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Той '-+-'акт, що iu ес до кажи 
посилюєтося, с n обі 

Д.Барjмо_р У. фільмі 
. «1-lазавжои z BZ%1tO» . Режисер Е.Теннат. 

v~U1-lUЙ. 0 К n ХО 
Антоніо Банде{.)ас у фільмі 
<<Масха Зорро» . Режисер М.Кембел. 

залишаютося ста u. винятком А.Х'юстон (мачуха). Окрім 
того, заперечується казкове поход-

В остан:rій ~шерті .минулого року Голлівуд презен
тував СВІТОВІ ще двІ казки для дорослих: історію ле

гендарного Зорро , а також прекрасної Попелюш
ки. Зрештою , ці фільми могли б вважатися і дитя

чи~и, якби не Р?зкішна еротика першої картини 
та ІнтелектуальнІ фантазії другої . 

«Маска Зорро» (реж. М .Кембел, прод. Ст.Спіл
бер.г) - елегантно інсценована пригодницька 
стрІчка. Цього разу народний герой здійснює свої 
подвиги у Мексиці. В ролі Зорро N2l , як заюкди, 
неперевершений Е.Хопкінс, його учня і послідов

ника - А.Бандерас, жіночу роль зіграла К.Цета
Джонс. 

Блискуч~й акторський ансамбль, гарні костюми, 
декорацн, надзвичайні трюки - напевно, це все , 

що ~ирізняє новий фільм від 27-ми його поперед
никІв . 

Все ж таки Е.Хопкінсу вдалося створити дещо ін
шого Зорро~ ~еалістичнішого і більш привабливо
го своєю зршІстю. А.Бандерас не підхопив цього 
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настрою І залишився простакуватим Зорро. Иого 
блискавичне перетворення з бандита-простолю
дина в аристократа, скажімо , виглядає цілком каз

ковим. Однак енергетика героя , красеня, щаслив
ця , яку несе в собі Бандерас , надає чар і його Зор
ро. Зрештою краса Цети-Д)конс виглядає також са
модостатньою. 

Колонізатори гинуть, народ на чолі з Зорро тор
жествує, всі задоволені. Все , як завжди в таких ви

падках: щасливий кінець , невизначене , але обна

дійливе майбутнє. Напевно , єдине , що може зміни

ти ~ор ро - ВІL~ід за рамки жанру. На це американ
ськІ шанувальники міфу не наважилися. 

На відміну від «Маски Зорро» у «Назавжди і віч
НО>>(реж.Е.Теннант) знялися маловідомі актори за 

··· женн:я цієЇ всесвітньо улюбленої істо-
рн. Виявляється, як стверджує фільм, Попелюшка 
мала nрототипа Даніеллу, яка так само чудесним 
чином стала королевою. Про цю історію оnовідає 

братам Грімм її онука. 
Незвичними у картині видаються багато речей. 
Сирота Даніелла (Д.Барімор) полонила nринца не 
вродою, не скромністю чи працелюбством, а гост
рим розумом, проникливим чуттям, освіченістю, 

революційним духом, які у ті часи були привілейо

ваними сферами волевиявлення чоловіка. Принц 

(Д. Скотт) виявився не цілком казковим, адже за-
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сум~пвався, в люоовt, спочатку надавши перевагу 

своrм обов ЯЗJ<ам владики. У Даніелли був ще один 
залицяльник, досить огидний тип, який викупив її 

у ма~и. Одна з сестер виявилася доброю і вийш
ла замІж за цього придворного. У фільмі зустрічає
мо Леонардо да Вінчі , який допомагає закоханим і 
малює портрет Даніелли. 

Однак намагання в казку увібгати більше, ніж вона 
означає, не виглядають успішними. Німецький 

кр~тик Р. Бертельман так ЇЇ оцінив: «В пошуках вір
но І форми «Назавжди і вічно» коливається між 

мил.ьною o.r:repoю , феміністичним маніфестом і па
родІєю» (C1nema, 1/ 99, ст. 1 03). Стрічку назвали 
модерною казкою. Все відбувається без допомоги 

феї. У 90./fi Попелюшка творить своє диво сама. 
Б.езумовно, фільми «Маска Зорро>> та «Назавжди і 
ВІЧНО» не належать до кінематографічних досяг

нень року (як «Трумен-шоу» або «Порятунок 
рядового Рая на» , наприклад). Той факт, що інте
рес до казки , легенди посилюється, сам по собі 
визначн.ий. Однак підходи залишаються старими. 
СкромнІ обновки, як в історії з Попелюшкою, виг
лядають за вуха притятненими. Міфам доводиться 
все ще чекати на своє новітнє життя. 


