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ковим горем, бо він інакший - різкий і непоступливий,
його не можна ні приручити, ні приватизувати, до того
ж він їй не співчуває, навпаки, вважає винуватицею. Пси
хологічний поєдинок Мустафи і дівчини гострий. Та в неї
є ще можливість впливати на Аліма (бодай по телефону),
вона звикла опікуватися хлопцем. За тоном і характером
її розмови можна зробити висновок, що вона впевнена у
своїй силі. Але чим далі рухається до кордону з Кримом
автівка, тим більше віддаляється від неї Алім. Географіч
на відстань - це зрозуміло, але фільм про відстань психо
логічну. Упродовж подорожі він оцінить силу батькової
особистості. Хоча той розуміє, що б він не казав, його сло
ва на Аліма не діють, він втратив здатність їх чути. І треба
було пройти ініціацію, посвячення як захисника власної
гідності, аби зрозуміти й оцінити батьківську науку, його
справедливі слова, що не можна бути таким наївним, лег
ко піддаватися спокусі. Коли написала це речення, поду
мала про моралізаторські мотиви фільму. Справді, вони
очевидні. И цінні, бо ж багато хто останні десятиріччя
проповідував відмову від них так старанно, що й не помі
тив, як ми опинилися перед тою грізною прірвою.
У психологічній драмі велике навантаження падає на акто
рів. Ахтем Сеїтаблаєв створив у кіно чимало персонажів з
нелегкою долею і конструктивними діями: вони проявля
ють твердість характеру, незламність, одне слово, його
герої викликають позитивне ставлення і готовність індентифікуватися з ними. Тут же йому довелося перевтілюва
тись у чоловіка, який, на перший погляд, ніби відповідає
змальованому психологічному портрету, і водночас інак
ший, у ньому живе страждання. Мустафу він змальовує жор
стким, навіть нетерпимим до людей, що посягнули на його
цінності, на його синів. Молодий Ремзі Білялов упевнено,
ніби без жодних зусиль, малює образ Аліма як типову моло
ду людину, що тільки починає життя і прагне бути, як усі,
- вільним, одчайдушним, аби легко вписатися в соціум. З
іншого боку, розумієш, як непросто зіграти родинну дра
му на тонких психологічних нюансах, аби за нею постало
щось більше, аніж приватна історія двох людей. Та обом
акторам вдалося зробити це природно і переконливо.
Іноді відчувається певна штучність в сценарній побудові,
коли Аліму ніби зумисне підсовують спокусу в особі ді
вчинки якогось заштатного містечка на півдні України,
де (як ми вже бачили нещодавно у «Вулкані» Романа Бондарчука) живуть крадії, залишаючи наївного героя біля
розбитого корита. Але, на відміну від «Вулкану», Алім тут
має опертя - батька, який навчить, що робити з кривдником-злодієм. І хлопець гідно вийде з поєдинку, відвоює
батьків рюкзак. Ц ей епізод утверджує шану до батьків.
У цьому буденно-побутовому фільмі є чимало символічно
го. Це й бруд, яким обліплюють одне одного молоді люди в
згаданому містечку, й барвистий летючий змій у руках хво
рого Мустафи, що провіщає його відхід на небеса, й коран
та молитовник, що раз по раз з’являється в його руках. І мо
литва, в силу якої повірив і Алім. Символів чимало, але го
ловне в тому, що кожна така деталь працює на утверджен
ня національної ідентичності та моральних цінностей.
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Тому, хто захоче створити фільм-легенду н а матеріалі
середньовічної У країни, важко зроб и ти вибір кращ ий,
ніж «Захар Беркут». Н апруж ена дія, яскраві образи, ге
р о ї різного віку й статі, безпрограш ний м отив бороть
би проти численного ворога нечисельного гурту геро
їв, та ще й апелю вання до дем ократичних цінностей
- достоту, матеріал, сьогодні ч и не актуальніш ий, ніж
на момент написання повісті-перш одж ерела. І це - в
антуражі середньовічних К арпат, що обіцяє водночас
еф ектну натуру і яскраві об рази побуту тодіш ніх горян.
Значною мірою, щ оправда, «вигаданого»: від того сві
ту до нас дійш ло вкрай мало, тож екранізаторам необ
хідно витворю вати його наново. Хоча... останнє має і
свої переваги, оскільки дає більш ий простір творчій
ф антазії. Тим більше, що йдеться не про літописну по
дію, а про вигадану історію , ф актичн о - легенду.
К інем атограф ічно привабливий, «Захар Беркут» має
свою історію екранізацій. Уперш е його мали ставити
ще в 1920-х роках, п роте тоді цей задум втілений не був.
Фільм «Захар Беркут» з ’явився 1971 року, в постановці
Л еоніда О сики. І вже в новому ти сячолітті і в інш ій
У країні виникла слушна думка: настав час для нового,
сучасного вже для нас прочитання. Якщо попередня
екранізація творилася в межах напряму українського
поетичного кіно, передового тоді, новий «Захар Б ер 
кут» належ ить до популярного сьогодні ж анру історич
ного екшену. Так, Ф ранко таки йде в ногу з часом...
Робота над фільмом для У країни стала свого роду екс
периментом . А саме: спробою власними силами (хоча
б частково) створити кінострічку в «голлівудському»
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ключі. Було відповідним чином адаптовано перш одж е
рело, запрош ено інозем них фахівців, зокрем а таких
важ ливих для «звучання» стрічки, як співреж исер і
актори. О станні й зіграли у фільмі клю чові ролі - За
хара Беркута, Максима, М ирославу, Тугара Вовка... Це,
мабуть, найбільш е зауваження до фільму: занадто «не
українськими» стали тухольці; не всі глядачі при йняли
і брак етнічн ої специф іки карпатського села. Загалом,
могло скластися враж ення, що стрічку знімали переду
сім для інозем ного, а не українського глядача...
Утім, в певному сенсі так воно і є. В багатьох ін тер в ’ю
реж и сер Ахтем Сеїтаблаєв і продю сер Єгор О лесов зга
дували про те, як важливо показати «Захара Беркута»
за корд он о м 1. О крім ф інансових мотивів, важливими

були й ідеологічні. А саме: кінострічка має стати та
ким собі «культурним посланням» від У країни. Т ож і
робили фільм за між народними стандартами (за всієї
умовності пон яття, нині під ними найчастіш е мають на
увазі Голлівуд). М ожемо додати також , що таки й під
хід послужив непоганою «школою» для вітчизняних
кінем атограф істів - адже, за всіх своїх недоліків, аме
риканське ком ерційне кіно вирізняється і чеснотами.
Передусім - умінням доступно та популярно викласти
історію (головне тут - не скотитися до вульгаризації,
що, на жаль, часто відбувається) і р об и ти це кінемато
граф ічно проф есійно, без ґанджів у драматургії, опера
торській роботі чи акторській грі, що нерідко трапля
ю ться в українському кіновиробництві.
О тже, що саме може донести світу «Захар Беркут»? Як
не дивно, чимало. З одного боку, йдеться про написа
ну в позаминулому сторіччі легенду про середньовіч
них русичів (до того ж, горян, по-своєму екзотичних
навіть для українців). З інш ого - сам мотив героїчн ої
оборони маленької спільноти п роти могутнього воро
га - цілком універсальний. Тим більше, що вже згаду
ваний легендарний характер історії дозволив авторам
візуального ряду створити усереднений умовний образ
середньовічних європейців, що має полегш ити іденти
фікацію з ним и західного глядача. Та головне, звісно,
не це. Головне - ті ідеали, які транслю є кінотвір, і які
мають сигналізувати Заходу: «ми - такі самі, як ви!»
«Захар Беркут» послідовно проголош ує демократичні
цінності, представлені тухольцями на противагу монголо-татарам і владолюбному Тугару Вовку. Ц е полі
тичне, воєнне й ідеологічне п роти стоян н я органічно
наклалося на сучасну ситуацію: дем ократична (умовно,
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звісно), не надто сильна ресурсами, але сильна духом
У країна протистоїть авторитарн ій путінській Росії;
маємо й своїх «Тугаринів Вовків» - політиків і олігар
хів, готових заради власних інтересів співпрацю вати з
ворогом. Аналогії між м онголол’атарською навалою і
російською агресією підкреслено навіть н а візуально
му рівні: Бурунда носить зображ ення двоголового орла
(такі дійсно зустрічалися і в м онголів), а родовий знак
Беркутів - сокіл, що падає на здобич - сильно нагадує
символ батальйону «Донбас» (обидва ж силуетом по
кликаю ться на український тризуб, одним із тлумачень
якого, до речі, є т о й самий сокіл). Інш ими словами, ін
ф орм ація, яку має отрим ати закордонний глядач, така:
ми здавна протистоїм о диктатурам зі Сходу; ми зовсім
не такі, як вони: ми, як і ви, дем ократичні, і понад усе
любимо свободу...
Інш ий ідеологічний момент, яки й має вказувати на
близькість Україні сучасного західного ліберального
дискурсу і підстави для якого дає текст Ф ранка, - об
раз М ирослави. О бійш овш ись без ф ем іністичних
гасел (що звучать у багатьох сучасних ф ільмах надто
н ав’язливо), автори показали сильну, вольову дівчину,
що стає справж ньою «бойовою подругою» М аксимові
(по-справжньому бойовою : вона навіть приєднується
до тухольців-лучників!).
Загалом «Захар Беркут»-2019 різко відійш ов від тра
дицій українського кіно. Він підкреслено «західний»,
навіть «американський», з доволі великою кількістю
батальних сцен, малою долею реф лексії, із «західною»
системою цінностей та відвертою політизацією . Та,
можливо, саме така «культурна дипломатія» допомо
ж е Україні завойовувати своє місце в серцях світового
глядача...
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Прем’єра українського фільму «З України до Голлівуду»
відбулася 27 жовтня в Будинку кіно. Саме тут, а не в муль
типлексі, що нині стало звичним.
Станіслав Сукненко давно досліджує тему «Українці в за
рубіжному кіно» і вже кілька років організовує і регулярно
проводить у Будинку кіно перегляди тих фільмів, у яких
режисери, актори чи композитори мають українське по
ходження, а торік побачив світ його фотоальбом «З Укра
їни до Голлівуду» у форматі подарункового видання. Тож
він має тут своїх вдячних глядачів, які дуже тепло сприй
няли прем’єру.
Ч и ще в якій іншій країні є такий інтерес до своїх земля
ків в імперії американського кіно? І чим можна поясни
ти нашу зацікавленість? Н е в останню чергу наш інтерес
можна тлумачити як вияв патріотизму. Ч и самоствер
дження? Бо ж надто довго в українському суспільстві влас
не кіно перебувало на задвірках, а дехто у владних кабі
нетах вважав: кіновиробництво - дороге задоволення,
навіщо витрачатись на нього, якщо так багато є амери
канського. Н а подіумі суспільної уваги опинилися політи
ки, олігархи, спортсмени. Кінематографістів витіснили
звідти. Тому частина з них або змінила професію, або ж
подалась у світи. Вистояли найстійкіші. Тому сучасні укра
їнці, які зробили кар’єру в Голлівуді, що дуже нелегко, є
прикладом для тих, хто прагне робити кіно. Не за океа
ном, а в Україні. В останні роки, якщо судити за кінотеа
тром «Жовтень», почалося реальне вторгнення у прокат
вітчизняних стрічок.
«З України до Голлівуду» знято майстерно, зі смаком автори добре знають свій матеріал, з любов’ю відтворю
ють вулиці Лос-Анжелеса. І можна тільки порадіти, що в
обмеженому хронометражі вони встигли висловити так

