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. 1998 року в украЇнському

сонця » Романа Балаяна

кіно (nнятих не на відео,

-

а на кін0плівщі) N~аємо
чотири

-

твори

фільм доступний будь•

якому глядачевІ > але вод-

«Два

ночас,

місяці, три сондя>> Рома
на
Балаяна ,
« При ст
расть>> Олега Бійми , «Ту
ПИК>> Григорія Кохана і
«Дві
Юліі»
Олени
~ем' янеН}(о. Перший із
названих було рецензо

як

для

і сторії

кримінальної, позбавле-

..
нии «узаконено! >> амери"

канськими бойовиками
•

кровоя<ерливостІ , звер•
тається до внутрІшнього
стану людини в момент

вано на сторінках нашо

тяжкого для неї вибору і
" nлан вин она nершии

го журналу

сить проблему совісті.

тому

(N24, 1998),

зуnинимось

Що ж до інших трьох
фільмів - то всі вони
більшою чи меншою

на

трьох інших. Чим вони

.

.

.

,

Ц1кав1, як~ мистецькІ ло-

••

•

шуки ведуть r~н1 автори.

•
МІрою

Неваж~о помітити, що

глядача. уже сформова

•
вс1 три режисери нале-

•

умовах ,

тІЛьки

•v

творqtи

енергн,

зор 1 єнтован1

на

•

мор ським К1нотоваром.

•

значною
•••

•

ного низькопробним за-

~ать до активно діючих
в нинішніх фінансово
складних

•

а

м1рою
v

завдяки

не

•

и

•v

rttдnриємн}ІЦЬКІИ

(здатність зnайти інвестора, вмін:ь-rя орrанізува
и і з~ійснити ко nродукцію). Зокрема, Олег

Здавалося б , як можна
сказати таке про фільм, лоставлений за повістю
української nисьменниці Марко Вовчок? Проза
Марко Вовчок здебільшого моралізаторська.
Мораль «Павла Чорнокрила», твору, за яким

і'Бійма аещодавно nостави~ телесеріал <<Острів
любові», Григорій Кохан - фільм «Страчені

Б ійма поставив на <<УІ<ртелефільмі>> << Прист-

світанки», Олена Дем' ян~нко - трохи раніше
<<Жорстоку фантазію ». Немає сумніву, що саме за

руженим не слщ задивлятися н а красивих д1вчат,

ІГакими режисерами- майбутнє, ад>ке сьогодні
споДЩатиц, ще якийсь гуманний чарів.'.f!ик за-
n.роионує гроші на режисерський задум - марна
сnрава. Гроші скоріше довірять тим, хто знає, як
поводитися з ними в ринкових умовах, хто про

грамує просування фільм;у в прокат, на телеба
чення задля того, щоб фільм окупився.

Отже, хоче хтось того "ЧИ ні, але ми всі змушені
прийн.Я'І'и умови ринку. На nерший nоrляд може

.
.
.,
,."
здатися, що «рино~<>> ВlдМtнле о.ц1нку rvrистець.коr
вартості фільму. Це не так, бо, по-перш:е, навіть

cyro

'

V

•

•

комердtина продукц1я має свою градацІю

оцінок та рейтингів , nо-друге, існують фідьми
•

V.

•

некомерцtинt,
ри>>,

коли

митець

•

запропонованІ

•

1гнорує

rрош едавця ми,

« uравила
але

•

так1

фільми 113кож. можуть за:.воюва'DИ глядача. Саме
~аким 'філь~ом, на мою дум:ку, є <<Дnа мі~ єяцj, три

•

"

•

V

расть », проста: сериозним чоловІкам та ще и од•
•

бо це може обернуг.ися nсихічним розладом. Па
вла Чорнокрила це лихо (нелрохана любов)
сиітка.до, а якби не подивився на Барку, то , мо
же, й обjйІ1ІЛося б. Звичайно, я утрируrо , бо мо
мент фатальності nрисутній у письменниці

-

ніби сама доля леретинає шляхи цих людей. І це
перехрестя не обійдеш, і не об'їдеш ...
Зміна назви невипадкова (нейтральна назва ста
ла інтриrуrо-чою) , як і зміщення акцентів. rцо у
· філд>мі за літераr:Іурним твором майя{е не!у{инуче
(зокрема, режисер змінив вік свого repGя та йо
го дружини, зробивши їх на десять років стар
шими). Назва навію€ спогади про << Пристрасть»
Лукіно Вісконті 1954 року (за однойменною
повістю Камілло Бойто)- фільм про неn ~асливе
кохання італійської графині до легковажного
австрійського лейтенанта. Зрозуміло, при
етрас'Fь- річ н:ttлередбачу:вана, некерована і не-

безпечна. Про це застерігав Лукіно Ві сконті . А
теnер Олег Бійма.
M.{il, звичайно , погоджуємось, але, дивлячись
<<Пристрасть» Бійми, якось Ba.J1<KO nовірити в ту
силу, яка навертає Павла на згубний для нього
шлях. Бійма витягає із сюжету деякі метафізичні
речі , аІ<центуІочи на них увагу. Наприклад, див
не одужання дружини Павла. У той час. коли Па
вло зустрів у панському дворі красуню-Варку й з
першого nогляду закохався в неї, дружина Павла
nотрапила під дотц і тяжко занедужала. Коли вже
•

V

•

"-•••

нІхто и не сnодІвався на ІІ оду>кання, вона про-

.
сить чоловІка лягти

з нею

.
..
....
поруч 1 поцІлувати п .

Не те в героя Сергія Романюка (актора дуже
•

•

V

•

•

•

OJ>1

•

ганІ чного в ролt людеи мужнІХ 1 цtлtсних, чого

'

не ска>І<е ш иро ретельно вtдтворювану постуnо

ву деградацію rероя). Павло Чорнокрил , похо
вавши жінку і одружившись з Баркою, вже в
•

V

•

•

нов1и хат1 раптом втрачає Інтерес до життя, а за-

одно до Варки , nочинає проnадати в шинку, за

ливаючи горілкою муки совісті. Зрештою - бо•
•
жевол1 є 1,
вnавши перед
односельцями
н
коліна, зізнається у скоєному злочині. Причина:

його згуби? П:риограсть. Варка

MYJ< созісті не пе

режшвала й після того, що трапилось з Павлом,

п ереїхала до містаJ щоб далі кругити голови чо·
•

Стається диво- вона починає оживати (це, оче

ловtк ам .

видно, слід розуміти так: навіть не любов, а фор-

Отже , життєвий шлях двох людей перетнула

мальне

•

сп І вчуття

•

чоловІка

здатне

воскресити

я<інку). Але після чудодійного одужання починає
•

•

•

ро згортатися rстор 1я вже кримнІальн:а, яка
•

у

•

ХОДИТЬ на першии ПЛаН , ЗаТ і НЯЮЧИ

•

1 ви,..

•

1 ВИТІС.НЯІОЧИ

третя,

взявши над ними ,

незахищеними,

гору.

Щоnравда, Варка не скористалась своїм надбан~
н~Ям , оскільки Павло сnивається і деградує. От••

V

•

•

же, маємо украІнськии варtант жtнки~вамп, ЯКіі
•

пристрасть. Затіняючи , тому що втримати при
страсть навіть чудові актори безсилі , ад>ке ко
хання як такого між Павлом (Сергій Романюк)
та Варкою (Св ітлана Прус) не відчува€Ться. Хоча

Разом з тим, фільм лишається на рівні психо
лоrічно..побутової оповіді, герої «Пристрасті »

на ц е

знята

на символи не nретендують~ Більше того, не до-і

природа, акторська гра (nравда, із досить зужи-

дають нового до вже сказаного про пристрасть в

коханЮІ активно

« працює >>

.
прииом1в
"'

гарно

легко отримує псих1 чи о-сексуальну владу над чо•

лов Іком

•

1,

••••

•

намІтивши жертву, вже не випускає п.

більшість закоханих на екрані саме так себе і по

численних художніх творах. Хіба що наrадаютІ)
про те, що людина є ігрюпкою в руках фатуму.

водять: бігають по лісу, торкаrочись дерев, щоб

А, виявляється, нове слово про пристрасть ска

nотім зомліти в обіймах).
Отже, кримінал. Варка вимагає в ошалілого від

зати можна! Наприклад, людина палає nристра

тим арсеналом

-

ми вже звикли, що

nристрасті Павла усунути суперн ицю з Уі дороги.
Що той, майже не сумніваrочись , і робить (ре

>кисер особливо акцентує сцену вбивства). /\ле ,
як нерідко в таких випадках буває ,- згадаймо
американський фільм <<Поштар дзвонить тільки
двічі» з д>кеком Ніколсоном , - за скоєне гряде
розплата. UЦоправда , герой Ніколсона, убивши
•

•

свого ' суперника, нав1т:ь І не nодумав розкаюва--

тись чи піддаватися мукам совtсті , бо був
nостійно чимось зайнятий: треба було виборсу
ватися із в'язниці, потім nриборкувати норовли
ву жінку. Приборкав, закохав у себе остаточно, а
вона візьми і загинь в автомобільній катастрофі

-

•

•

стю до квітки. Саме таку вигадку Олена
Дем'яненко і втt7Jила у фільмі «Дві Юлії» .
Герой фільму - учитель ботаніки Олександр
(Сергій І ван о в) , у якого ще зі шкільної лави зако
хана ( повіримо ав-торам фільму на слово) симпа
тична дівчина Юля (Вікторія Малекторович).
Ботанік, одружившись на Юлії. замість кохати
молоду к расиву дружи~

кохає

...

рослину,

яка

•
•
нав Іть чек ае ВІД нього потомства.

Треба віддати належне
V

-

інтер ' єри помешкань,

•

•

пеизаж1 , не кажучи про оранжерею, знятt так,

що все милує і тішить око, а якщо до цього дода

ти музику Малера та інших композиторів ХХ
•

•

•

столІття, як1 поєднанням звук1в занурюють нас у
V

U

•

як

чаклунськи и ро слиннии свtт, то все атакує своєю

бідкатися :над нещасноrо долеrо героя Ніколсо
на, хоча це й була та сама розплата за злочин.

вишуканістю. Нічний прохід Юлії по оранжереї
(nовтор1оєтьєя двічі) знято в освітленні також

тут уже

глядачевІ н1ч ого не

залишається,

•

•

аклунському. Режисер характером знімання

І<торович стоїть перед Олександром-lвановим і,
•

змушує грати рослини, чого не скажеш про 'ак

як

торів, які здебільшого аалишаютІ,ся незворуш
но-одноманітними в так званих любовних

«Чому ти ва мені одружився?), Питання звучить

1

завжди,

з

незворушним

виІ')JЯдом

запитує:

смішно. бо вона сама запропонувала йому це од

колізіях. Олена Дем'яненко залишається вірною
собі й nродовжує пошуки, розпочаті в ((Жор

руження. На 1до тоіі резонно відповідає: «Ти ж

стокій фанrnзії». Щоправда, світ того фільму зо
бражальне більш виграшний, оскільки був
пов 'язаний з добою Ренесансу, а в цьому - на ек
рані знайома сучасність. Схоже, що режисер є

О.Богдановича, який грає лікаря. освідчується в
коханні Юлії-~1алектuровнч, намагаючись вия
вити емоціЇ, але його зізнання (npo те, що жод
ного обличчя довкола) викликають не співчут
тя. а сміх. Драму Юлії, яка задумливо сидить на
лавочці, осмислює випадкова жінка (Т.Яценко).

романтик?м і не хоче миритися з сірою бу

~енністю. Їі вабить rцось незвичайне. і тому вона
з буденності видобуває таку історію (щоправда, в
итрах

•

ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ,

ЩО

СЮЖСТ

•

u

ІіІаВІЯНИИ

оповіданням Гіде Мопассана).

сама мене попросила ... >' Через якийсь час герой

яку автори

.

-

•

•

свІдомо чи несвІдомо- впставили

.

І...

V

•

на посмtх -чого варт1 н маиже патетичнІ висло--

влювання: <<Я не живу у місті. я дивлюсь на нього

е вперше доводиться шкодувати, що таланови-

.

,.

.

звідси. Я -сфінкс ... «

в

Крім того, не можна не звернути увагу на те, що

СІ:1Л)' цього потрапляє в полон якоїсь безглуздої
евибагливої історії. Крім того, тексти, які во-

фільм знято російською (щоnравда, фільм Бала
яна також, aJie там це виправдано бодай тим, що
дія відбувається в Москві та й колізія пов'язана з
російсько-кавказьІ<им конфліктом). Дія і зйомки
«Двох Юлій» -в Києві, проте герої услід за авто

ий режисер не має талановитого сценарІю

•

лею

сценаристІв вимовляють актори.

1

зокрема

амара Яценко, яка грає жінку-бомжа, та Олег
Примогенов (роль садівника), -настільки фаль•

..

•v

•

v

•пив1, що не знаєп.І. як ІХН1И <<СПІЧ>> сприимати

-

ром не бажають розмовляти державною мовою.

сериоз чн ставитись як до акторського розигра-

Звідси запитання: чому держава має фінансово

шу? €дина Вікторія Малекторович, якій уже тра
плялася нагода грати зовсім німу героїню (бо то

nідтримувати такий фільм?
Але зв'язок «Двох Юлій>~ із нашим східним

ула русалка), переконує своєю мовчанкою. Що-

С}'СЇдом }' філмvІі є. Не в політично-географічно
му сенсі, а в лінгвістичному. Російське слово
{<безделушка)) (а саме це слово найбільше nідхо
дить до цього фільму) перекладається ук
раїнською як «дрібнІІчка», <<ВІІтребенька». Але

V

npan,l!a,
ому,

•

нав1ть ця мовчанка якось не nереконує в

що вона закохана в того

отаніка і аж

__т
. ,орові

загальмованого

1О років безнадійно чекає на нього.

С.Іванову взагалі немає rцо робити, йо

го героєві просто не дан о проявити себе. йому

•
•
НІ одне, нt друге не передає семантичного зна-

доводиться або думками линути до власника

чення слова російського. Наш народ не предуку
вав <<безделушеІ<», а тому ІЇ мова не зафіксувала

оранжерейної колекції, або ВСЛ)'Хатися в його
пІизофренічні мудрування (заnисані на магніто
оні) про вjдворотиість жjнок, а особливо
іхньої плоті (цікаво, завдяки якій плоті той сам
з" явився на світ Божий?). Тобто, Олександр- ще
не монстр із американських тріллерів, але вже
адаю, що актори інакше й не могли зіграти, бо
• ••
•
тучнІсть ко;нзн неодмІнно позначиться на ак•

орській роботі. Робота ця теж буде JІІтучною
або взагалі ніякою. Фільм, який, на перший погляд,

"
спрямованим

І, зрештою, кримінальний бойовик. Саме до та
кого жанру віднесли фільм «Тупик)) його автори

-

сценаристи Андрій Кокотюха та Григорій Ко

хан. Жанр цей не передбачає nсихології
не

ніби на ІІІЛяху до них.
•

ТаІ<ОГО ПОНЯ1JЯ.

на

щось

виняткове.

на-

справді просто побуговий. Приклад: Юлія-Мале-

ДО

• ••

ПСИХОЛОГlІ,

не

ДО

ЯКИХОСЬ

- тут
•

•

суМНІВІВ,

потрібно виявляти, nереслідувати і карати зло
чинця. А тим білJ,ше в «ТуnИК)'», де злочинець
на злочинцеві й усі замасковані. Один- де .аутат
з характерним прізнищем Щур і nрикриває
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