
 

Як говорити про важкі хвороби та смерть? Як їх показати? Як зробити так, щоб  

розповід не була сирою, і не здавалася  глядачеві просто спробою зіграти на емоціях? 

Ось такі питання задають собі творці фільму ще з часів  створення кіно. Раніше інші  

митці також задавалися таким питанням, але, схоже, писати про смерть простіше, ніж 

візуалізувати її. Бартош Прокопович - режисер фільму «Хiмія», знайшов досить 

незвичну відповідь на це складне питання. Нечасто в польському кіно можна зустріти 

таких божевільних героїв, як Лена та Бенек. Вона - хвора на рак, він - закоханий у неї 

без пам’яті з першого погляду. Вона хоче вбити себе, а він вирішує довести їй, що по 

при все варто жити. На перший погляд, «Хімія» здається фільмом про кохання, 

справжньою мелодрамою, кінець якої ми можемо з легкістю передбачити. Однак  

неочікувано глядачі потрапляють всередину божевільного сюжету, сповненого 

екстремальних - рідко хороших  емоцій. Велике кохання швидко перевіряється життям, 

наповненим болем, зневірою, та особистою драмою головної героїні, яка, здається, не 

хоче ділитися своїми проблемами з близькими людьми. Лена - егоїстка, зосереджена на 

власному гніві та відразі до світу, який так несправедливо повівся із нею. Аґнєшка 

Жулевська, яка чудово зіграла головну героїню, і в січні 2015 року виграла нагороду ім. 

Збігнєва Цибульського, якою нагороджують акторів за неповторну індивідуальну 

майстерність, ніби кричить на камеру: «Я хвора, і ти не можеш мене засудити. Я хочу 

пережити цю трагедію по-своєму». Надзвичайно виразний образ Жулевської, частково 

навіть відразливий (хоча в даному випадку це швидше козир, аніж недолік), схиляє до 

того, що глядачі не наважуються дати своєї оцінки - ми дозволяємо їй робити все, бо 

так і повинно бути. Часом головним героєм фільму здається чоловік Лени, Бенек. 

Слабкий, самотній у своєму коханні, проте повний волі боротися за свою дружину та 

їхнє спільне життя. 

Перед початком сеансу Вам слід озброїтися великою порцією позитивних 

емоцій. "Хімія", яка отримала нагороду за найкращий іноземний фільм на 

Міжнародному кінофестивалі ,,Балінале", - дуже складна робота.  Вона не викликає 

посмішки, але, безумовно, змушує задуматись. Якщо додатково усвідомити, що історія, 

яку розповів Прокопович, заснована на реальних фактах, то нам також доведеться 

запастись великою кількістю носових хусточок. Ініціаторкою «Хімії» стала Магдалена 

Прокопович, дружина режисера, яка померла від раку в 2012 році. Варто на мить 

зупинитися на постаті цієї непересічної жінки та розповісти про заснований нею фонд 

"Рак-н-Ролл". Фонд, як можна прочитати на сайті, намагається змінити спосіб мислення 



про рак і працює над покращенням якості життя онкохворих. Однією з найвідоміших 

акцій фонду є "Подаруй зачіску!". В рамках цієї ініціативи кожна жінка може зістригти 

волосся (звичайно, воно повинно відповідати певним вимогам) і зробити з нього 

перуку. Ця акція дуже популярна в Польщі серед  дівчаток -  дітей та підлітків з довгим 

волоссям, які намагаються таким чином допомогти тим, кому менше пощастило у 

житті. Співпрацею із фондом "Рак-н-Ролл" пишаються також перукарі - у багатьох 

салонах Польщі на стіні можна побачити сертифікат про співпрацю або подяку за 

підтримку благородної акції. 

Що стосується історії, яку Ви дізнаєтесь у фільмі «Хімія», то її варто порівняти з 

іншими фільмами на таку ж тему - польським фільмом «Більше за життя» (2012) та 

іспанським «Ма ма» (2015). Те, що пов’язує «Хімію» з польським фільмом  - це, перш 

за все,  реальна історія. Фільм розповідає історію Аґати Мруз-Ольшевської, польської 

волейболістки. Мруз була у збірній Польщі у 2003–2006 роках. У 2003 та 2005 роках 

вона вигравала золотий кубок на чемпіонаті Європи серед жінок з волейболу. А 

померла у 2008 році.  А з  з іспанським фільмом «Хімія» пов’язана переплетенням 

анімованих елементів, що відображають явища, які відбуваються в людському тілі, які 

по-іншому показати неможливо. Ці три фільми мають ще дещо спільне - це діти. Всі 

троє головних героїв здивовані новиною про вагітність, всі вони вирішують виносити 

дитину і своєю смертю подарувати нове життя. «Більше за життя» та «Ма ма» типові 

сльозливі фільми - такий спосіб розповісти про страждання можна вважати найбільш 

доцільним, оскільки смерть, хоч і є природною, все ж потребує смиренності. І все-таки 

саме шалена «Хімія», яка змушує глядача покидати кінотеатр розлюченим, здається 

справжньою. Засади, прийняті режисером, можуть викликати сумніви, але їх не 

викликає той факт, що цей фільм має найщиріші емоції, а саме це найважливіше в 

хорошому фільмі.  

 

 


