi Бон да ра-

вай «Кi на стуж ка даў жы нёй 

у жыц цё» ды ма на ло гах 

кiна знаў цаў Iга ра Аў дзе е ва 

i Ан та нi ны Кар пi ла вай.

По ста цiПо ста цi

Ула дзi мi ру Корш-Саб лi ну — 120: 
фак ты пра пi я не ра бе ла рус ка га кi но
Ка лi ў Ра сiй скай са вец кай рэс пуб лi цы рэ ва лю цыю 

апя ваў Сяр гей Эй зенш тэйн, ва Укра iн скай — Аляк-

сандр Даў жэн ка, на Бе ла ру сi гэ та ра бiў Ула дзi мiр 

Корш-Саб лiн. 29 са ка вi ка ад на му з за сна валь нi каў 

ай чын най кi не ма та гра фii i аў та ру пер ша га гу ка во га 

бе ла рус ка га фiль ма споў нi ла ся 120 га доў. Праз твор-

часць маск вi ча, якi з пер шай кар цi ны за ня ўся бе ла-

рус кай тэ ма ты кай, ра зам з кi на сту ды яй «Са вец кая 

Бе ла русь» пе ра ехаў у Мiнск i ўклаў у на шу кi не ма-

та гра фiю двац цаць пяць фiль маў, мож на пра са чыць 

i гiс то рыю бе ла рус ка га кi но, та му з на го ды юбi лею 

рас каз ва ем пра кла сi ка пад бор кай цi ка вi нак.

«Першыя выпрабаванні».

«Чырвонае лісце».


