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Софія Андрухович

МІЙ ДРУГ ARIZONA DREAM

Бувають такі фільми (книжки, картини, фотографії, ме-
лодії) з якими ви легко могли б стати друзями.

Це як з людьми. Зустрінеш когось, проведеш із ним де-
сять хвилин в одному просторі, і вже точно знаєш, що з цією 
людиною в тебе на диво багато спільного: у вас співпадає по-
чуття гумору (це, можливо, найважливіше), ви робите схожі 
висновки, у вас подібні смаки. І навіть, не треба нічого казати, 
ви просто перетинаєтеся поглядами, й ці погляди якось так 
м’яко заходять один в одного, ніби мають спеціально вистру-
гані й видовбані пази, заглиблення й виступи, що дивовиж-
ним чином пасують навзаєм.

Ти можеш з цією людиною більше ніколи не побачи-
тися, або бачитися страшенно рідко, без змоги нормаль-
но порозмовляти. Але вистачає уже просто знати, що вона 
є – десь там, на своїх паралелях і меридіанах, носить у собі 
пази, заглиблення й виступи, які ідеально (чи майже іде-
ально) пасують до твоїх.

Це я до чого. Я люблю майже всі фільми Еміра Кус-
ту ріци: «Час циган», «Underground», «Чорна кицька, білий 
кіт», «Життя як чудо», «Чи пам’ятаєш ти Доллі Белл». Я по-
дивилася їх і зрозуміла: ці фільми мені радше подобають-
ся, ніж не подобаються. Гарні, пронизливі, пафосні філь-
ми. Всі ці літаючі рибини, підводні весілля, симпатичні 
негідники, самотні народи.

Але справжнє маленьке божевілля мого життя – це 
Arizona Dream. Я дивилася його вже більше десяти разів, хоча, 
майже всі інші фільми (не Кустуріци, а взагалі – всі фільми 
світу) дивитися більше, ніж один раз, мені, як правило, нудно. 
Arizona Dream жодного разу не викликала у мене нудьгу.
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І це при тому, що Arizona Dream вважається найслабшим 
фільмом Кустуріци. З чим я, у принципі, навіть погоджуюся. 
А мені й далі цікаво його дивитися. Я й далі отримую від 
нього насолоду, яку відчуваєш лише коли впізнаєш моменти 
зі своїх попередніх життів.

Я просто хотіла б назвати кілька своїх улюблених місць 
з «Арізонської мрії». 

От, наприклад, коли Поль з Акселем замовляють на-
пої у флеґматичної пом’ятої офіціантки в нью-йоркському 
барі.

Або коли Лео знайомить Акселя зі своєю нареченою 
Міллі. І та починає плакати. А Лео ледве стримує лють і щось 
цідить їй крізь зуби. Тоді як на задньому плані мирно хропе 
дідуган у ковбойському капелюсі.

Або цей кравець-японець, бездоганно витриманий і терп-
лячий, який нескінченну кількість разів пришиває рукав до 
весільного піджака Лео. Зрештою, не витримує, й починає 
смішно підстрибувати та кричати десь там, у задній кімнаті, 
поки тут, перед нами, відбувається щось набагато важливіше, 
тож японця ми майже не помічаємо.

Чи задок Ілейн, що випинається й заохочує, обтягнутий 
елегантною чорною сукнею, наче витесаний – він не був би 
настільки звабливим, якби випинався біля чогось іншого, не 
біля кадиллаку.

Ґрейс, котра морщить ніс, ніби роздратована тваринка. 
Ґрейс, яка намагається вкоротити собі віку, повісившись на 
панчохах.

У сцені, де Ґрейс грає на акордеоні, зосереджена – не біль-
ше й не менше – уся кумедність та гіркота любові.

Пес, який підвиває до розталого місяця, в ритм Акселевих 
ударів молотом, коли той будує поміст для дельтаплана.

Виступ жінки, яка вдає із себе механічну ляльку.
Геніальна Полова інсценізація фрагменту з фільму 

Хічкока. Коли він просто чекає. Дивиться на годинник. Падає 
в кукурудзу. А ще раніше – Пол в кінотеатрі, перед самим 
екраном, промовляє слово в слово тексти героїв. Уособлення 
самотності й повторюваності, нездатності зійти з власних ре-
йок, мелодія та ритм потягових коліс.
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Зубри на пасовиськах. Швидка допомога летить на місяць. 
Ґрейс і Аксель курять одну сигарету на двох, лежачи на даху, 
поки Ілейн примушує Пола пережити свою роль насправді. 
Щойнонароджені безпомічні цуценята в приміщенні поки-
нутого автосалону.

Я можу перелічувати й перелічувати. Можу переповіда-
ти фільм, дрібницю за дрібницею, описуючи кольори, інто-
нації й погляди. Таке вже воно, моє маленьке божевілля. 

Це я до чого. Навряд чи з Еміром Кустуріцею ми потова-
ришували б. Але з «Арізонською мрією» точно могли б стати 
справжніми друзями.
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Юрій Винничук

Про Кустуріцу

Безперечно, Кустуріца належить до моїх улюблених ре-
жисерів. Ще перед тим, як побачив його фільми, я захопився 
фільмами французького режисера Марко Феррері («Велике 
обжирання») та чеського режисера Іржі Менцля (за творами 
Богуміла Грабала). Кустуріца дуже близький до них, а його 
фільми мовби зняті за моїми сценаріями. Бо коли я дивлюся 
їх, то таке враження, що це моє. У мене є окремі оповідання 
(наприклад, «Ги-ги-и»), які аж просяться в руки такого режи-
сера. До речі, воно перекладене хорватською.

Історія, яку він оповів у «Підпіллі», відбувалася й у Львові. 
Тут одна підприємлива родина тривалий час приховувала 
від єврейської родини, яку переховувала в підземному бун-
кері, що війна завершилася, доти, доки в євреїв не закінчи-
лися коштовності. Тільки я взявся писати повість на цю тему, 
а тут – бац – фільм Кустуріци.

Можливо, мені ще не раз доведеться пережити щось по-
дібне. Але нічого, змирився я з Феррері й Менцлем, Італо 
Кальвіно й Богумілом Грабалом, то ж доведеться миритися 
і з Кустуріцею.
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Сергій Жадан

КРАЇНА «Ю»

Героями нового фільму Еміра Кустуріци стали його дру-
зі – музиканти рок-групи «No Smoking Orkestra».

«Югославія!» – кричать вони у свої мікрофони, і на їхніх 
обличчях разом з потом виступає дещо награна, але від цьо-
го не менш незнищенна гордість. Патріотизм теж може бути 
частиною іміджу: тож вони викрикують в чорний зал, наби-
тий громадянами ЄС, своє «Югославія!» – гасло мало зрозумі-
ле, проте повсюдно доступне, навіть тут, в країнах об’єднаної 
Європи, національні уряди якої особливо не протестували 
проти бомбардувань тоталітарного Белграда. «Югославія!» – 
кричить вокаліст «No Smoking Orkestra», опецькуватий чувак 
в золотистому халаті нерозбірливого покрою, натягнутого на 
нього не інакше як головним режисером всього цього дійства, 
відомим навіть у Штатах кінорежисером Кустуріцею. Хоча, 
для них всіх – цих восьми музикантів, представників вига-
даного ними ж «циганського джазу», він просто Емір – нор-
мальний хлопець із сусіднього, так само розбомбленого на-
товцями, кварталу, сербський мачо в рожевому спортивному 
костюмі з вічно незапаленою сигарою, яка заважає йому роз-
мовляти з публікою. Але публіка все одно не розуміє серб-
ської; публіка взагалі розуміє мало; отже, їй і надалі можна 
успішно продавати будь-який непотріб, освячений доторком 
Еміра – квитки, касети, програмки, футболки, постери, нар-
котики; Югославія форева, вони все-одно виживають під усі-
ма бомбами, щоранку розкладаючи свій крам на бруківках 
Берліна, Будапешта чи Братислави. 

В не до кінця асимільованій Європі лишається допоки 
ще два-три креативних місця, енергетики яких вистачає на 
створення нових і нових культурних вибухів, і генерування 
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мистецьких шкіл. Химерна і примхлива Югославія – імпе-
рія, якої давно вже немає – одне з таких місць, і Європа, геть 
асимілюючись, доволі вміло вибиває свої законні п’ятнадцять 
відсотків комісійних з балканського релізу, заповнюючи влас-
ний ринок «балканським блюзом», «балканським постмодер-
ном» чи фільмами «балканського Пазоліні». Останній фільм 
Еміра Кустуріци «8 супер історій» – яскраве цьому свідчення. 
Кустуріца робить кіно з нічого. Одного разу він садовить рок-
гурт, «гітаристом» якого він є, до винайнятого напередодні 
мікроавтобуса й відправляє всіх (а заодно і себе) в безкінечну 
мандрівку Європою, ретельно фіксуючи кожен крок, рух і сло-
во на чорно-білу плівку. Балканські «джіпсі кінгз» так і про-
водять більшу частину фільму в бляшаних стінах свого, умов-
но кажучи, «фольксвагена», багато п’ють, згадують дитинство 
й, взагалі, «всіляко розважаються, як то прийнято в дорозі», 
час від часу вилазячи в своїх посутньо м’ятих штанях назовні 
й даючи концерти в найпрестижніших концертних залах єв-
ропейських столиць. Сама ситуація є настільки кінематогра-
фічною, а типажі – фактурними, що не потребують додат-
кового творчого опрацювання. У них, сербів, все чесно; вони 
й справді не мають іміджу, так само як і концертних костю-
мів, якщо не вважати концертними спортивні костюми. Десь 
поза автобусними вікнами Кустуріца досить побіжно показує 
розвалені белградські хмарочоси або крикливі паризькі вули-
ці – спробуй сказати, що це не сучасне кіно, всеодно ніхто не 
повірить: адже, попри усю інтеграційність і довбану політко-
ректність, куди більш реальними й сучасними є не самміти 
й конференції де-небудь, скажімо, в Генуї, а саме ці громадя-
ни химерної і примхливої «країни Ю», які між виступами на 
міжнародних джазових фестивалях ліплять глину і зводять 
свої триповерхові селянські будинки по передмістях, лабають 
у кнайпах чи добираються додому, на протилежний берег 
ріки, сидячи в маленькому човнику, оскільки всі мости вже 
давно розбомблені американцями. Сербські музиканти схо-
жі на радянських партизан: знищити їх неможливо, прості-
ше самому застрелитись. Поетика Балкан починається там, 
де закінчуються вільні економічні зони, починається, і що 
найприємніше – перемагає. 
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Я подивився, згадані, «8 супер історій» у Відні. Відразу 
після днів нового сербського кіно починалася місячна ретро-
спектива фільмів Кустуріци, тож була чудова нагода порів-
няти Балкани «метра» з візіями молодих. «Діти Кустуріци», 
як і водиться у подібних випадках, явно не витягували. Вже 
з першого погляду було зрозуміло, що все це робилось як 
протиставлення «несамовитому Емірові», тотальна тобі анти-
кустуріца: молоді, певно, тонко відчувають кон’юнктуру і до-
бре розуміють, що якими б високими не були їхні Балкани, 
двом Пазоліні на них не вміститись, тому кожен намагається 
вимахнутись інакше, хоч в результаті і зводиться все до при-
мхливого дитячого заперечення. Оскільки, будь-яка зміна 
культурної парадигми, попри широкий вибір мистецьких 
засобів, усе одно зводиться до вибивання золотих коронок із 
щелеп тих, у кого вони, ці коронки, вже є. Тому краще не по-
рівнювати. З іншого боку, як можна порівнювати поезію, це 
ж не пральні порошки, врешті-решт, вона все одно проникає 
на незаймані території, зберігаючись на одязі і шкірі сотень 
нових нелегалів, які вперто і безуспішно, пролазячи крізь 
кордони й митниці, намагаються втекти зі своїх персональ-
них Балкан і своєї персональної імперії з поетичною назвою 
Югославія.

http://www.cn.com.ua/N198/cinema/document/document.html

Столичные новости, (198) 22–28 января 2002.
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Богдан Жолдак

ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО СЛОВ’ЯН

А нічого; ми, слов’яни, радше цікавимося англійця-
ми, французами, не кажучи вже про італійців. Ми маримо 
Тибетом, ми поринаємо в синтоїзм і куди завгодно, аби лише 
подалі від нашого слов’янського духу. Слов’яністики практич-
но немає в наших учбових програмах; в школах, наприклад, 
не вивчається жодної слов’янської мови. Китайська – вивча-
ється, а сербська чи хорватська – ні. Хоча що, здавалося, му-
сить бути для нас цікавішим за одноплеменців?

І тут приходить Кустуріца. Він легко показує нам, які 
живуть у раціоналізованому дистильованому світі, що, вияв-
ляється, ми ще здатні на почуття й на почуттєве мистецтво, 
ми з радістю відчуваємо, що ще маємо потенцію, раціо по-
ступається первісним емоціям, для яких, власне, цивілізація 
не обачно створила кінематограф.

Цивілізація має багато народів, котрі мають плани щодо 
слов’ян. Чи мають слов’яни плани стосовно когось? Ні. Вони 
й стосовно себе ще нічого не спланували, бодай, осягнули.

Що ми знаємо про сербів? А нічого, хіба що вони за націо-
нальністю югослави, а Гойко Мітіч партизанив разом з Батою 
Живановичем біля річки Колорадо, що поруч Герцеговини. 
Парадоксальний той факт, що ми за радянських часів чомусь 
мали можливість купувати журнал «Арену» (антирадян-
ський журнал), пізнавати з нього закордонний світ, читати, 
легко розуміючи без словника (не було), а в нас на цілий СРСР 
не існувало тоді жодного (!) професійного перекладача хоча 
б із однієї з багатьох мов СФРЮ.

Кіно Кустуріци перекладача для нас не потребує, воно 
всотується в душу безпосередньо, оминаючи рецептори, логі-
ку, і все інше, що стоїть межи нашими розрізненими  душами. 
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Перше знайомство з сербським духом в нас почалося зі стріч-
ки «Здається, тут хтось ще співає», ми «в’їхали», це трапилося 
тому, що мали свої «Тіні забутих предків», у душі нашої вже 
був досвід розкриватися назустріч безпосереднім емоціям. 
Це тому, що гуцули й серби подібніші, аніж нам здавалося. 
Однак наш провінційний посткомуністичний глобалізм хут-
ко зорієнтувався й скасував українське кіно, скасував ґратку 
«національність» у наших паспортах.

Але запізно, бо Кустуріца прорвався зі своїми почут-
тями й відчуттями у кіно світове, а од нього наше продаж-
не антиукраїнське чиновництво не має захисту. Прорвався 
так, що тепер найвіддаленіші від слов’янства режисери 
(англійські, французькі, японські, а, особливо, китайські), 
пройшовши його майстер-клас, підсвідомо на нього орієн-
туються, створюючи якщо не суголосні до нього фільми, то 
бодай епізоди, але! Шлях до душі безпосередніший лише 
через музику, її, також, Кустуріца не проминає, шалені 
його гастролі в Києві вразили всіх. 

Навіщо це йому потрібно, марнувати час, граючи в орке-
стрі? Певно, для практики. Кіно, як і музика ще одне плин-
не мистецтво, особливо в Кустуріци, де він навертає й на-
вертає до зорової поліфонії теми й підтеми, контрапункти 
до лейтмотиву, при чому не зриваючись до какофонії. Чому? 
Музикант же! Коли постане поліскопічне кіно, то перший, 
хто зреалізує таку технологію, звісно, буде він.

Слов’янство поволі підводиться, серби змусили інших 
слов’ян за допомогою поліскопічного Павича навернутися 
до сербів спершу світового читача, а потім і слов’янського – 
ґвалт, мамо рідна! Раптом і на Вкраїні схаменулися, що 
Павич багато часу був Головою товариства сербсько-
української дружби…

Головою якого товариства є Кустуріца?
Він є Головою того плинного різновиду мистецтва, яке 

здатне безпосередньо апелювати до людського єства, оми-
наючи всі інші лабіринти, він довів нам, що героєм кінокар-
тини може бути лише людина з людськими ознаками. Так, 
цигани! Недаремно вони є головними героями в нього, вони, 
які, живучи химерно, злиденно – однак незалежно од чужих 
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впливів, який діє на люд ще од тих часів, коли цей славетний 
народ заради власного імені зрікся ще зародкового глобаліз-
му, відділився, подався в нескінченні мандри, став утікачем, 
аби лише йому не піддатися. І тепер з сербського кіноекрану 
нагадує нам, що й ми теж люди.

Агов, слов’яни! Нам не треба мандрувати чужими світа-
ми, у нас є свій неподільний, непохитний слов’янський світ, 
яким також некепсько можна тинятися, осягати, єднатися, 
й дороговказом до цього процесу є що?

Кінематограф Кустуріци. Агов! Не зважаючи на своє 
надто промовисте ім’я Емір, він уже особисто усвідомив себе 
й безповоротно став слов’янином, зрікшись офіційно іншої 
спільноти, він публічно проголосив себе ним, замінивши до-
кументи. Тепер черга за нами міняти штамп у паспорті. 
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Українські письменники про Кустуріцу

Марія Матіос

У романах Марії Матіос згадується безліч класичних і су-
часних фільмів. Є у неї також улюблений кінопостановник – 
Емір Кустуріца. Письменниця шкодує, що в Україні не з’явилося 
нікого, рівного талантом із цим балканським режисером. 

Марія Матіос: «Мені подобається ота багатоплановість його, 
багатошаровість. І вміння в найдраматичніших ситуаціях за-
лишатися природним, по-перше, художником, по-друге, лю-
диною з дуже добре розвинутим почуттям гумору та вели-
чезним філософом. Це треба вміти поєднати – гусей, курей, 
війну, стрілянину, кров, любов, ненависть, суєту і з цього зро-
бити великий філософський трактат. Я думаю, що це най-
більший філософ, принаймні, як на мене, то це найбільший 
філософ у сучасному кіно. У нас, очевидно, є такі художники, 
але вони нереалізовані. Мені прикро, я не можу зрозуміти, 
чому в умовах війни той же ж Кустуріца зумів себе так реа-
лізувати, що національний балканський колорит поширився 
на весь світ і чому ми такі колоритні, без війни, при стабіль-
ності не народили, як Афродіту з піни, художника такого рів-
ня. Чи ми притлумили його енергію, чи ми не спроможні 
були створити умови, як держава, суспільство. Це для мене 
дуже велике запитання».

http://kinokolo.ua/argument/1740


