
Сьогоднішню розповідь я ропочну з опису фільму, взятого із сайту 

www.filmowa.net: „Одного теплого вечора декілька подружніх пар зустрілися за 

вечерею. У кожного з них свої проблеми, та свої думки щодо їх вирішення. Приємна 

компанія, смачна їжа та місячне затемнення, повинні допомогти їм розслабитися і 

забути про повсякденні турботи. Однак це лише початок їхніх випробуваннь на 

міцність, щирість, вірність, відданість і терпіння. Хтось із друзів пропонує гру: до кінця 

вечора всі повідомлення, електронні листи і розмови стануть загальнодоступними, 

тобто за столом не буде секретів. Чи може така гра з приватністю закінчитися добре?”. 

Звучить знайомо? Звичайно, так! Цей опис зовсім не стосується польського фільму, 

який я хочу вам сьогодні представити, а саме фільму „(Не)знайомі”. Це опис 

італійського фільму „Ідеальні незнайомці” (тобто Perfetti sconosciuti), на основі якого 

було знято польську версію. Наш ремейк у всьому відповідає оригіналу. Ці фільми 

настільки схожі, що ви можете поміняти місцями їхні описи, як це щойно зробила я, а 

також ви можете поміняти місцями фрагменти рецензій обох фільмів. Цікаво, що 

італійська версія сценарію виявилася настільки захоплююча, що автори з кількох країн, 

у тому числі з Франції, Іспанії та Туреччини, вирішили зробити так само, як поляки. 

Однак сьогодні нас цікавить польська версія цієї чудової італійської драми. Дозвольте 

мені трохи розповісти вам про польських „(Не)знайомих” і заохотити до прегляду 

навіть тих, хто, як і я, бачили  італійську версію не один раз.  

Польський фільм, безумовно, вартий перегляду і це також заслуга акторів.  

Томаш Кот, Мая Осташевська, Лукаш Сімлат, Міхал Журавський, Войцех Золадкевич і 

Александра Доманська чудово демонструють свою акторську майстерність. Важливо 

відзначити, що у фільмі також грає Кася Смутняк, польська модель, яка вже багато 

років живе в Італії, і яка з'являється як в оригіналі, так і в польській версії фільму. 

Сценарій, як наприкладклад і в фільмі “Різанина” Романа Поланського, усю 

відповідальність покладає саме на акторську гру. Одна кімната, відсутність будь-яких 

спецефектів і сценарій, заснований виключно на розмовах, не залишає місця для 

помилок. Польські актори грають чудово - кожен із них має свої 5 хвилин у фільмі, 

протягом яких вони  демонструють свою акторську майстерність, як гітарист, який грає 

соло на найважливішому концерті в його житті. Саме ці моменти надають фільму 

специфічного польського шарму і дещо відрізняють його від італійського оригіналу.  

Не хвилюйтеся, не все ідентично. У польському фільмі є декілька змін в сценарії, які я 

не описую, щоб не зіпсувати перегляд. Ці дрібниці дійсно будуть мати значення лише 



для тих людей, які дивилися обидва фільми. Насправді „(Не)знайомі - це дуже гірка 

комедія, дуже подібна до оригіналу, про те, хто ж ми насправді. У фільмі дуже чітко 

показано все лицемірство і егоїзм сьогоднішнього світу, які ми ховаємо за фасадом 

маленької чорної коробочки – нашого телефону. Саме в ньому ми зберігаємо найбільші 

таємниці і речі, про які ніхто не повинен знати. Незалежно від того, яку версію (а 

можливо, обидві?) ви оберете, перегляд фільму не буде даремно витрачений часом. 

Навпаки, можливо, він змусить кожного з вас задуматися і швидко заглянути в пам'ять 

свого власного мобільного телефону. А питання, на яке ви повинні чесно відповісти 

після перегляду звучиь так: чи зіграли би ви в цю гру? 

Бажаю вам приємного і повчального польсько-італійського сеансу. 


