
Сьогодні я хотіла б представити вам фільм, знятий у 1990 році. Колись про цей 
фільм згадували дуже часто, сьогодні у мене складається враження, що ми трохи забули 
про нього. Ми забули несправедливо, бо фільм розповідає абсолютно неймовірну 
історію, і називається він „Європа, Європа”.  

Сьогодні багато говорять про дискримінацію, відторгнення та нерівність за різними 
ознаками. Нещодавно, 14 червня, ми мали річницю першого польського перевезення до 
концтабору в Освенцімі. Увага! Освенцім – це польська назва міста, яку ви набагато 
краще знаєте у німецькій версії Аушвіц. Тож сьогодні ми маємо гарну нагоду згадати 
надзвичайні історії, якою є власне ця, котру зняла відома польська режисерка Аґнешка 
Голланд. Ця надзвичайна історія єврейського хлопчика, життєві обставини якого 
змушують вдавати з себе німця, базується на реальних подіях. Головний герой – Саллі – 
народився в єврейській родині в Саксонії. Він та його батьки, рятуючись від 
переслідування, емігрували до Польщі. Однак, коли нацисти захопити Польщу, батьки 
відправили його та брата далі на Схід. У Гродно, в дитячому будинку, він перебував під 
впливом комуністичної індоктринації. Саллі був схоплений німцями і вони прийняли 
його за свого. Він піддався німецькій індоктринації і швидко став зразковим 
громадянином. Він став героєм війни і пішов до Гітлер’югенду. Думаю, деякі з вас 
можуть не знати, що це за організація. Гітлер’югенд, у дослівному перекладі 
„Гітлерівська молодь”, була воєнізованою молодіжною організацією Націонал-
соціалістичної німецької робітничої партії, абревіатура – НСРПН. Після закінчення 
Другої світової війни наш герой знову змінює свою особу і виїжджає до Ізраїлю.  

Робота Аґнешки Голланд мала бути кандидатом від Німеччини на Оскар у категорії 
найкращого неангломовного фільму, але німці через суперечки, пов’язані із сюжетом, 
відмовились від цієї пропозиції. Фільм „Європа, Європа”, який був удостоєний 
„Золотого глобуса” за найкращий іноземний фільм і отримав номінацію на „Оскар” за 
найкращий адаптований сценарій, розпочав міжнародну кар’єру режисерки, яка 
неодноразово доводила свій талант такими фільмами, як: „Олівʼє, Олівʼє” (Olivier, 
Olivier) з 1991 р., „Таємний сад” (The Secret Garden, 1993), „Повне затьмарення” (Total 
Eclipse, 1995), „Третє диво” (The Third Miracle, 1999), номінанти на Оскар „У темряві” 
або ж „Ціна правди” з 2019 року, що розповідає історію репортера, якому вдалося 
описати Голодомор в Україні. 

Прототипом головного героя фільму Голланд став Саломон Перель, який у 1989 
році опублікував автобіографічні мемуари „Ich war Hitlerjunge Salomon”. Фільм „Європа, 
Європа” – не єдиний текст культури, який описує неймовірну історію цієї людини. 
Перель також став головним героєм репортажу „Хлопець на фотографії” Аґати 
Тушинської, польської письменниці, поетеси та репортерки, опублікованого у збірці 
„Кілька портретів із Польщею у тлі. Ізраїльські репортажі”. 

Фільм „Європа, Європа” порушує дуже важку тему. Як ми можемо прочитати на 
Інтернет-платформі  FilmPolski.pl: слоган фільму міг би звучати так: „Найважливішою 
рушійною силою людських дій є воля до виживання. Інші мотиви, такі як почуття расової 
чи національної ідентичності або моральні норми мають другорядне значення”. Інстинкт 
самозбереження  врятував Переля. Але якою ціною? На це питання режисерка не 
відповідає.  



Дозвольте трохи розповісти вам про режисерку цього фільму – Аґнешку Голланд. 
Народилася вона в 1948 році, і є однією з найбільш шанованих і впізнаваних жінок-
режисерів у світі. Її фільми отримали багато нагород на престижних фестивалях, в т.ч. у 
Берліні, в Каннах, її також номінували на Оскар. У 2007 році Аґнешка Голланд  стала 
співрежисером єдиного польського серіалу в жанрі політичної фантастики. Він 
називався „Команда”, а епізоди цього серіалу також режисувала дочка Голланд – Кася 
Адамік, та Маґдалена Лазаркевич – її сестра. Кася Адамік працювала з матір’ю у 1993 
році над фільмом „Таємний сад”. У 2009 році вони стали режисерами фільму „Яносік: 
Правдива історія”. У 2008 році Кася Адамік зняла дуже цікавий фільм „Стадіон 
бездомних” про польську збірну бездомних у футболі. Але ми мали говорити про 
Аґнешку Голланд. Чому я згадала про серіал „Команда”, незважаючи на те, що в Польщі 
він не здобув великої популярності? Чесно кажучи, мені він дуже сподобався і я 
рекомендую його вам. Я думаю, що цей досвід був однією з причин, чому Аґнешка 
Голланд стала режисером відомих вам епізодів політичного серіалу Netflix, який 
називається „Картковий будинок”. Аґнешка Голланд також є режисером першого 
польського серіалу Netflix під назвою „1983”, події якого відбуваються в альтернативній 
реальності, коли холодна війна не закінчилася через теракт 1983 року, який запобіг 
розвалу Радянського Союзу. Варто згадати ще одне. Аґнешка Голланд є дуже важливою 
режисеркою у сусідніх країнах – Чехії та Словаччині. Вона навчалась у кіношколі в 
Празі, тому історія того краю назавжди залишилася для неї дуже близькою. У цьому 
контексті слід згадати такі постановки, як: „Неопалима купина”, яку ви можете 
подивитися у вигляді фільму та міні-серіалу. Це історія празького студента Яна Палаха, 
який після жорстокого придушення Празької весни в Чехословаччині військами 
Варшавського договору, покінчив життя самогубством у 1969 р. самоспаленням перед 
Національним музеєм у Празі. Це дуже відома історія Центральної Європи. Другий 
фільм, який ще ніхто не бачив, – це „Шарлатан” – спільне чесько-ірландсько-словацько-
німецька виробництво, засноване на автентичній історії. Це історія про Яна Міколашека 
- відомого чехословацького цілителя.  

Я могла би довго розповідати вам про саму Аґнешку Голланд, а також про членів 
її кінематографічної родини. Ви вже  дізналися про доньку Аґнешки Голланд, яка є 
режисером, та сестру Аґнешки Голланд, яка теж є режисером. У свою чергу, чоловік 
Аґнешки Голланд – Лацо Адамік – відомий польський відеооператор. Ну, що ж, 
сподіваюся, ви подивитеся хоча б один із фільмів Аґнешки Голланд. Можливо, це буде 
„Європа, Європа”, а може, зовсім інший фільм. У будь-якому разі, я бажаю вам дуже 
приємного перегляду. 

 
 


