
Сьогодні я хотіла би представити вам один із найвідоміших польських фільмів 

останніх років. Це фільм 2018 року під назвою „Холодна війна”. Режисером цього фільму 

Павел Павліковський, який за кілька років до „Холодної війни” став відомим як перший 

володар Оскара за найкращий не англомовний (або іноземний) фільм „Іда”.  

2018 рік відзначився вражаючими успіхами у Польщі. Насправді щомісяця глядачі 

дізнавались про нові нагороди та відзнаки, отримані фільмом „Холодна війна” або 

окремими його творцями. Особливо щедрим на відзнаки був сезон перед Оскаром, тобто 

зима 2019 року, коли „Холодна війна” майже щодня вигравала чергову нагороду. 

Перерахувати тут усі перемоги неможливо, , але варто згадати принаймні незвичне для 

„Холодної війни” вручення Європейських кінопремій (6 номінацій та 5 отриманих 

нагород, у тому числі: за найкращий фільм, найкращу актрису та найкращого режисера). 

Коронним досягненням цього тріумфального  маршруту  по світових екранах та 

фестивалях, безумовно, є три номінації на премію Американської кіноакадемії: 

найкращий фільм іноземною мовою, найкращий режисер (Павел Павліковський) та 

найкраща кінематографія (Лукаш Жал). Польська кінематографія ще ніколи в історії не 

фіксувала такого успіху в гонці за Оскаром.  

Питання, яке ви, напевно, задаєте собі зараз: чи заслужив новий фільм Павела 

Павліковського всі ці нагороди? Звичайно, не дивують номінації та нагороди, вручені 

фільму на європейському континенті (Лондон, іспанська Гойя, Котбус, Стокгольм тощо). 

Зрештою, „Холодна війна” –це  не лише розповідь про  кохання, а й запис важкого 

фрагмента європейської історії. Саме це розгортання подій та спосіб їх передання 

виступають найбільшою силою режисера. „У фільмі Павела Павліковського 

найголовніше залишається поза екраном. Під виглядом мелодраматичних перипетій 

відбувається трагічна боротьба окремих людей – і цілої культури – з жартом історії”, – 

пише один критик. Що важливо, ми не спостерігаємо за історіями про головних героїв у 

лінійному режимі, а  переходимо до найважливіших, значущих моментів їхнього життя 

та життя континенту. Герої тут –просто  позачасовий символ тисяч подібних доль.  

У цьому контексті номінація на Оскар за найкращий фільм іноземною мовою стала 

несподіванкою. Більшість поляків вважали, що попередня „Іда”, яка загалом розповідає 

про травми та траур після Голокосту євреїв на польських землях під час Другої світової 

війни, вичерпала потенціал „таких фільмів”. Що означає слово „таких”? „Іда” та 

„Холодна війна” побудовані дуже подібно, і перш за все, дуже схоже зняті. Треба 

визнати, що я люблю „Холодну війну”, і тому я вирішила сьогодні рекомендувати цей 



фільм, а не „Іду”, володарку Оскара. Я вважаю, що „Холодна війна” – це  не тільки, а 

можливо і зовсім не історія кохання. Чи справді головні герої любили один одного? 

Будете судити  самі. Однак це, безумовно, фільм із чудовою історією, яка сильніша за 

людину. Як я вже говорила вам, номінація на Оскар стала для багатьох людей 

величезною несподіванкою, але виявилося, що, можливо, Павел Павліковський, який 

виховувався в англосаксонській культурі і раніше знімав переважно англомовні фільми, 

має підхід до аудиторії.  

Особисто мене найбільше порадувала оцінка роботи Лукаша Жала. Я вважаю 

зйомку „Холодної війни” шедевром, і навіть лише заради неї я можу дивитися цей фільм 

нескінченно. Зйомка фільму – це сильна сторона „Холодної війни”, що теж було однією 

з переваг „Іди”. У лютому 2019 року оператор – Лукаш Жал – отримав нагороду ASC від 

Американського товариства кінематографістів і таким чином став першим поляком в 

історії, який приєднався до надзвичайно престижної групи митців, удостоєних цієї 

відзнаки за кінофільми.  

І останнє, але не менш важливе: музика у цьому фільмі, безумовно, є одним із 

найсильніших його плюсів. Вся історія, представлена в цьому повнометражному фільмі, 

побудована навколо однієї мелодії, переробленої знову і знову. Ця пісня – твір у 

виконанні Національного ансамблю народних пісень і танцю „Мазовше”, що називається 

„Два серця”. У фільмі його виконує актриса Йоанна Куліґ, і ви повинні знати, що це буде 

пісня, яка засяде у вас в голові на тижні, а то й довше. Пісня запам’яталася всім, хто її 

чув. Поділюсь з вами цікавинкою, що серед своїх улюблених пісень розмістив її вокаліст 

„Coldplay”, Кріс Мартін. Я сподіваюся, що ви полюбите „Два серця” так само, як і я, і що 

ви будете в захваті від історії та зйомки „Холодної війни”. Бажаю вам вдалого, хоч і 

сумного перегляду. 


