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Ще кілька років тому здавалося, що будь-які розмови про українське кіно 2000-х років як певне 
цілісне явище будуть цілковито безпідставними. Виглядало на те, що вітчизняний кінематограф 
цілком і повністю розминувся з суспільством, яке його породило. Відчуження було обопільним: 
ані держава, ані приватні спонсори практично не фінансували виробництво фільмів – за 
рідкісними винятками, що мали обслуговувати амбіції окремих посадовців або бізнесменів; 
глядачі ж, своєю чергою, вперто відмовлялися впізнавати себе в тих картинах, що вряди-годи 
траплялися їм на очі. 

Останні, зрештою, мали рацію: ані поодинокі історичні блокбастери (на кшталт ¥Молитви за 
гетьмана Мазепу§ Юрія Іллєнка чи ¥Богдана-Зиновія Хмельницького§ Миколи Мащенка), ані 
спроби незалежного контркіно (представлені в основному фільмами Олександра Шапіро) не 
змогли витворити спільноту глядачів, що поширилася б за межі групи безпосередньо 
заангажованих осіб. Кіно як інституція, що кшталтує уявний вимір суспільства, в українському 
випадку з очевидністю не спрацювала. Досліджувати українське суспільство крізь українське 
кіно – справа невдячна, якщо не абсурдна. 

Тим часом саме протягом українських 2000-х відбулося розгортання найбільш плідного періоду 
в творчості одеської режисерки Кіри Муратової, чиїм кредо є послідовне підважування усіх 
можливих кінематографічних кодів, властивих глядацькому, наративному, ¥мейнстримному§ 
кінематографу. Таким чином, 2000-і виявилися досить парадоксальним десятиліттям для 
українського кіно: субверсивні мистецькі стратегії запанували в ньому під час цілковитого браку 
конвенційного способу кінематографічного висловлювання, здатного консолідувати глядачів у 
¥суспільстві спектаклю§. 

Звісно, розглядати Кіру Муратову у вузькій перспективі національного кіно було б нісенітницею. 
Ця режисерка є одним із найяскравіших репрезентантів периферійного пізньорадянського 
кінематографу, що вироблявся поза найбільшими кіностудіями СРСР (Москва, Лєнінград, Київ), 
мав обмежений доступ до глядачів і був зумисне маргіналізований бюрократичними 
структурами. Муратова дебютувала наприкінці 1960-х фільмом ¥Короткі зустрічі§ з майбутнім 
кумиром радянської публіки Володимиром Висоцьким у головній ролі. Цей фільм рішуче 
підважив усі загальноприйняті норми жанру радянської мелодрами, у першу ж чергу – ті, що 
стосувалися екранного образу радянської жінки. Як і наступний твір Муратової (¥Довгі проводи§, 
1971), цей фільм опинився на полиці перш за все внаслідок гострої постановки ґендерного 
питання, що була неприйнятною в часи ідеологічного ¥закручування гайок§. Муратова 
потрапила до ¥чорного списку§, більшість її наступних проектів були зупинені ще до початку 
зйомок або скалічені цензурою на стадії монтажу. Так тривало до настання перебудови, коли 
Муратова надолужила період вимушеного мовчання фільмом ¥Астенічний синдром§ (1990), що 
став сенсацією в СРСР через прискіпливе відтворення темних сторін радянського побуту. 1990-
ті стали добою занепаду індустрії кіно, і для Муратової вони виявилися не більш плідними ніж 
застойні 70-ті (три реалізованих фільми, що гостро критикували пострадянський стан 
суспільства, і кілька проектів, закритих через брак коштів). Натомість 2000-і – час відносної 
стабілізації пострадянського капіталізму й застигання здичавілого суспільства – виявилися куди 
більш сприятливими для одеської режисерки, що створила протягом цього десятиліття 5 
повнометражних і 2 короткометражні стрічки, які вибудовуються в жорсткий соціально-критичний 
коментар щодо трансформації, яку українське пострадянське суспільство пройшло за ці роки. 

Десятиріччя Муратової відкрилося фільмом ¥Другорядні люди§ (2001), чия назва вказує на 
новий класовий поділ, що встановився внаслідок капіталістичної трансформації 
посткомуністичного світу. У центрі уваги Муратової опинилися суспільні верстви, виключені з 
медійного видовища, що обслуговує інтереси панівного класу, транслюючи пригнобленому 
населенню візії ¥солодкого життя§. Стрічка розпочинається вбивчим епізодом у приміському 
поселенні, що складається з недобудованих котеджів (такі споруди на початку 2000-их 
здомінували пострадянський урбаністичний ландшафт: зазвичай їхніх власників вистачало на 
те, щоб звести стіни шикарного будинку, після чого слідували або фінансовий крах, або 
розправа від рук конкурентів). Головна героїня тікає з одного з таких котеджів із валізою з 
трупом його хазяїна, вбитого під час побутової сварки. Під час марних спроб поховати небіжчика 
героїня знайомиться з пацієнтом місцевої божевільні, що має допомогти їй сховати тіло; 



натомість із появою цього психічно хворого персонажу події фільму набувають виразно 
шизофренічного характеру, а втеча героїні дедалі більше нагадує кошмарний сон, під час його 
прагнеш утекти від небезпеки, але не можеш зрушити з місця. Врешті решт фільмовий наратив 
редукується до набору візуальних артефактів із колекції божевільного, серед яких опиняються й 
фінальні титри фільму. Розпочавшись чимось на кшталт пострадянського film noir, фільм 
завершується як ¥Кабінет доктора Каліґарі§, поставлений догори дриґом: увесь зображений світ 
постає набором предметів, колекціонованих пацієнтом божевільні. 
Цей твір міг би видатися маніфестом соціального ексапізму, якби не подальший розвиток 
специфічного реалізму Муратової. 2002-го року вона випускає ¥Чеховські мотиви§ - екранізацію 
двох маловідомих творів Чехова, зрощених в одну оповідь і розташованих у гібридному 
часопросторі, де змішано пострадянські 2000-ні й дорадянські 1900-ті. Цей прийом дозволив 
Муратовій досягти очуднення1, необхідного для відображення пострадянської дійсності, що 
уникає прямого погляду на себе, ховаючись за імпортованими медійними репрезентаціями. За 
сюжетом, бідний студент після родинної сварки в малому селі намагається повернутися до 
університету; дорогою він зупиняє нувориша на величезному джипі, й разом вони потрапляють 
до провінційної церкви, де відбувається вінчання багатіїв. Епізод у церкві належить до 
вершинних зразків пострадянського соціального реалізму, що межує з абсурдом. Церемонію 
православного вінчання відтворено в живому часі: протягом понад півгодини нам демонструють 
знуджених розкішних гостей, що пліткують, позіхають, фліртують і знущаються одне з одного. 
Колажування деталей одягу, інтер’єру, побуту й лексики з двох різних епох вказує на дурну 
нескінченність історичного розвитку Сходу Європи, що після бурхливого століття опинився у 
вихідній точці – як, зрештою, і головний герой ¥Чеховських мотивів§, що наприкінці фільму знову 
опиняється в родинному колі. 

Метод накладання різних історичних епох було розвинуто у фільмі ¥Настроювач§ (2004), 
знятому за мотивами кримінальних оповідань дореволюційного часу. Цей фільм із 
парадоксальною прискіпливістю відтворює розгортання незначної афери, спланованої двійкою 
ексцентричних одеситів (їхні ролі виконують чільна російська діва 2000-х Рєната Літвінова та 
видатний український комік Георгій Делієв). Протягом двох з половиною годин, поки глядач 
стежить за всіма деталями щільно спланованого злочину, перед ним розгортається панорама 
суспільства ¥дикого капіталізму§, відтворена ностальгічною чорно-білою оптикою. Шахрайство, 
оспіване масовою культурою криміналізованої повсякденності, відтворено в ¥Настроювачі§ 
зсередини, не лише очима самих шахраїв, але й їхніх жертв – двох літніх заможних вдів, чиї 
заощадження є предметом фіктивної оборудки. Муратова настільки щільно наповнила свій 
фільм фоновими сюжетними лініями, що одна з них не вмістилася у фінальний хронометраж, 
ставши окремою короткометражкою під назвою ¥Довідка§ (2005). Після цього режисерка 
розвинула тему дрібного побутового шахрайства як соціального модусу існування 
короткометражним фільмом ¥Лялька§ (2006), знову зіткнувши перспективи крадія та його 
жертви. 

Фільм ¥Два в одному§ (2007) виявився одним із найбільш новаторських та загадкових творів у 
фільмографії Муратової. У цьому фільмі жорсткий соціальний реалізм поєднано з 
позаісторичними мотивами, життя соціального дна накладається на побут багатіїв, а театральна 
постановка поглинає ¥об’єктивну реальність§. Муратова знову вдалася до синтезу, здавалося б 
несумісних речей: літературною основою ¥Двох в одному§ стала п’єса її чоловіка й постійного 
художника-постановника ¥Монтувальники§, зрощена з оповіданням актриси Рєнати Літвінової 
¥Жінка життя§. Дія фільму розпочинається на порожній сцені театру, де монтувальники, 
готуючись до вистави, виявляють тіло актора, що повісився прямо на декораціях. Вся перша 
половина фільму відтворює метушню навколо мертвого тіла, що перешкоджає підготовці 
вистави. Спектакль усе ж починається, й фільмовий наратив занурюється в його перебіг, 
забуваючи про всі попередні інтриги. Зі світу декласованих театральних монтувальників глядач 
потрапляє в маєток підстаркуватого аристократа (в його ролі чільний український актор Богдан 
Ступка), котрий, перебуваючи в інцестуальному зв’язку з власною донькою, прагне знайти 
¥жінку свого життя§. Сценічна вистава виявляється не менш гнітючою й безвихідною, ніж 
зображене в першій половині фільму життя в суспільстві без спектаклю.  

Нарешті, останній на сьогодні твір Муратової – ¥Мелодія для шарманки§ (2009) – міцно закріпив 
за нею реноме єдиної в українському кіно режисерки, здатної синтезувати в площині одного 

1 Термін російських формалістів, рос. – �остранение�



фільму соціальні антагонізми пострадянського світу. Для цього Муратова розташувала левову 
частку дії свого майже тригодинного фільму в місцях, де зазвичай – принаймні простим 
смертним – фільмувати заборонено: на вокзалі та в супермаркеті. Саме на вокзалі, де двійко 
малих дітей марно шукають одного зі своїх батьків, проходить перша половина фільму; саме в 
супермаркеті, де здичавілі від голоду діти потрапляють у вир фатальних обставин, проходить 
друга. Перед очима брата й сестри, що втекли з дитбудинку через загрозу розлучення, протягом 
майже безсюжетної акції фільму виникає мозаїка з усіх можливих суспільних та індивідуальних 
вад. Саме вокзал і супермаркет як оповідні домінанти фільму дозволяють Муратовій досягнути 
повної універсальності в зображенні своїх співвітчизників. Упізнати себе в ¥Мелодії для 
шарманки§ може кожен глядач незалежно від віку та соціального становища. Фільм складається 
з інтермедій, виконуваних персонажами у відповідь на звертання настирливих дітей чи просто 
¥за інерцією§. 

В чому сила соціального реалізму Муратової, що змушує глядачів впізнавати себе в найбільш 
фантасмагоричних екранних образах? Замість того, щоб відтворювати ¥реальність, як вона є§, 
Муратова зосереджується на фікції, що лежить в основі самої реальності. Апогеєм цього методу 
є момент, коли головні герої ¥Мелодії для шарманки§ зустрічають дитину-жебрака, що 
звертається до перехожого з дослівним відтворенням їхньої багаторазово проговореної 
життєвої історії про те, як їх із сестрою хотіли розлучити, віддавши в різні дитячі будинки. Шок, 
який спіткає дітей внаслідок цієї зустрічі, цілком можна порівняти із глядацьким шоком після 
зустрічі з незграбним, неправдоподібним, неприродним муратовським персонажем, котрий –
попри власну штучність, ¥зробленість§, ¥кінематографічність§, а може, саме завдяки їм -
поводиться саме так, як поводиться кожен із нас. 
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