
Сьогодні я хотіла б представити Вам  «обсипаний»  нагородами документальний фільм 
Бартека Конопки, який розповідає історію кроликів, що жили біля Берлінської стіни і які 
стали мимовільними свідками та учасниками політичних змін. Світ у цьому фільмі  
розглядається з точки зору тварин, які спостерігають дивну поведінку людей: будівництво  
великої стіни, спроби порозумітися через неї, нарешті, переселення на інший бік. Врешті- 
решт, поява ще однієї стіни призвела до того, що кролики були замкнені у своєрідному 
«охоронюваному» заповіднику. На очах глядача історія цих маленьких тварин стає 
метафорою долі людей, які жили в районі Берлінської стіни. 

Ви, напевно, багато знаєте  про Берлінську стіну, але дозвольте познайомити Вас ближче з 
її історією. Це була величезна стіна, яка протягом 28 років відокремлювала Західний 
Берлін від Східного. Ви, мабуть, знаєте, що це був один із символів Холодної війни. 
Берлінська стіна впала в ніч з 9 на 10 листопада 1989 року, і це був один із символічних 
моментів падіння комунізму в Центральній Європі. Другий такий символічний момент був 
пов’язаний з історією Польщі. 28 листопада 1989 р. Йоанна Щепковська - польська акторка 
– оголосила по телебаченні: "Пані та панове, 4 червня 1989 року комунізм у Польщі 
закінчився". 4 червня 1989 року – це дата першого туру, перших після Другої світової війни, 
частково вільних виборів у Польщі. На виборах перемогла опозиція, зосереджена навколо 
Леха Валенси - позапартійні кандидати (тобто ті, хто не представляв комуністичний уряд) 
отримали 161 місце в Сеймі та 99 із 100 місць у Сенаті. Дуже цікава виставка, яка пов’язана 
з польською дорогою до свободи, знаходиться в Європейському центрі Солідарності в 
Ґданську. Якщо Ви коли-небудь будете на польському узбережжі, обов’язково відвідайте 
це місце. Якщо ж мова йде про Берлінську стіну, то навіть сьогодні можна побачити її 
фрагменти в різних місцях Берліна, можна також відвідати різні місця, пов’язані з тим 
періодом, наприклад, музей на Чекпоінт Чарлі - це був один із найвідоміших 
прикордонних пунктів  пропуску між Сходом та Заходом у Європі. Протягом кількох років у 
Берліні також існувало цікаве місце „Берлінська стіна” (DIE MAUER in Berlin) - це величезна 
панорама, яка показує Берлінську стіну у 1980-х рр. Там також можна  почути звуки, що 
доносяться з-за стіни. Панорама була створена німецьким  художиком - Ядегаром Азізі. 

Але досить про стіну, зараз я розповім Вам про творця фільму „Кролик по-берлінськи” 
Бартка Конопку. У 2002 році Конопка закінчив кафедру радіо і телебачення Сілезького 
університету в Катовіцах. Якщо Ви слухали попередні епізоди, то знаєте, що сьогодні це 
місце називається кіношколою ім. Кшиштофа Кесльовського у Катовіцах. Фільмом, який 
розпочав його кар'єру, був документальний фільм „Балада про козу”, і вже тоді  режисер 
запропонував подібне бачення, як у нашому фільмі  „Кролик по-берлінськи”. Цього разу 
саме кози стали свідками одноманітного і важкого життя мешканців польського села. У 
2009 році був створений „Кролик по-берлінськи”, який показав чудову майстерність 
режисера. У 2010 році фільм був номінований на премію „Оскар” у категорії найкращий 
короткометражний документальний фільм. Після цього фільму настав час художніх 
фільмів: „Страх висоти”, „Кров Божа” та серіалів, серед яких варто виділити детектив „В 
густому лісі” за мотивами роману Харлана Кобена. Цей серіал був створений у 2020 році  
платформою Netflix. 



Я повинна роказати Вам ще одну річ. Якщо ви не поляки, то вам, мабуть, не зможете 
відкрити у фільмі додатковий сенс, якого надає фільму голос оповідача історії - Христини 
Чубувни. Це дуже впізнаваний голос для поляків. Він переносить глядача у добре відомий 
і знаний світ програм про природу. Цей додатковий аспект може бути непомітним для 
іноземних глядачів, але це жодним чином не зменшує значення документального фільму 
Конопки. „Кролик по-берлінськи” - це перш за все чудовий урок історії, який повинен 
побачити кожен. 

Варто також сказати, звідки така назва фільму. Вона відсилає нас до певних назв страв, в 
яких використовується частка «по», де друге слово походить від назви країни ( наприклад, 
оселедець по-японськи, риба по-грецьки, деруни по-угорськи) або назви міста (яйце по-
віденськи). Таке ж поєднання можна знайти і в англійській назві фільму, де з'являється 
термін "а-ля", що означає спосіб приготування страв у такий спосіб, який пов’язаний з 
формою їх подачі в певних країнах чи містах. 

Нарешті, дозвольте мені прочитати Вам кілька відгуків, які я колись отриала студентів 
щодо цього фільму. Студентка із Грузії сказала, що це „дуже цікавий фільм, ніби про 
життя кроликів, але найголовніше - це ідея життя людей у той період. Хороший фільм, 
шкода, що він не отримав нагороду на премії Оскар” Її подруга сказала: „Чудовий 
документальний фільм ... Небанальна розповідь, оригінальна метафора та історія, яку 
повинен знати кожен”. У свою чергу, студент з України сказав: „Талановито знятий фільм: 
без жодної зайвої репліки, без жодного зайвого кадру, коротко і по темі. Для мене 
символ кролика стає зрозумілим з самого початк”. 

Я сподіваюся, що наші рекомендації будуть достатнім заохоченням для Вас, щоб 
подивитися фільм „Кролик по-берлінськи” від Бартека Конопки. 


