
Героєм цієї історії є Кшиштоф Кесльовський – один з найважливіших та 
найвідоміших у світі польських режисерів. Він розпочав свою кар’єру режисера з 
документальних фільмів, але з часом зосереджувався в основному на створенні художніх 
фільмів. Уявіть собі, що його шлях до великої світової кар’єри був зовсім нелегким.  
Спочатку хлопця не прийняли до театральної школи, а до Лодзької кіношколи вдалося 
вступити лише з третього разу. Під час навчання він не був серед числа найкращих  і не 
отримував високих оцінок. Уявіть собі, Кесльовський був учнем  Казімєжа  Карабаша.  Ви 
знаєте, хто це? Якщо ні, то обов’язково послухайте випуск про про фільм  „Музиканти”. 
Один з найвідоміших фільмів Кесльовського був створений під керівництвом Карабаша, а 
саме дипломний етюд – „З міста Лодзь”. Чи знаєте Ви, що таке етюд? Це короткий 
художній твір, спрямований на вдосконалення літературного стилю, акторської 
майстерності, техніки малювання тощо. Кшиштоф Кесльовський зняв багато відомих 
документальних фільмів. До них належать: „Підземний перехід”, „Рефрен”, „ Балакучі 
голови”, „Сім жінок різного віку”, „Перша любов” та „З точки зору нічного вахтера”. 
Хочу відзначити, що останній – один із моїх улюблених документальних фільмів.  

    Про свою документальну кар’єру Кесльовський сказав: „Кожна людина хоче 
змінювати світ, коли починає щось робити. Я не розраховував на те, що зможу змінити 
світ у прямому сенсі цього слова. Я думав, що мені вдасться описати цей світ”. 

    Першим значним повнометражним фільмом цього режисера став фільм 
„Персонал”. Цей фільм Кесльовського вважається частиною кінo „моральної тривоги”. Це 
напрям в польському кіно, що припадає на 1976-1981рр. та  вважається найважливішим 
періодом  у польському кінематографі з часів Польської школи кіно, яка розвивалася після 
Другої світової війни. Основними рисами цього напрямку це: актуальна на той час тема; 
реалістичний метод опису світу; події, які зазвичай відбуваються в провінціях, у чітко 
визначеному середовищі; молодий герой, яий проходить процес ініціації. Сюжет фільмів, 
які належать до цього напряму, часто фокусується на образі героя, який дозріває, щоб 
збунтуватися. Якщо поглянути на це реалістично, фільми, що належать до цього напрямку 
зазвичай закінчуються для героя не дуже добре. Він повинен змиритися з реальністю, яка 
його оточує, тобто отримати моральну поразку.  

У 1979 році відбулася прем'єра одного з найважливіших фільмів режисера 
„Аматор”. Це історія людини, життя якої змінюється з придбанням аматорської 
кінокамери – герой перетворюється на бездушного спостерігача за світом. За фільм 
„Аматор” Кесльовський здобув нагороду Міжнародного євангельського журі на фестивалі 
в Берліні.  

Сьогодні нам не вистачило б часу, щоб розповісти про всі фільми Кесльовського, 
навіть якби ми хотіли поговорити лише про найважливіші. Обов’язково варто згадати 
цикл фільмів  ”Декалог”. Це  цикл із десяти фільмів, натхненних заповідями послідовників 
іудаїзму та християн. Відповідно до того, що написано в Біблії, ці моральні принципи Бог 
продиктував Мойсеєві. У католицькій церкві заповіді звучать так: 

1. Хай не буде в тебе інших богів, окрім Мене. 

2. Не взивай намарно ім’я Господа Бога твого. 



3. Пам’ятай день святий святкувати. 

4. Шануй батька твого і матір твою. 

5. Не вбивай. 

6. Не чини перелюбу. 

7. Не кради. 

8. Не свідчи неправдиво на ближнього твого. 

9. Не пожадай жінки ближнього твого. 

10. Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого.. 

У фільмах Кесльовського з’являється художня інтерпритація цих канонів. Це дуже 
цікавий цикл фільмів, в якому найважливішими є „Короткий фільм про вбивство” (на 
основі 5 заповіді – „Не вбивай”) та „Короткий фільм про любов” (на основі 6 заповіді – 
„Не чини перелюбу”). Моя улюблена частина – це  перша серія цього циклу, яка 
демонструє надмірну довіру до сучасних технологій. Повинна вам сказати, що, можливо, 
під впливом послання, яке  несе за собою „Короткий фільм про вбивство” у Польщі було 
призупинено виконання смертної кари. Фактично смертну кару в Польщі було скасовано в 
кримінальному законодавстві в 1998 році, однак остаточно, за будь-яких обставин – 
зокрема під час війни – у  2013 році. Насправді смертна кара не застосовується з 1988 р., 
тому це дійсно могло бути пов’язано з фільмами Кесльовського. Останній вирок було 
виконано 21 квітня 1988 року в Кракові, через рік після прем’єри фільму, про який ми 
говоримо. 

     В кінці варто сказати також кілька слів про фільми Кесльовського, які були зняті 
після еміграції до Франції, та вважаються одними з найважливіших фільмів в історії 
європейського кіно. Це картина „Подвійне життя Вероніки” та трилогія „Три кольори”. 
Синій, білий та червоний кольори відповідають трьом гаслам liberté, égalité, fraternité - 
свобода, рівність, братерство. Це гасло було популяризоване під час Великої французької 
революції і сьогодні є одним із національних символів Франції. Цікавим є також факт, що 
у 1994 році фільм „Три кольори”: „Червоний” змагався за головний приз Каннського 
кінофестивалю з „Кримінальним чтивом”  Квентіна Тарантіно. Тоді головою журі був сам 
Клінт Іствуд. Фільм „Кримінальне чтиво” здобув перемогу, але навіть сам Тарантіно 
стверджував, що „Червоний” був найкращим фільмом фестивалю. 

    Є ще багато речей, які я мала б вам розповісти про Кесльовського, але ця історія 
була б справді дуже довгою. Заохочую вас переглянути фільми цього режисера. Особливо 
запрошую вас ознайомитися з його документальними фільмами, які надзвичайно цікаво 
зображають польську реальність 1960-70-их років. Я вірю, що фільми Кесльовського Вас 
зацікавлять. 

 


