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Н
Е важ на на-

ват, хто атры-

маў «За ла то га 

м я д з  в е  д з я » 

Бер лін ска га кі на фес ты ва-

лю: ад ной з га лоў ных па-

дзей ся мі дзя ся та га Бер лі-

на ле стаў па каз ство ра на га 

ў скан даль ным су све це Ільі 

Хржа ноў ска га філь ма «ДАУ. 

На та ша». Кар ці на тра пі ла ў 

асноў ную кон курс ную пра-

гра му і су стрэ ла та кія ж 

не ад на знач ныя ацэн кі, якія 

па ста ян на су пра ва джа юць 

больш чым дзе ся ці га до вы 

пра ект «ДАУ»: нех та ка заў 

пра ама раль насць філь ма ў 

ку лу а рах, нех та ад маў ляў ся 

пі саць на яго рэ цэн зіі, нех та 

ў знак пра тэс ту пад піс ваў 

ад кры ты ліст да ды рэк цыі. 

Так ці інакш, фес ты валь ная 

прэм' е ра «На та шы» да ла 

маг чы масць прад мет на га-

ва рыць аб пра ек це, ва кол 

яко га са бра ла ся мност ва 

мі фаў і не па цвер джа ных 

чу так.

Зрэш ты, тры нац цаць 

філь маў се рыі «ДАУ», ство-

ра ныя з ся мі сот га дзін зня-

та га ма тэ ры я лу, у якас ці 

арт-пра ек та ўжо па каз ва-

лі ся ў Па ры жы. Але два з 

іх — «ДАУ. На та ша» і «ДАУ. 

Дэ ге не ра цыя» — бы лі пе-

ра ман ці ра ва ны і ўклю ча ны 

ў пра гра му Бер лі на ле, што 

пе ра мяс ці ла іх з кан тэкс ту 

ўмоў най ін ста ля цыі ў кан-

тэкст фес ты валь на га кі но, 

пры чым ме жы кі но гуч ны 

пра ект знач на па шы рае.

Кар ці ны пад агуль най 

наз вай «ДАУ» ста лі вы ні кам 

пра цы ты сяч лю дзей, якія 

па га дзі лі ся паў дзель ні чаць 

у «ме га ла ман скім» экс пе-

ры мен це Ільі Хржа ноў ска-

га. Дзе ля бу ду чых філь маў 

бы ла ство ра на цэ лая па ра-

лель ная рэ аль насць — са-

вец кі Ін сты тут, які згод на 

з сю жэ там іс нуе з 1938 да 

1968 го да і дзе з дзя сят ка мі 

спа да рож ных яму пер са на-

жаў пра цуе фі зік Дау, пра та-

тып яко га — лаў рэ ат Но бе-

леў скай прэ міі Леў Лан дау.

Не пра фе сій ныя ак цё ры 

пры хо дзі лі ў гэ тую ўзноў-

ле ную част ку Са вец ка га 

Са ю за, на дзя ва лі па шы тае 

па вы край ках «са вец кае» 

адзенне, аж да бя ліз ны, і па-

чы на лі ў гэ тым Ін сты ту це без 

сцэ на рыя і пра пі са ных дыя-

ло гаў прос та жыць. Гэ та зна-

чыць, яны як быц цам не іг ра-

лі ро лі, а іс на ва лі ў пра па на-

ва ных умо вах і са мі ства ра лі 

свае сю жэ ты. «Мы жы лі, як 

мы жы лі», — па спра ба ва ла 

рас тлу ма чыць на прэс-кан-

фе рэн цыі Бер лі на ле га лоў-

ная ге ра і ня «ДАУ. На та ша» 

На тал ля Бе раж ная.

А па куль яны «жы лі» — 

пра ца ва лі, сва ры лі ся, за-

во дзі лі ра ма ны, на пі ва лі ся 

і зай ма лі ся сек сам, — аў-

та ры пра ек та іх зды ма лі, 

тыпу «Вя лі кі брат со чыць за 

та бой», што кож ны ўдзель-

нік пра цэ су доб ра ра зу меў. 

Ка жуць, па ўмо вах «ДАУ» 

лю бы ак цёр мог за ба ра ніць 

уклю чаць пэў ныя сцэ ны са 

сва ім удзе лам у фільм, тым 

не менш у «На та шы», што і 

спра ва ка ва ла аб ві на вач ван ні 

ў гвал це і за ба ро ну на пра кат 

у Ра сіі, ёсць ад кры тая сцэ на 

сек су і эпі зод з ма раль ным 

пры ні жэн нем пад час до пы-

ту (хоць у апош нім вы пад ку, 

ве ра год на, мае мес ца ві зу-

аль ная ма ні пу ля цыя).

Сю жэт до сыць прос ты і 

ўжо аб сма ка ва ны: На та ша і 

яе пад на ча ле ная Во ля пра-

цу юць у ін сты туц кім бу фе-

це; пас ля ад ной з ве ча ры нак 

На та ша і Люк Бі жэ — за меж-

ны бія фі зік, што пры ехаў у 

Ін сты тут па ста віць экс пе-

ры мент, — зай ма юц ца сек-

сам; Бі жэ пад час абе ду між 

ін шым ка жа аб за вяр шэн ні 

сва ёй ра бо ты, за чым ідзе 

п'ян ка бу фет чыц і доў гая іс-

тэ ры ка На та шы; На та шу вы-

клі ка юць на до пыт у НКУС і 

праз псі ха ла гіч ны ціск пры-

му ша юць на пі саць да нос на 

Бі жэ; фільм кан ча ец ца ра да-

вой сцэ най у бу фе це.

Усё, з дра ма тур гіч на га 

пунк ту гле джан ня ні чо га муд-

ра ге ліс та га і гран ды ёз на га — 

улас на, як у са мім жыц ці — і 

вы гля дае гэ та больш як вы-

хап ле ны з плы ні дзён эпі зод, 

чым як пра лі ча ная цэль ная 

гіс то рыя. Яно і зра зу ме ла, 

уліч ва ю чы ме то ды ку пра ек та 

«ДАУ». Ад нак у не скла да ным 

сю жэ це «На та шы» аказ ва-

ец ца да стат ко ва маг чы мас-

цяў, каб ва ўсёй яго зол кай 

кра се па ка заць ад ноў ле ны 

та та лі тар ны Са вец кі Са юз, 

а га лоў нае, ча ла ве ка ў ім. 

Мес ца дзе ян ня — бе тон ны, 

ха лод ны, змроч ны Ін сты тут, 

ге роі — ліп кія, раз уха біс тыя, 

вуль гар ныя лю дзі, дні — у 

дроб ных, рыб ных ін та рэ сах 

і па фа се мут на га экс пе ры-

мен та, куль мі на цыя — зне-

ва жаль ны до пыт у НКУС, 

аб сурд — аб ві на вач ван не 

ў лю боў най су вя зі з за меж-

ні кам, кан цоў ка — абяз ліч-

ван не.

Адзін толь кі дра ма тур-

гіч ны пры ём зда ец ца тут 

ві да воч на «кі нош ным»: усё 

па чы на ец ца са свар кі На та-

шы і Во лі пра тое, ка лі мыць 

пад ло гу, і та кой жа свар кай 

кан ча ец ца, быц цам і не бы-

ло па між гэ ты мі дзвю ма паў-

ся дзён нас ця мі бой кі, Лю ка 

Бі жэ і НКУС на га за сцен ка і 

не змяс ці лі ся ў гэ ты ад рэ зак 

са вец кай рэ ча іс нас ці ад чай, 

пры ні жэн не і ад кры ты жах 

(хоць жах, мяр ку ю чы па ўсім, 

больш ад чу ва юць гле да чы). 

Гэ та ў тым лі ку пра тое, якія 

рэ чы ў кан крэт най сіс тэ ме 

ста но вяц ца нар маль ны мі 

і як іх ус пры мае ча ла век у 

за леж нас ці ад та го, у якім 

ася род дзі зна хо дзіц ца.

Але амаль што сім ва ліч ны 

сю жэт, усё ж уда ла ўва соб-

ле ны ў гэ тай па ра лель най 

рэ аль нас ці і па-май стэр ску 

зня ты ня мец кім апе ра та рам 

Юр ге нам Юр гесам, у ней кай 

сту пе ні з'яў ля ец ца толь кі 

жы ва твор ным ася род дзем 

для та го, што «ро біць» гэ ты 

фільм у пер шую чар гу — на-

за вем гэ та ДАУ-тэкс ту рай. 

Ці то да ку мен таль ныя, та му 

што ак цё ры не іг ра юць, ці 

то іг ра выя, та му што Ін сты-

тут — усё ж не рэ аль насць, 

сцэ ны за бяс печ ва юць да-

во лі ці ка вы кі на до свед, які 

здаў ся ўні каль ным на ват 

спрак ты ка ва ным кі на кры-

ты кам.

Агід ны па сва ёй сут нас ці 

фільм з брыд кай штуч нас цю 

і віск лі вым сме хам па кі дае 

ма гут нае ўра жан не хоць бы 

та му, што ця бе не ра туе пад-

свя до мае ра зу мен не, што 

эк ран ныя па дзеі — сыг ра-

ная ак цё ра мі фік цыя. З пер-

шых пла наў мы трап ля ем 

у кан цэнт ра ва ны Са вец кі 

Са юз — з бу фет чы ца мі ў 

на крух ма ле ных фар ту хах і 

каў не ры ках, са стаў ле ны мі ў 

гор ку кан сер ва мі на віт ры не 

і стуканнем лы жак за сер ві-

ра ва ны мі ста ла мі. А па куль 

чап ля ем ся во кам за свое-

асаб лі вую эс тэ ты ку — яна, 

да рэ чы, дзіў на не на да куч лі-

вая, — у бу фе це ва ўсіх сэн-

сах ве ча рэе, і та та лі тар ная 

сіс тэ ма па чы нае пра яў ляць 

ся бе не толь кі ў ан ту ра жы, 

але і псі ха фі зі цы лю дзей. 

(Хоць, зра зу ме ла, не ўсё тут 

мож на аб ме жа ваць ку па лам 

Са вец ка га Са ю за.)

На та ша і Во ля за ста юц ца 

ад ны, каб здзейс ніць не аб-

ход ныя пра цэ ду ры — пад-

лі чыць вы руч ку і пра цер ці 

ста лы, і з гэ та га мо ман ту 

ўсё гас не пе рад ант ра па ло-

гі яй філь ма, а ў па во дзі нах 

пер са на жаў і між асо бас-

ных ста сун ках кры ец ца тое 

жу дас нае, што і вы зна чае 

«На та шу». Да рэ чы, дзя ку-

ю чы ве дан ню рус кай мо вы 

мы аказ ва ем ся ў вы гад най 

па зі цыі, та му што знач ная 

част ка ба га тай фак ту ры 

кар ці ны грун ту ец ца на дыя-

ло гах — лек сі цы, ты по вых 

ін та на цы ях і ка зу сах пе ра-

кла ду (Люк Бі жэ не раз-

маў ляе па-рус ку, На та ша 

не раз маў ляе па-анг лій ску, 

Во ля дрэн на раз маў ляе па-

анг лій ску, але пе ра кла дае), 

якія, зда ец ца, не маг чы ма 

пры ду маць.

У дзіў най «праў дзе» філь-

ма ёсць неш та ма гут нае 

(і ўсё яшчэ агід нае): дак лад-

на не зрэ жы сі ра ва ныя дыя-

ло гі і за стол лі тым не менш 

гус тыя і не ша ра го выя. Ве-

чар пас ля за крыц ця бу фе та 

На та ша і Во ля па чы на юць 

з раз мо вы пра ка хан не, а 

пра цяг ва юць бой кай. На-

та ша ма лю ец ца ўмуд ро най 

во пы там жан чы най, тры мае 

цы га рэ ту і пад кід вае ў го лас 

дзе ла вых нот, а Во ля бун-

туе і пра ва куе на чаль ні цу 

ў ад каз на яе па блаж лі вы 

дык тат і дрэн на сха ва ную 

ня на вісць. Дыс па зі цыя па-

між ге ра і ня мі, п'я ны ра ман, 

адзі но кая іс тэ ры ка На та шы, 

якая пры га вор вае са мой са-

бе «Ты моц ная», доў гая раз-

мо ва са след чым — ча го з 

гэ та га мы не ве да ем ці не 

мо жам са бе ўя віць? Тым не 

менш усё, што ад бы ва ец-

ца на эк ра не, пры во дзіць у 

рос пач.

Пра явы ге ро яў, што б яны 

ні ра бі лі, са ма да стат ко выя: у 

«ДАУ. На та шы» не так важ-

ныя сю жэт, ан ту раж і спрэч-

ныя ме жы да пу шчаль на га. 

Пра ект пад на ча ле ны сва ёй 

д'я баль скай ант ра па ло гіі, та-

ем на му guіlty pleasure на зі-

ран ня за пер са на жа мі, як бы 

ран дом на га, па-за па тра ба-

ван ня мі дра ма тур гіі сю жэ ту, 

ні бы Вя лі кі брат. У тым лі ку 

та му, а так са ма па мя та ю чы 

сут насць пра ек та «ДАУ», да 

філь ма скла да на па ды сці з 

тра ды цый ным на бо рам кры-

тэ ры яў: боль шасць з іх бу-

дзе не ў масць.

У да чы нен ні да «На та-

шы» дзіў на чы таць пра не-

ады гра ныя эпі зо ды, ад сут-

насць ма ты ва цыі або сцэ ны, 

якія не раз ві ва юць ха рак та-

ры. Ня зграб ным зда ец ца 

на ўмыс на пе ра боль ша нае 

ата я сам лен не кар ці ны з 

пар наг ра фі яй з-за ад кры-

тай, не пры го жай, «не кі не-

ма та гра фіч най» сцэ ны сек-

су: без яе «праў да» пра ек та 

не за цвер дзі ла ся б у сва ім 

аб са лю це і не пры ваб насць 

жыц ця (а на ўмыс ная ан ты-

эс тэ тыч насць тут прос та-

та кі дзьме скраз ня ком) не 

да сяг ну ла б сва ёй паў на ты. 

Са мае каш тоў нае, што кар-

ці на «ДАУ. На та ша» мо жа 

даць, — вось гэ ты ха лод ны 

смак не спа сціж на са праўд-

на га жыц ця.

Вя до ма, мож на за да цца 

пы тан нем, ці каш та ва ла аў-

чын ка вы ра бу, на вош та дзе-

сяць га доў на ма ган няў дзе ля 

агі ды да ча ла ве ка і ці мож на 

бы ло зра біць неш та па доб-

нае без ад наў лен ня Са вец-

ка га Са ю за. Акра мя та го, 

што, маг чы ма, не апош нім 

з'яў ля ец ца жа дан не звя заць 

вы клі ка ную агі ду з та та лі-

тар най сіс тэ май, без Ін сты-

ту та не бы ло б, на прык лад, 

зні шчаль най сцэ ны ў НКУС, 

ка лі пас ля ма раль на га і фі-

зіч на га гвал ту На та ша па-

чы нае шчы ра ка кет ні чаць са 

сва ім ка там.

Па да зраю, што без ства-

рэн ня штуч най гня ту чай сіс-

тэ мы ДАУ-тэкс ту ра на огул 

бы не ад бы ла ся, хай га вор-

ка і ідзе пра іра цы я наль ную 

су вязь. А пры ні жэн не і пры-

гнёт тут пра гледж ва юц ца ва 

ўсім, гэ та як бы знак ча су — 

На та ша пад аў ляе Во лю, ад'-

езд Бі жэ пад аў ляе На та шу, 

НКУС нік зноў пад аў ляе На-

та шу, На та ша зноў пад аў-

ляе Во лю. Ін сты тут экс пе-

ры мен туе над ча ла ве кам, 

а агуль ны фон штур хае да 

ал ка го лю і спус та ша ю чых 

ве ча ры нак.

Ме то ды ка ства рэн ня гэ-

тай праў ды, вя до ма, вы клі-

кае пы тан ні, і не толь кі этыч-

на га ха рак та ру. На прык лад, 

як гля дзець на доў гую іс тэ-

ры ку На та шы, ка лі мы ве да-

ем, што яе пры чы ны мо гуць 

зна хо дзіц ца па-за «ДАУ»? 

На коль кі су свет Ільі Хржа-

ноў ска га чыс ты ад знеш ніх 

уплы ваў і дзе тут мя жа па-

між жыц цём і гуль нёй?

Ня ма ад ка зу. Як і «ма ра-

лі», якая звы чай на вы ні кае 

з кла січ ных сю жэ таў, і тым 

не менш фільм «ДАУ. На та-

ша» ўтва рае зруй на валь ны 

эфект — яго спо саб па знан-

ня ча ла ве ка ні чо га доб ра га 

пра ча ла ве ка не ска заў.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

«МЫ ЖЫ ЛІ, 
ЯК МЫ ЖЫ ЛІ»

Фільм «ДАУ. На та ша» з кон кур су Бер лі на ле вы клі каў дыс ку сіі 
па ўсім све це і ўжо ўвай шоў у гіс то рыю

Кар ці ны пад агуль най 
наз вай «ДАУ» ста лі 
вы ні кам пра цы ты сяч 
лю дзей, якія па га дзі лі ся 
паў дзель ні чаць у 
«ме га ла ман скім» 
экс пе ры мен це Ільі 
Хржа ноў ска га.

Ці то да ку мен таль ныя, 
та му што ак цё ры 
не іг ра юць, ці то 
іг ра выя, та му што 
Ін сты тут — усё ж не 
рэ аль насць, сцэ ны 
за бяс печ ва юць да во лі 
ці ка вы кі на до свед, які 
здаў ся ўні каль ным 
на ват спрак ты ка ва ным 
кі на кры ты кам.
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