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— Каб гле да чы маг лi 

зноў уба чыць «Га да вi ну 

рэ ва лю цыi», трэ ба бы ло 

не прос та знай сцi згуб-

ле ны фiльм, а лi та раль на 

са браць яго па ка вал ках. 

Уз нi кае пы тан не, на коль-

кi доб ра за ха ваў ся ар хiў 

са вец ка га кi но?

— Праб ле ма за ха ва нас цi 

ран нiх фiль маў ва ўсiх кра i-

нах пры клад на ад ноль ка вая: 

як у СНД, так i ў Еў ро пе i 

ЗША за гi ну ла ка ля 80 % ня-

мо га кi но. Кi на вы твор часць 

бы ла пры ват ная, а пры ват-

ныя ар га нi за цыi банк ру ту-

юць, пе ра пра да юць пра вы, 

знi ка юць — нi хто не за хоў-

ваў плён кi, якiя вый шлi з 

ужыт ку. Толь кi ка лi з'я вi лi ся 

дзяр жаў ныя ар хi вы, фiль мы 

ста лi збi рац ца — у Са вец-

кiм Са ю зе та кi ар хiў (ён iс-

нуе да сён няшняга дня) быў 

ар га нi за ва ны ў 1926 го дзе ў 

Крас на гор ску, та му са вец-

кiя да ку мен таль ныя кар цi-

ны — дзiў ная спра ва — за-

ха ва лi ся на ват лепш, чым у 

iн шых кра i нах. У све це ар хi-

вы час цей з'яў ля лi ся ў кан-

цы 1930-х аль бо ўжо пас ля 

Дру гой су свет най, так што 

ран няе гу ка вое кi но так са ма 

моц на па цяр пе ла. Але кi но 

гi не i на на шых ва чах: мно-

гае, на прык лад, бы ло стра-

ча на пас ля рас па ду Са вец-

ка га Са ю за, та му кi но 90-х 

за ха ва ла ся горш, чым кi но 

80-х.

— Ка лi зна ход кi на-

кшталт пер ша га фiль ма 

Вер та ва да гэ туль маг чы-

мыя, зна чыць, ар хi вы вы-

ву ча ныя не да кан ца.

— Зна ход кi маг чы мыя 

са мыя роз ныя: мы не ве да-

ем, што за хоў ва ец ца ў ЗША, 

Нар ве гii або Япо нii, а ў ар-

хi вах чу жых кра iн да гэ туль 

мож на не ча ка на вы явiць 

неш та на кшталт знiк ла га 

фiль ма Джо на Фор да. У ча-

сы ня мо га кi но да стат ко ва 

бы ло пе ра ля пiць над пiс — 

i без уся ля кай агуч кi ня мец кi 

фiльм ста на вiў ся фран цуз-

скiм, а рус кi — iталь ян скiм. 

Але на ват ка лi неш та не дзе 

за ха ва ла ся, яго наз ва або 

зме не на, або пе ра кла дзе на 

на iн шую мо ву, та му шу каць 

фiль мы да во лi скла да на. 

Рэва лю цыя i Гра ма дзян ская 

вай на, ка лi вяр тац ца да Дзi-

гi Вер та ва, нi як не спры я лi 

за ха ван ню кi но. Пра мыс ло-

васць аб ва лi ла ся — плён ка 

не вы раб ля ла ся, за меж жа 

бы ло ад рэ за на, а спе ку лян-

ты на пры гра нiч ных тэ ры то-

ры ях не маг лi за бяс пе чыць 

цэ лую га лi ну. Та му не ўсе 

па дзеi зды ма лi ся, фiль мы 

дру ка ва лi ся не вя лi кi мi ты ра-

жа мi, а не га ты вы вы ка рыс-

тоў ва лi ся паў тор на. У вы нi-

ку хро нi ка та го ча су ўяў ляе 

са бой неш та вi негрэта -

падоб нае, з ча го сён ня мы 

з цяж кас цю мо жам са браць 

зы ход ныя «морк ву» цi «бу-

ра чок».

— Ад на вiць фiльм да-

па маг ла, мож на ска заць, 

вы пад ко вая зна ход ка — 

у чым у гэ тым вы пад ку 

за клю ча ла ся ва ша ро ля 

як рэ стаў ра та ра?

— «Га да вi на рэ ва лю-

цыi» па тых ча сах бы ла 

не звы чай на вя лi кай кар-

цi най (са сту па ла хi ба што 

«Не цяр пi мас цi» Гры фi та, 

але ў «Не цяр пi мас цi» — 

мiль ён ны бюд жэт, а тут усё 

ра бi ла ся на ка лен цы, без 

гро шай, у аб са лют на бед-

най, спус то ша най кра i не), 

якую вы пус цi лi ў 30 цi 40 

эк зэмп ля рах, у той час як 

кi на ча со пi сы вы хо дзi лi на-

кла дам у пяць экзэмп ля раў. 

Ма быць, фiльм трэ ба бы ло 

ра за слаць па га ра дах, дзе 

ўста ля ва ла ся са вец кая ўла-

да, i сам Дзi га Вер таў ез дзiў 

i па каз ваў яго на так зва-

ных агiт цяг нi ках. Ка лi цяг-

нi кi спы нi лi ра бо ту, стуж ка 

ў лi ку iн шых бы ла зда дзе-

на на склад, дзе да ля жа ла 

да ства рэн ня дзяр жаў на га 

ар хi ва. «Га да вi на» за ха ва-

ла ся буй ны мi фраг мен та-

мi: спра ва ў тым, што яна 

бы ла зроб ле на з кi на ча со-

пi саў i так спрыт на злеп-

ле на, што кож ная ка роб ка 

маг ла слу жыць асоб ным 

фiль мам — «Лю таў ская рэ-

ва лю цыя ў Пет ра гра дзе», 

«Раз гон Уста ноў ча га схо ду» 

цi «Мозг са вец кай Ра сii», 

дзе па каз ва лi ся парт рэ ты 

па лi тыч ных дзея чаў. На ша 

за да ча за клю ча ла ся ў тым, 

каб iдэн ты фi ка ваць гэ тыя 

фраг мен ты, але да 2017 го-

да ў нас не бы ло дак лад на-

га апi сан ня кар цi ны, па куль 

на ад ной з кан фе рэн цый ва 

УДI Ку Свят ла на Iшэў ская не 

зра бi ла дак лад пра Вер та ва 

i Ма я коў ска га, дзе па ка за-

ла адзiн цi ка вы да ку мент. 

Я ўба чыў яго i аба млеў: на 

вя лi кiм эк ра не бы ла афi-

ша «Га да вi ны рэ ва лю цыi» 

з усi мi над пi са мi з фiль ма. 

Я ўзбро iў ся гэ тым спi сам i 

стаў ме та дыч на пра чэс ваць 

хро нi ку 1917—1918 га доў — 

i кар цi на пачала зна хо дзiц-

ца вя лi кi мi ка вал ка мi.

— На пры кла дзе «Га-

да вi ны рэ ва лю цыi» рас-

ка жы це, з якi мi ды ле ма мi 

су ты ка ец ца рэ стаў ра тар 

кi но.

— Га лоў ная праб ле ма — 

утры мац ца ад ад ся бя цi ны. 

Мы па вiн ны зра бiць фiльм 

та кiм, якiм бы яго зра бiў рэ-

жы сёр, i не ма ем пра ва неш-

та па ляп шаць, на ват ка лi 

нам зда ец ца, што так бу дзе 

больш эфект на цi ды на мiч-

на. Па вод ле пра фе сiй най 

эты кi рэ стаў ра та ра ўнес цi 

неш та сваё зна чыць па цяр-

пець паражэнне. Над пi сы, 

якiя ў «Га да вi не» прый шло-

ся ад на вiць, я спе цы яль на 

зра бiў iн шым шрыфтам: так 

бач на, што яны на ле жаць не 

Вер та ву. Па доб нае пы тан не 

ўзнiк ла да якас цi: мы ма ем 

спра ву з моц на па дра па ны мi 

плён ка мi, i хоць, вы ка рыс-

тоў ва ю чы но выя тэх на ло гii, 

мо жам па леп шыць вы яву, цi 

бу дзе гэ та спра вяд лi ва ў ад-

но сi нах да гiс та рыч най праў-

ды, бо ка лi Вер таў, ска жам, 

ман цi ра ваў эпi зод пра Лю-

таў скую рэ ва лю цыю, ён ужо 

меў спра ву з па дра па ны мi 

плён ка мi, i пер шыя гле да чы 

ба чы лi яго ме на вi та та кiм.

— На кi на фес ты ва лi 

IDFA «Га да вi ну» на зва лi 

«пер шым поў на мет раж-

ным да ку мен таль ным 

фiль мам у гiс то рыi». На-

коль кi гэ та праў да?

— Мо жа быць, праў да, а 

мо жа быць, i ня праў да, але 

за паў та ра го да з мо ман ту 

прэм' е ры нi хто гэ та азна чэн-

не не аб верг. По тым жа «Га-

да вi на» — ман таж ны фiльм, 

скла дзе ны з кi на ча со пi саў 

ка лаж, то-бок Вер таў, ма-

быць, во ляю лё саў ака заў-

ся пер ша пра ход цам у гэ тым 

кi рун ку, пры нам сi, я не ве-

даю нi ад ной больш ран няй 

ман таж най стуж кi та ко га 

па ме ру. Ду маю, ра бо та над 

пер шым фiль мам паў плы ва-

ла на рэ жы сё ра: ка лi Вер таў 

ра бiў, на прык лад, «Шос тую 

част ку све ту», ён пi саў апе-

ра та рам за пiс кi-пла ны, i тыя 

раз' яз джа лi ся па кра i не, 

а ка лi зня ты ма тэ ры ял сця-

каў ся ў Маск ву, Вер таў яго 

ман цi ра ваў, гэ та зна чыць ён 

не пры сут нi чаў пры здым цы 

нi вод на га эпi зо ду.

— Вер таў атры маў «Га-

да вi ну», мож на ска заць, 

вы пад ко ва — та му што 

ў Маск ве не за ста ло ся 

рэ жы сё раў. Пры гэ тым 

дэбют, па доб на, даў яму 

да ро гу ў кi но...

— Сам Вер таў на зы ваў 

гэ ты фiльм сва iм вы твор-

чым iс пы там, i, вi да воч на, 

ён вы ка наў па стаў ле ную 

пе рад iм за да чу, што за ха-

ва ла яго ў пра фе сii. Хоць 

рэ жы сё раў да ку мен таль-

на га кi но та ды яшчэ не бы-

ло. Са мо гэ тае сло ва тут 

зда ва ла ся дзi кун ствам: як 

гэ та — рэ жы сёр да ку мен-

таль на га кiно, як мож на 

рэ жы сi ра ваць рэаль насць? 

Аб сурд! Праз год, у 1919-м, 

Вер таў па спра ба ваў па ста-

вiць сваё iмя ў цiт рах фiль-

ма «Iн струк тар скi па ра ход 

«Чыр во ная зор ка» — быў 

скан дал, яму не да зво лi лi 

гэ та га зра бiць, але iдэя тым 

не менш на ра дзi ла ся, у рэш-

це рэшт ча ла век, якi ро бiць 

да ку мен таль ныя фiль мы, 

па вi нен быў не як на звац ца 

i на зваў ся рэ жы сё рам. Ма-

быць, ме на вi та Дзi га Вер таў 

пер шы ўка ра нiў гэ та азна-

чэн не ў свя до мас цi лю дзей, 

i гэ та бы ло са праў ды рэ ва-

лю цый на.

— «Га да вi на рэ ва лю-

цыi» ста ла ад ной з пер шых 

пра па ган дысц кiх кар цiн 

са вец кай ула ды, але тут 

ня ма той агi та цый най на-

стой лi вас цi, якая з'я вi ла-

ся ў са вец кiм кi но паз ней. 

Вам са мо му якой ба чыц ца 

iн та на цыя кар цi ны?

— У роз ны час сло ва 

«пра па ган да» трак ту ец ца 

па-роз на му. У 1970—1980-я 

яно аса цы я ва ла ся з пры мi-

тыў ны мi кан до вы мi фор ма мi 

на кшталт пла ка таў «Сла ва 

КПСС!» i вы клi ка ла па чуц-

цё, блiз кае да аско мы. Але 

ў 1920-я агi та тар i пра па ган-

дыст ус пры ма лi ся iнакш — як 

лю дзi, якiя вя дуць за са бой, 

а та ды кож ны кры чаў i агi та-

ваў за неш та сваё, ву лiч ныя 

мi тын гi бы лi што дзён нас цю. 

Ус пом нi це Ма я коў ска га: 

«Слу шай те, товарищи по-

томки, агитатора, гор ла на-

гла ва ря». Цi бы ла «Га да вi на 

рэ ва лю цыi» пра па ган дысц-

кай? У тым сэн се, у якiм 

лю бы iн фар ма цый ны ма тэ-

ры ял — пра па ган дысц кi. Бо 

рэ ва лю цыя ад бы ва ла ся ў 

Пет ра гра дзе i Маск ве, а ад-

куль лю дзi ў iн шых га ра дах, 

ска жам, за сто кi ла мет раў 

ад сталiцы, маг лi даведацца, 
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Кi на кро кiКi на кро кi

«На ма ёй па мя цi «На ма ёй па мя цi 
ад крыц цё та ко га маш та бу ад крыц цё та ко га маш та бу 

зда ры ла ся ўпер шы ню»зда ры ла ся ўпер шы ню»

Мi ка лай IЗ ВО ЛАЎ:

Г
Э ТА бы ла сен са цыя: у 2018 го дзе на прэ стыж-

ным кiна фес ты ва лi IDFA ў Амстэр да ме быў па-

ка за ны стра ча ны фiльм Дзi гi Вер та ва — хлоп ца 

з Бе ла сто ка, са вец ка га рэ жы сё ра, кi на аван гар дыс-

та, якi лi чыц ца за сна валь нi кам, тэ а рэ ты кам i амаль 

што бо гам да ку мен таль на га кi но. Пры чым не прос та 

фiльм, а са мы яго пер шы фiльм — «Га да вi на рэ ва-

лю цыi», — зроб ле ны i па ка за ны ў 1918 го дзе. То-бок 

пуб лi ка зноў уба чы ла кар цi ну роў на праз сто га доў, 

ды яшчэ з та кiм вi зу аль ным ма тэ ры я лам, каш тоў-

насць яко га сён ня скла да на вы ме раць, усё ж да ку-

мент ча су. Стуж кi Вер та ва, у пры ват нас цi «Ча ла век 

з кi на апа ра там», — што Бiб лiя для да ку мен та лiс таў, 

без ра бот рэ жы сё ра не абы хо дзяц ца спi сы най вя лiк-

шых фiль маў све ту, яго экс пе ры мен ты паў плы ва лi 

на ўсю гiс то рыю кi но. Та му не дзiў на, што «Га да вi на» 

са бра ла без лiч анш ла гаў у маш таб ным рэй дзе па 

кi на фес ты ва лях i ча ты ры тыд нi пра тры ма ла ся ў ка-

мер цый ным пра ка це ў Маск ве, што ня дрэн на на ват 

для су час ных iг ра вых сту жак. А ўзна вiў фiльм мас-

коў скi кi на знаў ца, ар хi вiст i рэ стаў ра тар кi но Мi ка лай 

Iз во лаў, i зра бiць гэ та яму да зво лi ла аб са лют ная i 

шчас лi вая вы пад ко васць. Сён ня «Га да вi ну рэ ва лю-

цыi» мож на па гля дзець у ан лайн-кi на тэ ат рах Okko i 

«Кi на По шук», i пад гэ тую спра ву мы рас пы та лi Мi ка-

лая аб ра бо це над фiль мам, «Га да вi не» i Вер та ве.

Дзi га Вер таў, аль бо Да вiд Каў фман, — са вец кi рэ жы-

сёр, най кла сiч ней шы кi на аў тар, адзiн з за сна валь нi каў 

i тэ а рэ ты каў да ку мен таль на га кi но, ства раль нiк кан-

цэп цыi «жыц ця зня нац ку». Ён на ра дзiў ся ў Бе ла сто ку, 

скон чыў псi ха не ўра ла гiч ны iн сты тут у Пет ра гра дзе i 

пай шоў пра ца ваць у ад дзел кi на хро нi кi Мас коў ска га 

кi на ка мi тэ та, якi даў старт яго  кар' е ры. У 1920-х ва-

кол аў та ра сфар мi ра ва ла ся аван гард нае аб' яд нан не 

«Кi но кi», што су праць пас таў ля ла ся бе тра ды цый ным 

кi не ма та гра фiс там. У 1924 го дзе ра зам са сва iм бра-

там апе ра та рам Мi ха i лам Каў фма нам Дзi га Вер таў 

зняў кар цi ну «Кi на-во ка», у якой па чы нае яск ра ва 

вы яў ляц ца экс пе ры мен таль ная эс тэ ты ка рэ жы сё ра. 

У 1929-м Вер таў вы пус цiў «Ча ла ве ка з кi на апа ра там», 

што лiчыц ца ад ным з най леп шых i най важ ней шых 

фiль маў у гiс то рыi кi но. «Сiм фо нiя Дан ба са» — ад на 

з пер шых гу ка вых да ку мен таль ных кар цiн. У пэў ным 

сэн се рэ жы сёр стаў ах вя рай са вец кай сiс тэ мы: яго 

фiльм «Тры пес нi пра Ле нi на» не спа да баў ся Iо сi фу 

Ста лi ну i лёг на па лi цу, пас ля ча го Вер та ву да ве ры лi 

зняць толь кi стуж ку «Ка лы хан ка», ужо пра Ста лi на, 

якая так са ма прый шла ся не  да спа до бы кi раў нi ку краi-

ны. Больш вя лi кiх пра ек таў рэ жы сёр не атрым лi ваў. 

Па мёр у 1954 го дзе.


