
Сьогодні я хочу представити  вам інший, ніж зазвичай, фільм. Для різноманітності він буде 
документальним . Чи знаєте ви, що це означає? Це один із трьох видів  фільмів. Це такий 
різновид , який повинен показувати реальність.  Йдеться про те, що режисер не повинен 
втручатися в реальність, яку він показує. У документальному фільмі ми не бачимо акторів, 
ми бачимо „справжніх” людей, які є собою. Відмінність від художнього фільму полягає в 
тому, що ніхто не написав сценарію, не сказав  акторам, що говорити і робити, хтось 
просто записував те, що відбувалося перед камерою. Документальний фільм в Польщі, 
особливо з часів Другої світової війни, відіграє дуже важливу роль. Важливо, що в Польщі, 
цей жанр фільму ніколи не був засобом пропаганди, його завжди трактували як щось 
мистецьке та щось дуже важливе для культури. Документальний фільм слід розглядати  як  
свідчення історії. 

Назва нашого сьогоднішнього фільму – „89 мм від Європи”, а його режисером є Марцель 
Лозінський. Це один з найважливіших польських документальних фільмів. У 1994 році 
його було номіновано на премію „Оскар” у категорії короткометражний документальний 
фільм. Він також отримав багато інших важливих нагород, у тому числі в Сіднеї, Сан-
Франциско, Монреалі, Лейпцигу та Марселі. 

Що означає назва цього фільму? 89 міліметрів – це різниця ширини між залізничними 
коліями (колія – це те, по чому їде поїзд) в Європі та в країнах Радянського Союзу. 
Радянський Союз польською мовою має абревіатуру ZSRR, що означає „Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich” (Союз Радянських Соціалістичних Республік). 
Англійською мовою це скорочення звучить – USSR, тобто „Union of Soviet Socialist 
Republics”. СРСР формально припинив своє існування 26 грудня 1991 року. У результаті 
розпаду цієї держави були створені такі країни, як: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, 
Естонія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Литва, Латвія, Молдова, Росія, Таджикистан, 
Туркменістан, Україна та Узбекистан. 

Але повернемось до нашого фільму. Дія фільму відбувається на залізничному вокзалі в 
Бресті, тобто в місті, розташованому в сучасній Білорусі. Після Першої світової війни місто 
знаходилося на території Польщі, а в 1939 році було включено до складу СРСР. В Бресті 
народилася відома польська акторка Ніна Андрич та оператор Єжи Ліпман. Режисер, 
звертаючи нашу увагу на назву 89 мм, показує символічну межу між двома світами та 
двома культурами – Сходу та Заходу. Сцени, зображені Марцелем Лозінським, не 
вимагають жодних коментарів, люди на станції, які чекають доки змінять відстань між 
колесами в поїзді, і робітники, які виконують цю роботу, – це досить промовисті моменти. 
Між цими двома світами знаходиться дитина... Яку роль вона відіграє – побачите самі, 
переглядаючи цей короткий і дуже поетичний фільм. 

Найважливішою постаттю, з якою варто познайомитись ближче, є режисер фільму 
Марцель Лозінський. Він народився в 1940 році і є випускником факультету  режисури в 
Державній вищій школі кіно, телебачення і театру в Лодзі. Цей вищий навчальний заклад / 
університет є найважливішою та найвідомішою кіношколою в Польщі. Іншими важливими 
закладами, які навчають молодих кінематографістів у нашій країні, є Школа Вайди у 
Варшаві та Школа ім. Кшиштофа Кесльовського у Катовіце. Остання, колись була відома як 



факультет  радіо і телебачення Сілезького університету. Сьогодні вона все ще є частиною 
Сілезького університету, але після реформи вищої освіти в Польщі у 2019 році просто 
змінила свою назву. Марцель Лозінський проводив семінари з документального кіно в 
Марселі та керував курсом документальних фільмів у Школі Вайди.  

Друга важлива для фільму особа – оператор Яцек Петрицький. Оператор – це людина, яка 
стоїть за кінокамерою. Окрім цієї роботи він також є режисером і сценаристом. У 1976 
році він закінчив ту саму кіношколу, що і Лозінський, a найважливішими його фільмами є: 
„Самотня жінка” (1981, реж. Аґнєшка Голланд) та „Допит” (1982, реж. Ришард Бугайський). 
З 1987 року він був співробітником BBC та британського Channel 4. У 2010 році був 
нагороджений срібною медаллю „За заслуги в культурі Gloria Artis”. Ця медаль є 
спеціальною відзнакою, якою Міністр культури та національної спадщини в Польщі 
нагороджує осіб чи установи, які певним чином виділяються у своїй культурній діяльності. 
Ця медаль має три ступені: I ступінь – золота медаль, II ступінь – срібна медаль, III ступінь 
– бронзова медаль.  

Вам напевно цікаво, як так сталося, що поїзди в Європі їздять по коліях шириною 1435 мм, 
а в країнах колишнього СРСР – 1524 мм. 

Легенда говорить, що в Росії з’явилися ширші колії, тому що Росія є найбільшою країною, і 
саме вона повинна мати найбільшу відстань між залізничними рейками. Насправді, інша 
відстань між рейками була зроблена, швидше за все, з міркувань безпеки. До цього часу 
така відстань між залізничними рейками є в Росії, Монголії та Фінляндії. Окрім поїздів по 
таких коліях в цих країнах їздить, наприклад, метро. 

Фільм „89 мм від Європи” триває 12 хвилин. Сподіваюся, ви визнаєте, що це був дуже 
добре заінвестований час. 


