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КіJЮ Георлївно, крнтнкн рішуче
розійшлися в оцінках Вашого

-

фільму ('Чуглнвнй міліціонер'~ На

вігь багато із ШlJIКllX прНХНJІЬннків
попередІlЮЇ Кірн М}']JІlтової йоm
не зрозуміпн і не npllЙJIJ1J1Н.

-

Я знаю, що ніякого прогресу

немає . Тим більше його не може бути
в мистецтві . І все ж ми йдемо кудись
по

сходинках ,

вдосконалюючись в

одному і неминуче зазнаючи втрат в

іншому . Критики , яким подобалися
"Довгі проводи" і " Короткі зустрічі", ще
nриймали "Пізнаючи білий світ" , але
вже холодніше . Коли в режисерові йде
накоnичення якихось невідомих крити 
кам якостей , то спершу вони ще здатні
це приймати . Потім настає межа , за
якою іде відторгнення . Глядач може
прямо сказати : мені не подобається , і
все . А критики змушені трактувати твій
твір і розмірковують, очевидно , так :
мені ж подобався цей режисер і мені
необхідно його зрозуміти . Хоча на
справді все просто : раніше улюблений
режисер став іншим і чужим . А вони

"Чого ваших режисерів зовсім
•

•

Не ЦІКаВИТЬ МОЖЛИВІСТЬ

глядацького успіху? Невже
вони і їхні продюсери так/
багаті?"

-

•
•
американських кІнокритИКІВ

висвітлюють важливу проблему

.

- проблему

... .

.
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nереорІЄНТаЦІІ КІНОМИТЦІВ, ЯКІ,

немовби всупереч логіці
ринкових відносин,
замикаються у своєму
• •
авторському СВІТІ.

А як це питання розв'язується в
•
•
•
•
СВІТЛІ ДОСВІДУ СПІЛЬНИХ

постановок? Чим закінчилася

співпраця із зарубіжними
фірмами, наприклад, у Кіри
Муратовоі·? Пропонуємо
інтерв'ю, в якому ідеться про
конкретну роботу цього
режисера і ширше
•

-

про
•

•

nорозуМІННЯ НаШИХ МИТЦІВ ІЗ

зарубіжними продюсерами,
про творче самовираження
митця в умовах, коли правила
диктує ринок.

кі нознавчі роздуми і пояснення .
- ВІШDІХ ГЄJЮЇВ сорRЙНЯЛН RК по
збавпеннх п09)'17ів маріонеток в ру

міліціонер".

вою, а вийшло так, що мене звабили і
обманули .
- Чн означає де, що подальша
участь в сумісннх проеКТ/lХ длн
Вас неможлнва?

-У

кожному разі , зараз вся ця ко
опродукція вселяє в мене жах. З фір
мою "Парімедіа., я більше не хочу і не
буду мати нічого спільного. А потім хто знає? - можливо, мене знову хто
небуть спокусить . Але в мене є той до-

.

.
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СВІД, ЯКИИ ДОЗВОЛЯЄ СПОДІВаТИСЯ, ЩО Я

не здійсню наступного разу помилок,

ках автора. Відповідно JllJТOpcькe

якщо доведеться сnівробітничати з ки
мось із західних партнерів . Зможу зро

вjдсторонено-ірQні'lІІе.
- Писали навіть, що я не люблю
дітей . Звичайно, режисерське ставлен
ня до свого фільму суб' єктивне .
Більшість статей про фільм мене вра
зило, але це природний стан для ре
жисера- nодив . Ад>к.е він дивиться зсе
редини, а ззовні все бачиться ПО"' іншо
му . Але не можна плутати форму і
зміст . Ад.>ке існує nримітивізм, наnри
клад. І nримітивізм сам по собі не несе
позитивно го чи негативного начала . Це
форма і не більше . Хіба у Піросмані
зображено позбавлених почуття маріо
неток? Звичайно, ні.
- Вні/шпо так, що ІІЯ зйомках (tr[yrJlllВ()ГO міпідіонера "Вн вперше npa-

зуміти з самого початку, з ким маю
справу. Поки на новому фільмі* я пра
цюю з російськими продюсерами .
Один із них, Євген Полимчук, грав у
"Чутливому міліціонері" невелику роль

•
ставлеІDІR ДО ННХ ОЦІНlОвадОСЬ ЯК

ці слова одного з

нашого кіно

намагаються свою нелюбов заховати за

Кадр із фільму "Чутливий

/QO/JJlJIН із західним nродюсеJЮМ. Jlк
CXJlllДJlJIJICII Ваті СТОС}'НКН з Мар
ком Рюскяром?

-Стосунки складалися дуже погано ,

відворотньо вони складалися . Насправ
ді мені відразу все було зрозуміло, але
я не nослухалась ового внутрішнього
голосу. Я спокусилась солодкою мо-

стража порядку .

Вн ввJІЖJJєrе, що російське**
кіно в оррнцнпі може ділком
успішно існуватв без з.алучення
іноземною кmfraлy?

-

Дивлячись яке кіно. Щодо того,
яке потребує багато коштів , я не
впевнена . Може й ні .

-

-

Вв вірите в саму можлнвість

• •
•
зустр1w з нормальвнм ЗJl.ХJДJІНМ

партнером, JІКВіі бн вас влJШJТО
вував як проДІОсер?
- Я не знаю , чи nотрібні ми нормаль•Фільм Кіри Муратової ~~захоплен
ня» було знято 1993 року.

...Від редакції Кіно- Театру": Кіра
Муратова для інтерв'юера - росій

11

ський режисер, вона не хоче виз

нат:и, що Одеса, де живе і працює
Муратова, - це українське місто.

~~~·пачd

ним. Точніше, чи nотрібна я. тому що я
не знімала і не знімаю фільмів, які ко
ристуються касовим усnіхом і здатні
приносити nрибуток. А бажання одер
жати прибуток - природне бажання для
кожного продюсера . Так, він повинен
хотіти грошей - чого ж йому ще, влас
не , хотіти? Я не це вважаю протипри
родним . Я вважаю протиприродними
сnособи, за допомогою яких продюсер
намагається досягти своєї мети . Не
нормальні хиlірість і шахрайство . Не

.,..._____

Станіслав

ЧЕРНШЕВСЬ

Й

''

нормально, коли сюди nриїздять як у
•

w

•

нерозвинену колом Ію , нехаи це тричІ

банально звучить.

•••

- Фестивальна долн Вашого

фільму склаласа вдало?

-"Чутл.иsий міліціанер був nока
заний на Венеціанському фестивалі і
нічого там не одержав . Проте були

"ЗДОБУТИ АБО НЕ БУТИ"

0

...

випадки, коли иого запрошували на

інші фестивалі, але французи просто
не потурбУ,валися надрукувати своєчас
но копію. Ім фестивалі не потрібні .
- Твм не менше в успішному
західному проКJJті фільму вонн,
Н1Шевно, булн задікавлені Чнзна
єте вн, як він був орокатанніі?
- Я нічого пра це не знаю. Всі пра
ва на фільм - у nродюсерів. Навіть не 
гатив , і той у них. Я з цими людьми не
спілкуюсь і знати не знаю, кому вони
nродали " Чутливого міліціонера", чи
nродали взагалі . За угодою вони
повинні були мені платити якісь про
центи, але мен і ніхто нічого не говори

. ..
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Вечірні тіні лягають на спо
рожніле осіннє поле. Сідає сонце
за обрій . Окрай ниви в суху стер
ню чоловіки вкопують великий
дерев'яний хрест. Декілька дітла
хів. Дівчинка пестить пса. О стан
ні промені сонця гостро вирізьб

люють літні чоловічі обличчя. Іх

ть, а сама я не запитую . Я взагалі не
витрачаюзусильна те, щоб одержати
інформацію про долю сво·,х робіт. Мене
це ніколи особливо не турбувало. І вже
тим більше я не намагаюсь цю долю
якимось чином організувати . Моя спра
ва - знімати кіно .
-В той же час Вн наврJЩ 'ІН може•
•

небагато. Перебігає вітер , стихаю
ть діти, німі є чисте поле. Схви
льований голос діда Романа Ве -

'1'0ТJl.!/ЬНОЇдержавної опікн няііваж
лввішого з мнстещв?
- Для мене державна оn іка була

Хай буде вічна слава полеглим у
цьому місці борцям за долю ук
раїнеького народу. Бо коли б не
вони - ми б не дожили до сього
дення, в якому ми можемо вільно
вшановувати пам ' ять полеглих.
Хай же вічно спочивають вічним
сном наші борці ... "
Це - передфінальний епізод
фільму Михайла Ткачука " Здобу
ти або не бути", пройнятий ще-

те ВЩ'l}'ВJlТ11 ностальто за часамн

смертельна, коли мені не давали з~іма
ти. Потім вона стала для мене дуже
приємною, коли сталася перебудова і
я увійшла в моду. Держкіно давало мені
гроші на фільми , все дозволяло і посилало на всі фестивалі . Ви ж знаєте,
на світі все відносно . Але зміни, які ста
лися, в принципі милі моєму серцю,
навіть якщо деякі з них боляче по моє
му серцю стьобнули . Я можу стерпіти і
зрозуміти багато чого, тому що вважаю
це nрироднішим , ніж те, що коїлося
раніше . Краще вже так, аніж ті жахи
минулих років .
- Якщо жахн мннулнх років не
змогли розлучити Вас із кінема

тоrрафом, зІtачІІ'ГЬ, нннішні пост
перебудовні жахи теж безсилі
перед вашнм бажанням робити
Юно?
-Робити кіно- це і тоді, і тепер було
для мене головним . Це як наркотик, до
w

якого звикаєш, а иого то дають ,

то

відбирають. Та коли не дають, ти все
-одно намагаєшся .

"сеанс'~ N! 9
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лешка

•

•

•

злІтає над осtнн1м ланом,
•

понад свІЖим хрестом

•

1 притихли-

фільму так і залишається на рівні
інформативного вираження.
ПІирокий загал практично не
знав , хто такий Ніл Хасевич. На
віть волинський художник Микола
Куманеnськи й в одному з епізодів
фільму скрушно зізнається: ''Але
ми

•

не

знаємо дол1

матурпю ПОШУКУ,

МИ ДІТЬМИ:

•

BCl

•

•

•

рlЗНОВlдда-

їхні валялися .. . Іх сnалювали,

•
•
•
лен1 домtнанти локальних еnІзод•
них мотивІв, розвивається як ак-

...

цJЯ nовернення tсторично1 та куль-

" Вони були зглумлені ... Тіла
•

вивозили, прямо кидали в р1чки

••

•

V

•

мом конкретноІ мwп : шоино юно•

•

•

•

•

турної пам'яті.
•

••

•

••

На тому рівні
••

•

lНДИВІДуаJJЬНОl, а не МаСОВО!, СВЩО-

МОСТЇ, який можна було б назвати
рівнем людського обов'язку.
Ніл Хасевич. Родом з села
Дюксин, що на рівенщині. Син
диякона Дюксинеької церкви.
Наnрикінці двадцятих юнак з па
лицею (замість л івої ноги - nри
мітивна, власної роботи протеза)
з'являється у Варшавській Ака-

.
.
демu, а через юлька роюв в1н - уже
....

'

•

•

група разом з людьми, яю в кадрІ,

один 1з засновниюв мистецького

віднайшла місце загибелі героя
свого фільму Ніла Хасевича на
псевдо " Бей-Зот" - художника
Української Повстанської Армії.
Матеріал цього фільму з кате
горії "білих плям", ще донедавна
табуйований або сфальсифікова
ний . Матеріал до nевної міри виг
рашний для документалістів, бо
позначений сенсаційністю. Слово
"сенсація" означає відчуrгя, силь
не враження. Але якщо відчутrя
не переростає в тривалу роботу
самоосмислення, то сенсаulЯ ви-

гуртка " Спокій", nатроноnаного
митрополитом ІПептицьким ,
письменником Юрієм Лиnою, се
натором від Волині Степаном
Скриnником - майбутнім першим
українським nатріархом Мстисла
вом . Роботи його експонуІоться у
Львові, Варшаві , Берліні, Празі, а
1936 року - в Чікаго та Лос-Андже
лес і . Отримує почесну нагороду Ваті
кану. Випускає книгу екслібрисів
"Книжкові знаки Ніла Хасевича".
І - за неухильним сценаріЄм
"нового режиму" - з 19.>9 року

черпується відразу й матеріал

розшукується енкаведистами.

•

..

'

худо ж-

ника". Фабула фільму " Здобути
або не бути" й розгортається як
nроцес з'ясування цієї долі . А от
сюжет стрічки, фокусуючи в цент
ральному образі всю складну дра•

•

цього

