ЕКРАНОЗНАВСТВО_2020_Verstkа.qxd 19.10.2020 21:38 Page 1

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ
КАФЕДРА КІНО- І ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

ЕКРАНОЗНАВСТВО
ВИПУСК 4

ЗБІРКА НАУКОВИХ
ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ СТАТЕЙ

КИЇВ-2020

ЕКРАНОЗНАВСТВО_2020_Verstkа.qxd 19.10.2020 21:38 Page 2

2

ЕКРАНОЗНАВСТВО

УДК 791(082)
Е 45

Екранознавство. Випуск 4 // Збірка наукових та навчально-методичних статей [науковий редактор доктор наук із соціальних комунікацій, доцент В.В. Гоян, редактор-упорядник Г.О. Десятник]. – Київ,
Інститут журналістики КНУ, 2020. – 150 с.
Рецензенти:
А.О.Бессараб, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент;
Н.І.Зикун, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент.
Рекомендовано до друку
Вченою радою
Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Збірка наукових та навчально-методичних статей «Екранознавство»
традиційно присвячена актуальним питанням історії, теорії та практики
аудіовізуального мистецтва та виробництва та проблемі підготовки
фахівців для сфери екранних медіа та мистецтв.
Матеріали збірки стануть у нагоді студентам та слухачам журналістських і мистецьких закладів освіти, які опановують майстерність сценариста і режисера, звукорежисера кіно і телебачення, кіно-, телеоператора, ведучого програм, журналіста; а також усім, кого цікавить кінотелемистецтво, телерадіожурналістика, екранна творчість.
Тексти публікуються в авторській редакції.
© Інститут журналістики
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, 2020

ЕКРАНОЗНАВСТВО_2020_Verstkа.qxd 19.10.2020 21:38 Page 3

Випуск 4

3

ЗМІСТ

• ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

• ЕКРАННА ОСВІТА В УКРАЇНІ – ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ . . . . . .6

• Галицький В.В. Художня глибина кадру як важливий
елемент навчальної програми з кінотелеоператорства . . . . . .7

• Гоян В.В., Литвиненко А.І. Кілька штрихів до
викладання історії українського телебачення . . . . . . . . . . . . . .11

• Десятник Г.О., Кущ В.А. Високе мистецтво працювати
(Педагогічна діяльність кінооператора,
доцента Чорного М.К . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

• Десятник Г.О. Дієво сприяти вдосконаленню
екранної освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

• Лимар Л.Д. Сценічний етюд як інструмент
свідомого керування творчою підсвідомістю . . . . . . . . . . . . . . .28

• Порожна С.Г. Творення звуків та артикуляційна
гімнастика мовного апарату . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

• Толстих І.М. Режисерський стиль як об’єкт
професійного творчого перегляду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

• З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ . . . . . . . . . .46

• Гоян В.В., Гоян О.Я. Комерційне радіо України:
як усе починалося . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
• Мужук Л.П. Художня правда в документальному фільмі .51

• Полешко С.М. Кінотелекурс – повчальна сторінка
історії телебачення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

• ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА КІНОМИСТЕЦТВА І ТЕЛЕБАЧЕННЯ . . .67

• Бадіон С.В., Березна В.О. Археоакустика:
звуки, закарбовані в історії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

• Джолос О.В. Культура та професіоналізм телеведучого . . .73

• Коробко В.І., Коробко М.І. Моральна амбівалентність
головного героя: герой чи лиходій – поняття зла
в сучасних екранних творах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

ЕКРАНОЗНАВСТВО_2020_Verstkа.qxd 19.10.2020 21:38 Page 4

4

ЕКРАНОЗНАВСТВО

• Мисечко А.О. Трансформація творчості ведучого
в розважальних програмах українського телебачення . . . . . . .84

• Рогова Т.А. Естетика серіалу-диптиху «Молодий папа»
та «Новий папа» як виразний приклад постмодернізму
в аудіовізуальному мистецтві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

• Товстоган Ю.Г. Базові принципи організації роботи
прожект-студії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

• СТУДЕНТСЬКА ТВОРЧІСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

• Боутенок І.І. «Паралельний Київ». Сценарій
короткометражного ігрового фільму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

• Єрохіна М.В. «Формула Штайнмаєра». Сценарій
короткометражного ігрового фільму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

• Рєпіна В.В. «Цвіте терен...». Сценарій
короткометражного ігрового фільму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
• Автори збірки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147

ЕКРАНОЗНАВСТВО_2020_Verstkа.qxd 19.10.2020 21:38 Page 5

Випуск 4

5

ВСТУП

Цьогорічна збірка «Екранознавство. Випуск 4», підготовлена кафедрою кіно- і телемистецтва Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, традиційно презентує статті,
присвячені історії українського та світового кіно, телебачення, радіомовлення, екранній педагогіці, актуальним питанням теорії та практики
аудіовізуального мистецтва та виробництва.
«Екранознавство» об’єднує спільний інтерес усіх авторів – викладачів, науковців, практиків кіно, телерадіомовлення, студентів кафедри
КТМ до унікального, але водночас, надзвичайно конкретного і прагматичного мистецтва. Прагнення збагнути його сутність, пізнати майстерність, опанувати технології підштовхує дослідників до нових знань.
Деякі теми, заявлені на сторінках збірки, залишаються відкритими
для подальших досліджень, а, отже, знайдуть своє продовження у
наступних розвідках та публікаціях.
Матеріали «Екранознавства» можуть стати помічними для навчального процесу (як для доповнення фахових курсів, так і для виконання
завдань самостійної роботи студентами бакалаврату чи вивчення джерельної бази студентами магістратури).
Окремий розділ збірки складають кращі сценарні роботи студентів та
випускників кафедри, успішно реалізовані в курсових та випускних кваліфікаційних екранних роботах.
В.В.ГОЯН
доктор наук із соціальних комунікацій
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ЕКРАННА ОСВІТА В УКРАЇНІ:
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
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ГАЛИЦЬКИЙ Володимир Васильович
Кафедра кіно- і телемистецтва Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ХУДОЖНЯ ГЛИБИНА КАДРУ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З КІНОТЕЛЕОПЕРАТОРСТВА

Однією з поширених негативних тенденцій при створенні навчальних
екранних робіт сучасних студентів, які навчаються за освітньою спеціальністю «аудіовізуальне мистецтво та виробництво», є недостатня
художня виразність відеозображення, його площинність, відсутність
глибинно-перспективної побудови кадру із розкриттям сюжету переважно за допомогою діалогів, реплік та дикторських текстів (у документальних роботах). Цей недолік, пов’язаний значною мірою з впливом
примітивного зображення інтернет-відео, збіднює сприйняття екранних
творів, посилює значення діалогічних компонентів змісту, позбавляючи
екранні твори магічної сили мистецького, образного впливу на глядача
за допомогою зображення, частка якого у формуванні емоційного
сприйняття екранних творів глядачем складає дві третини від загального інформаційно-емоційного змісту.
Ця обставина викликає необхідність посиленого опрацювання студентами, що опановують фах кінотелеоператора, навчальних тем,
пов’язаних зі створенням художньої глибини кадру, майстерністю розкриття багатовимірних компонентів екранного простору.
Простір, в якому ми існуємо, тривимірний. Він має вектори висоти,
ширини, глибини. Водночас, живописний фрагмент дійсності – кадр, а
отже і екран, який демонструє зображення, зафіксоване в кадрах, площинні – вони мають тільки висоту та ширину, а третій вектор – глибина
– відсутній. Ця особливість обумовлює професійний термін «картинна
площина кадру, екрану». І саме подолання цієї розбіжності між дійсністю та її відображенням у кадрі є одним з головних завдань при побудові композиції та освітлення кадру, а саме: створення ілюзії тривимірного простору на двовимірній площині екрану.
Для вирішення цієї задачі потрібно знати, розуміти та вміло використовувати закони перспективи. Існує багато видів живописних перспектив, але для створення зображення в кадрі найважливішими і значущими є лінійна та тональна перспективи.
Ознакою лінійної перспективи є те що предмети, об’єкти по мірі їх
віддаленості від камери, зменшуються в масштабі, а паралельні лінії
прямують до єдиної точки сходу на горизонті. Щоб проілюструвати це
прикладом, візьміть олівець і піднесіть його дуже близько до свого ока,
спроектуючи на повний зріст людини, яка знаходиться на відстані п’яти
метрів від вас. Ви побачите, що олівець буде більший за людину. Коли
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ви почнете віддаляти його від себе, олівець почне зменшуватись у своєму розмірі відносно зросту людини, а потрапивши до її рук стане
маленьким – відповідно своєму реальному розміру. Так само знайомий
приклад: коли знаходитесь в парку або в лісі, ви бачите, що дерево, яке
знаходиться найближче до вас, буде завжди більшим ніж дерева, що
розташовані на відстані, хоча насправді вони за своїм розміром можуть
навіть бути більшими ніж найближче до вас дерево. Те саме відбувається в оптичному сприйнятті реальності, якщо опинитися поміж двох
залізничних рейок. В реальності вони паралельні, але по мірі віддаленості неначе звужуються і прямують до якоїсь умовної далекої точки
поєднання.
Тональній перспективі притаманне те, що об’єкти в кадрі гублять
реальні характеристики та ознаки, віддаляючись від камери. Зникають
деталі та фактура предметів, їх контрастність, колір, розпізнаваність
форм – аж до повного їх зникнення. Показовим та знайомим для кожного прикладом такого стану є сповитий туманом пейзаж.
Для використання перспективи як головного чинника, що створює
глибину та простір в композиційній побудові кадру, існують певні технології та методики. По-перше – використання особливостей об’єктивів.
В дискретній лінійці оптики існують основних три групи об’єктивів, які
поділяються за фокусною відстанню та кутом зору. Ширококутні об’єктиви F від 9 мм до 35мм, нормальні F – 50 мм, довгофокусні F- від 70 мм
до 500 мм і більше.
Особливістю зображення, яке утворює ширококутний об’єктив, є перспективні спотворення. Його оптика витягує лінії, подовжуючи їх, а
об’єкти, розташовані на відстані від камери, виглядають набагато меншими ніж ті, що знаходяться ближче до камери. Завдяки такому ефекту
підкреслюється лінійна перспектива і створюється ілюзія збільшеної
глибини та простору в кадрі.
Уявіть собі кімнату площею 20 кв. м. Якщо ми будемо знімати загальний план, використовуючи ширококутний об’єктив з фокусною відстанню F – 11 мм, на екрані у глядача буде складатися враження, що кімната вдвічі більша. Тобто, розмір кімнати віртуально збільшиться, але
людина в кадрі пройде з дальнього кута кімнати на передній план значно швидше, ніж у реальності.
Таким чином, використання ширококутних об’єктивів не тільки
виявляє, підкреслює та посилює лінійну перспективу, але й додає відчуття динаміки та експресії в кадрі.
Засвоюючи цей оптичний прийом, слід одразу ж націлювати студентів не тільки на його технічне опанування, але й на використання хоча б
у невеличких етюдах, мета яких – передати за допомогою оптики відповідний емоційний стан персонажів, в даному випадку – збудження,
пришвидшення реакції, намагання швидше подолати певну перешкоду
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тощо. Цю роботу безумовно слід проводити паралельно з переглядами
фрагментів з кінофільмів, які дають наочне уявлення про можливості
використання ширококутних об’єктивів. Визначними екранними зразками є, наприклад, зйомки оператора Г. Толанда для фільму режисера
О. Уеллса «Громадянин Кейн», оператора Я. Камінскі у фільмах режисера С. Спілберга, оператора Р. Дикінса у фільмах режисерів братів Коен,
оператора Д. Олкотта у фільмах режисера С. Кубрика та ін.
Враховуючи сучасні можливості одночасного використання в ході
занять переглядів на ноутбуці та відеоапаратурі, можна оперативно відпрацьовувати умовні схеми використання ширококутної оптики за аналогією з переглянутими фрагментами.
Більш того, слід дієво налаштовувати студентів і на драматургічне
використання ще однієї особливості, притаманній ширококутній оптиці
– перспективних спотворень (так звана дисторсія).
Все що ближче до камери, виглядає в зображенні збільшеним, все
що далі – підкреслено зменшене. Така особливість деформує об’єкт,
даючи глядачу неправильну уяву про його реальні форми та їх співвідношення. Особливо це виявляється при зйомці середніх та крупних планів людей. Подібні виражальні засоби нині активно використовуються
при створенні комедійних програм телебачення, розважальних фільмів
комедійного та фантазійного змісту.
Довгофокусні об’єктиви – повна протилежність ширококутній оптиці.
Вони не тільки знищують лінійну перспективу, а навпаки, спресовують
зображення, завдяки малому куту зору, нереально наближаючи фон до
об’єкта зйомки. Зокрема, властивістю таких об’єктивів є мала глибина
різкозображального простору, що дозволяє суттєво виділити сюжетно
важливу частину кадру за рахунок нерізкості фону і сконцентрувати на
ній всю увагу глядача.
Оскільки такі об’єктиви зазвичай використовуються для наближення
віддалених об’єктів, навчальна робота з опанування технікою зйомки
проводиться на натурі. Це дає змогу застосовувати в ході навчання не
тільки постановочні методи організації кадру, але й проводити документальне спостереження. Суттєвим є орієнтація студентів на різноманітність творчих завдань, які дає змогу вирішувати довгофокусна оптика. З одного боку, це виділення цікавих деталей, віддалених об’єктів,
спостереження за тваринами тощо, а з іншого – створення напруженої
атмосфери внутрішніх переживань людини, особливо виразних на
нерізкому тлі. Тобто, за допомогою довгофокусної оптики людина може
залишитися сам на сам із власними роздумами, емоціями.
Саме такий драматургічний підхід продемонстрували свого часу
режисер М. Мащенко та оператор О. Мартинов, зосередившись у фільмі «Комісари» (1969) на внутрішньому світі героїв, які намагаються
переосмислити своє життя в новому для них світі, більше не поділено-
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му громадянською війною на своїх та чужих.
Активно використовуються довгофокусні об’єктиви F – 75 та більше в
картинах режисера Рідлі Скотта, які завжди відзначаються надзвичайно
напруженим сюжетом із значною часткою психологічних переживань
персонажів.
Вказати на безпосередній зв’язок утворення певних емоційних станів
та використання необхідних для цього оптичних засобів екранної виразності – важливе завдання педагога.
Іншим важливим чинником, що виявляє і передає лінійну перспективу в композиційній побудові кадру, є відстань від камери до знімального об’єкта. Наближення камери збільшує масштаб головного об’єкта
відносно інших об’єктів, які знаходяться за ним на певній відстані. Саме
різниця в масштабах об’єктів у кадрі і буде тим фактором, який створить
уяву про глибину та простір, притаманний лінійній перспективі. І навпаки, віддаляючись від основного об’єкта, зменшує його масштаб і зрівнює з іншими об’єктами. Такий кадр стає плоским, невиразним і переносить основне змістовне навантаження з емоційного на логічне сприйняття глядачем, що знижує мистецький вплив екранного твору.
Не менш важливим елементом композиції кадру є передній план.
Його значення полягає не тільки в підкресленні і створенні лінійної перспективи, але й в організації композиційної побудови кадру. Погляд глядача відштовхується від переднього плану і спрямовується в глибину,
що дозволяє одразу сконцентрувати увагу на сюжетно важливій частині
кадру. Сучасний кінематограф дає цікаві зразки організації передніх та
задніх планів, зокрема й такі, які змушують глядача самостійно визначати головну драматургічну дію на різних глибинних планах. Особливо
цікавою з цієї точки зору є творчість британського режисера Гая Річчі та
його операторів Т. Моріса-Джонса та Ф. Руссело.
Третім чинником у передачі лінійної перспективи є висота точки
зйомки. Якщо ми встановимо камеру під прямим кутом стосовно двох
паралельних ліній, ми будемо бачити зображення дійсних форм об’єкта в реальному фізичному просторі. Але як тільки ми почнемо змінювати кут нахилу камери, наближаючись до площини, де вони розташовані, лінії почнуть втрачати свої реальні форми, звужуючись до глибини
кадру, і, коли камера опиниться на рівні площини розташування поміж
цих двох ліній, вони зійдуться в єдиній точці перетину. Таким чином,
чим вища точка зйомки стосовно об’єктів зйомки, тим менше в зображенні передається лінійна перспектива. І навпаки, чим нижча точка
зйомки, тим виразніше виявляється у композиції кадру глибина та простір.
Студентів, які опановують ці прийоми операторської творчості, слід
одразу ж налаштувати на їхню взаємопов’язаність, на головну мету –
виявлення драматургічних стосунків та співвідношень. А це вимагає
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комплексного аналізу композиційної побудови кадру, яка складається з
кількох послідовних етапів: визначення мети зйомки, виділення головних об’єктів, визначення найвигідніших точок та ракурсів зйомки, підкреслення лінійних і тональних елементів перспективи, створення умов
для емоційного сприйняття екранних подій, їх взаємопов’язаності з
попередніми та наступними діями, зафіксованими у відповідних кадрах.
Безумовно, що розкрити ці необхідні елементи операторської творчості можна тільки комплексно, невід’ємно опановуючи практичні й
теоретичні складники побудови кадру з використаннях необхідних
оптичних і технічних засобів, а також демонструючи найвиразніші прийоми застосування цих творчих інструментів у фільмах і телепрограмах.
При опануванні цього розділу навчальної програми кінцевою метою
повинно бути розуміння студентами того, що завдяки грамотному виконанню принципів та методик роботи з передачі лінійної перспективи у
зображенні створюється ілюзія безкінечності, збільшується глибина
простору кадру, підсилюється ритмічній малюнок та задається напрямок погляду глядача, що формує необхідну художню виразність та
видовищність екранних творів.

ГОЯН Віта Володимирівна
ЛИТВИНЕНКО Анастасія Іванівна
Кафедра кіно- і телемистецтва Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
КІЛЬКА ШТРИХІВ ДО ВИКЛАДАННЯ
ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Історія українського телебачення вивчається студентами кафедри
кіно- і телемистецтва у межах різних навчальних дисциплін; відповідно
до змісту предметів висвітлюються ті чи інші питання історії становлення та розвитку цього засобу масової інформації та виду аудіовізуального мистецтва й виробництва. Отже, певні теми в окремих дисциплінах
подаються більш розлого, або, навпаки, стисло. Однак усі навчальні
курси починають знайомити студентів з історією українського телебачення, спираючись на періоди його становлення. Саме тут варто дотримуватися окреслених у дослідженнях етапів розвитку телебачення
України, щоб уникнути плутанини й різночитань.
Як не парадоксально це звучить, та навіть у публікаціях, присвячених
цій темі, бракує чіткості. Деякі автори стверджують, що історія українсь-
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кого телебачення починається з 1951-го року, відтоді, як харківські телеаматори досягли успіху у використанні електронної системи з високою
чіткістю зображення, а київські телепрофесіонали почали вести регулярне мовлення з телевізійного центру, унікального вже тим, що був
комплексно розроблений під електронні технології та оснащений новітнім на той час 625-рядковим стандартним обладнанням. Інші посилаються на 1939 рік – початок перших експериментальних телепередач
в Україні, або спираються на те, що регулярне програмне телевізійне
мовлення Київського телецентру почалося 1956 року. Зустрічаються
навіть матеріали, де історія українського телебачення подається лише з
1991-го, чи навіть з 1995-го, при чому такі міркування підкріплені посиланнями на офіційні документи: закони, постанови, укази, рішення. І це
справді дивно, адже цей час охоплює лише новітню історію українського телебачення, телебачення незалежної України.
Власне, тема періодизації українського телебачення є однією з активно досліджуваних. Зокрема, В.Л. Цвік у свій праці «Українське телебачення: досвід, практика, проблеми» [1] науково обґрунтував та виділив
основні етапи становлення телебачення в Україні, зокрема від 1928
року до 1985 року, починаючи з його передісторії – експериментальної
передачі, проведеної Б.П. Грабовським, запуску «механічного» телебачення, відкриття першого українського телецентру й роботи телебачення за сучасною електронною схемою, формування української телемережі, місцевого телебачення, централізації телевізійного мовлення,
створення передумов для формування комплексної системи українського телебачення тощо.
В контексті суспільних змін, технологічного розвитку періодизація
В.Л. Цвіка виглядає переконливо, втім цей концепт не відображає творчого та виробничого аспектів. Згадана праця є однією з перших, яка
висвітлює історію телебачення. На основі власного практичного досвіду,
фактичного матеріалу автор розглянув становлення, функціонування та
шляхи вдосконалення українського телебачення. Уточнимо, йдеться по
періодизацію до середини 80-х років.
Темі історії телебачення приділила значну увагу Т.В. Щербатюк.
Теоретик і практик телебачення, легендарна українська телеведуча та
авторка телепрограми «Надвечір’я», одна із засновниць та педагогів
першої в Україні кафедри телебачення і радіомовлення, відкритої на
факультеті журналістики КДУ ім. Т.Г. Шевченка в 1971 році, Т.В.
Щербатюк 1982 року захистила кандидатську дисертацію «Українське
телебачення як тип республіканської програми: формування та тенденції розвитку» [2], яка слугує цінною джерельною базою.
Наполегливо досліджував телевізійний простір відомий практик та
історик українського телебачення І.П. Мащенко, який підійшов до вивчення історії телебачення системно: у 1990-ті роки значну увагу приді-
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лив становленню телемовлення [5; 6], згодом були опубліковані праці,
присвячені різним аспектам екранної журналістики 2000-тих років [7; 8].
Історію телебачення ретельно досліджують вчені різних наукових шкіл,
зокрема, В.В. Лизанчук, І.Л. Пенчук. Дослідження в цій сфері тривають.
Так, В.В. Гоян у багатьох працях, зокрема у докторській дисертації
«Телебачення як вид журналістської творчості: візуально-вербальні
компоненти екранної комунікації», систематизувала й описала концепти історії творчо-технологічного становлення телебачення України, виокремивши кілька основних етапів. Першим періодом історії українського телебачення є 20–30-ті роки ХХ ст. (технічні, творчі експерименти у
сфері телебачення); другим періодом – 40-і роки (здобутки і втрати у
сфері телебачення, відбудова системи, виробничий ентузіазм); третій
період – 1951–1972 роки (творчо-технологічні та структурні зміни в телевізійному мовленні); четвертий період – 1972–1991 роки (етапи становлення загальнонаціональної телевізійної системи, реформування програмної політики телебачення, час світоглядних змін, зокрема, щодо
ролі інформації в суспільстві, засад журналістської творчої та професійної діяльності); п’ятий період – з 1991 року (формування системи
новітнього національного телебачення, яке є високотехнологічним,
багатопрограмним та багатоканальним, різножанровим та різноформатним, а ще – сферою особливої творчості, специфічного виробництва
та сучасного бізнесу [3, с. 8–10].
Одним із детальних досліджень останніх років, присвячених історії
українського телебачення є кандидатська дисертація А.І. Іщенко
«Історія українського телебачення: виникнення телевізійних професій
та апробація жанрів екранного мистецтва (1939–1969 рр.)» [10], у якій
авторка зосередила увагу на наймеш вивчених сторінках історії українського телебачення, узагальнила сучасні концепції періодизації українського телебачення, визначила передумови формування жанрової
системи телебачення та дослідила виникнення і формування телевізійних професій.
Історія телебачення України, представлена в наукових, довідникових,
навчальних чи публіцистичних виданнях, потребує подальшого системного вивчення, адже змінюються моделі розвитку, творчі, технічні та
виробничі аспекти. Саме тому дослідження історії, теорії та практики
телебачення продовжуються. Фактично, у кожній дисертації, від магістерської до докторської, знайдемо висвітлення тих чи інших питань
формування телебачення України. І це не дивно. Адже, як справедливо
зауважила Т.В. Щербатюк, виступаючи на одному з наукових колоквіумів, організованому в Інституті журналістики Шевченкового університету: «Попри всі новації інтерес людини перед екраном до людини на
екрані – сутність телебачення» [4, с. 120]. І ось саме ця сутність захоплює та надихає і тих, хто вивчає телебачення, і тих, хто його створює.
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Саме тому навчальні курси, націлені, насамперед, на вивчення специфіки телевізійного мистецтва й виробництва, включають кілька тем з
історії телебачення. Скажімо, дисципліна «Тележурналістика», яка має
на меті освоєння теоретичних і практичних основ журналістської діяльності на телебаченні студентами другого курсу спеціалізацій ведучий
програм телебачення, кіно-, телеоператорство, звукорежисура, сценарна майстерність і режисура кіно і телебачення, висвітлює традиції та
новітні тенденції ефірного мовлення, основи тележурналістики, професійні стандарти та етичні норми журналістської діяльності, жанрові та
типологічні аспекти творчості журналіста на телебаченні, зокрема, й
звертаючись до історії. Власне, одна з перших лекцій – «Телебачення
України: історія становлення» – присвячена розгляду основних етапів
становлення телебачення України, аналізу ефірних традицій та новацій
українського телебачення. Презентація цієї теми включає документальні матеріали, архівні фото, хронікальні записи, фрагменти програм та
сюжетів тих уже давніх часів, коли телебачення було «дивом».
У ході навчання студенти знайомляться з типологічними основами та
форматними тенденціями телебачення, жанровими традиціями, специфікою творчої діяльності тележурналіста крізь призму історії телебачення, а створюючи власні практичні телевізійні проєкти, здобувають не
лише конкретні знання про споріднену професію, а й цінний досвід
роботи в творчій групі.
Безумовно, не обійтися без історичних телевізійних екскурсів при
вивченні однієї з базових телевізійних дисциплін – «Основи документалістики», а також курсу «Історія українського кіно» – мистецтва, яке
чимдалі глибше споріднюється з телевізійною творчістю.
Правильне розуміння реальних історичних процесів становлення
обраної студентами майбутньої професії, шанобливе ставлення до
людей, які стояли біля її витоків, є одним з важливих елементів подальшого творчого і професійного зростання нинішніх студентів.
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ДЕСЯТНИК Григорій Овсійович
Кафедра кіно- і телемистецтва Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
КУЩ Віктор Андрійович
Український інститут підвищення кваліфікації
працівників телебачення, радіо і преси

ВИСОКЕ МИСТЕЦТВО ПРАЦЮВАТИ
(Педагогічна діяльність кінооператора, доцента Чорного М.К.)

Восени 1968 року студенти першого курсу кінооператорського відділення Київського театрального інституту чекали в аудиторії кінофакультету, розташованого в колишньому економічному корпусі КиєвоПечерської Лаври, художнього керівника курсу Олексія
Олександровича Мішуріна. Відомий оператор та режисер улюблених
глядачами фільмів «Літа молодії» та «Королева бензоколонки», полюбляв розповідати про свої кінематографічні пошуки, спільну роботу та
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знайомства з визначними майстрами кіно – Марком Донським,
Леонідом Луковим, Володимиром Брауном, і цікаво включав ці розповіді в перші і для нього, і для юних майбутніх операторів лекції.
Та замість нього з’явився декан кінофальтету, керівник операторської
кафедри Віктор Олексійович Смородін з невідомим, досить похмурого
вигляду чоловіком і пояснив, що Олексій Олександрович через зайнятість на студії курс вести не зможе, а замість нього буде Михайло
Кирилович Чорний – відомий кінооператор. Прошу, мовляв, любити й
поважати. І пішов, залишивши трохи наляканих першокурсників
наодинці з людиною з великими чорними бровами.
Інтернету в ті часи не було; всіх фільмів не передивишся й не
запам’ятаєш, тож прізвище нового керівника ні про що не говорило. –
Все пропало... – тихенько долинув до передніх голос із задньої парти.
На щастя Михайло Кирилович цього не почув. Зате краще за всіх
інших знаючи характер свого веселого попередника, одразу ж заявив: –
Значить так, гуляння закінчилося. Поки в мене в картині підготовчий
період, я буду бачитися з вами кожної суботи. Хто захворіє – довідку зі
студентської поліклініки. Хто не прийде без поважних причин тричі –
буду ставити питання перед ректоратом про відрахування… На кожну
суботу – контрольні знімки «гіпсів»!
По-перше, хто ж краще нього знав Мішуріна – його веселого однокурсника, пліч-о-пліч з яким провів чотири роки ашхабадської евакуації
Київської кіностудії, у якого був асистентом на зйомках одного із сюжетів знаменитої «Бойової кінозбірки №9»?
А по-друге – на відміну від Мішуріна, для якого кіно завжди було
чарівним дивом, уперше побаченим в маріупольській кінобудці, через
віконце, відчинене для нього помічником кіномеханіка, майбутнім
визначним кінорежисером Леонідом Луковим, для Михайла Чорного
це була постійна копітка, ретельно продумана праця, в якій мистецтво
органічно поєднувалося з мистецьким та інженерним розрахунком, що
мав одну мету, про яку він згадав у своїй книзі: «Розмову зі студентами
я завжди починав зі слів: «Я не можу уявити собі наш нелегкий труд
поза питанням, що виникає само собою: а що скаже глядач? Чи зачепить фільм його серце, чи допоможе розібратися в тому, що його хвилює?».
Мабуть що наступною фразою, яку чули першокурсники кожного з
чотирьох його операторських випусків, було: «І майте на увазі, книжку
Анатолія Головні – «Майстерність кінооператора» вивчити «на зубок»!
Класик радянської та світової кінематографії, оператор фільмів
«Мати», «Кінець Санкт-Петербургу», «Нащадок Чингіз-хана» Анатолій
Дмитрович Головня був для Михайла Чорного не тільки старшим другом, але й своєрідним університетом творчості.
Природно, що в Київському державному інституті кінематографії,
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який М. Чорний закінчив 1937 року, намагалися дати студентам максимум різнобічних знань. Однак навіть побіжний погляд на навчальні програми інституту, які оприлюднив український дослідник професор О.В.
Безручко, показує, що суто операторська підготовка була в інституті
далеко не на першому місці.
Після опанування великої кількості загальноосвітніх, наукових і технічних дисциплін тільки десь наприкінці навчання з’явився предмет
«Операторська творчість» – всього 104 години, з яких використано було
лише 78. Дивного нічого немає – на операторів у тодішньому українському кіно здебільшого дивилися як на технічних працівників. Ще не
забулися часи «німого» кіно, коли їх називали «крутильщиками» –
тобто тими, хто крутить ручку кіноапарата. Такою, на жаль, була інерція
мислення в ті часи тотального режисерського кіно. І це в часи, коли в
Україні вже існувала потужна талановита школа власних молодих митців-операторів, здебільшого випускників Одеського кінотехнікуму – Ю.
Єкельчик, М. Топчий, О. Лаврик, І. Шеккер, О. Панкратьєв!
Саме Олексій Панкратьєв, на щастя, був тим, хто вів на курсі, де вчилися О. Мішурін, В. Смородін, М. Чорний, «Операторське мистецтво».
Олексій Олексійович, незважаючи на молодий вік, вже мав значний
екранний досвід – був оператором відомих стрічок «Шкурник» та
«Хліб» режисера М. Шпиковського, «Мірабо» А. Кордюма, «Фата
Моргана» Б. Тягна, де він мав щастя працювати разом із геніальним
Данилом Демуцьким. Властиві О. Панкратьєву гострота ракурсу, любов
до крупного плану, вміння ставити художнє світло на складні, багатофігурні мізансцени, безперечно заклали підвалини індивідуального операторського стилю Михайла Чорного, які через два десятки років стали
його фірмовою ознакою.
Однак зустріч із О. Панкратьєвим парадоксально обернулася для М.
Чорного багаторічною відсутністю у титрах фільмів. Справа в тому, що
Олексій Олексійович був не тільки оператором, але й талановитим
фахівцем у галузі нових технічних засобів, завідував науково-дослідною
лабораторією Київської кіностудії та її відділом комбінованих зйомок.
Ще 1931 року, працюючи асистентом Юрія Єкельчика на фільмі
«Кришталевий палац» режисера Г. Гричера-Чериковера, О. Панкратьєв
почав опановувати технологію комбінованих зйомок. А потреба в них
ставала дедалі більшою. В 30-ті роки знімалися такі надзвичайно складні «військові» стрічки як «Щорс» О. Довженка, «Вершники» та «Богдан
Хмельницький» І. Савченка, «Винищувачі» Е. Пенцліна, фантасмагорійна «Майська ніч» М. Садковича та інші фільми, що вимагали застосування різноманітних комбінованих зйомок, технології яких почасти
доводилося створювати «з нуля». Природно, що примітивши серйозного, схильного до інженерної думки студента, який паралельно працював на студії асистентом оператора, О. Панкратьєв забрав його до себе
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– у відділ комбінованих зйомок. На жаль, фахівців цього профілю поважали, але в титрах здебільшого не вказували – бо «технарі».
Безумовно, що надзвичайно копітка, ретельна, просякнута інженерією професія «комбінатора» остаточно сформувала серйозний, «сталевий», як потім казали його учні, характер Михайла Чорного.
Ці «безтитрові» роки мистецько-технічної творчості Михайло
Кирилович потім багато років надолужував у творчій співпраці та дружніх контактах з Анатолієм Головнею, оператором «Щорсу» та «Богдана
Хмельницького» Юрієм Єкельчиком, оператором «Трактористів»
Олексієм Гальпериним та іншими майстрами екрану, з якими звела
його творча доля.
Всього цього, звичайно, не знали налякані першокурсники. І коли
першої ж суботи принесли Михайлові Кириловичу убогі фотознімки гіпсових бюстів, з острахом чекали вироків.
Передивляючись знімки, художній керівник здебільшого складав
губи у таку собі дудочку, приклав до неї складені докупи пальці правиці і з шумом видихав повітря. Студенти швидко зрозуміли, що це означає «пустоту», а також є ознакою великого незадоволення. Після кожного такого перегляду, відкривши модерновий в ті роки портфель «дипломат», Чорний брав до рук журнал курсу і каліграфічним почерком ставив здебільшого двійки.
Ті, кого ця чаша обходила, мабуть тряслися ще більше, але скаржитися було нікому і треба було братися до роботи.
Безумовно, що метою Чорного було змусити майбутніх операторів
працювати так само фанатично, як і він з Панкратьєвим у передвоєнні
роки – днями й ночами не вибираючись зі своєї химерної, завжди притемненої лабораторії комбінованих зйомок.
Зрештою, студенти не виходили з павільонів ледве не цілодобово.
Вони лаялися через чергу на зйомки, пробували різні види світла, будували бозна які композиції, з тривогою дивлячись на календар, адже
чергова субота невпинно наближалася.
Двері аудиторії розчинялися, входив «він» і починався розбір робіт.
Власне цей аналіз і був лекціями. Більшість студентів тільки через роки
зрозуміла цю дивну для них увагу майстра до зйомки гіпсів. Вважаючи
слід за професором А. Головнею створення повнокровного портрету
сучасника головним завданням майстрів кіно, Михайло Кирилович не
міг допустити юних невміх до зйомок безпосередньо людини. Нехай,
мабуть думав, спочатку навчаться на гіпсових головах.
А щодо безперервної праці, то улюбленим висловом Михайла
Кириловича було Ейзенштейнівське: «операторське мистецтво… це
поєднання найтоншої та найточнішої розумової праці з величезними
складностями її фізичного втілення». М. Чорний не раз цитував А.
Головню: «Одна з обов’язкових рис оператора – постійна психофізична
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підготовка», адже працюючи у творчому колективі та в найрізноманітніших, іноді дуже складних умовах, він повинен постійно зберігати
духовний і фізичний потенціал власної праці, від якої залежить кінцевий
результат зйомок.
Саме тому, після кожної зйомки в інститутському павільйоні, яку
Чорний перетворював на віртуозний «майстер-клас», він жорстко вимагав перезнімати не тільки будь-який, найскладніший матеріал, але й
курсові роботи – заради єдності стилю, максимальної виразності. «Кіно,
дорогі мої, повторював він, будучи у доброму настрої – це вам не гіпси,
що сидять і мовчать з еллінських часів. Кіно – це актори, транспорт,
пальне для машин, костюми... Кіно – це не тільки творчість, але й виробництво!»
Кому було знати про жорстокі реалії кіновиробничого процесу, як не
йому!
Восени 1941 року Київську кіностудію терміново було евакуйовано
до Середньої Азії. Частину персоналу та обладнання – до Ташкенту, а
більшість – до Ашхабаду. Природно, що «комбінаторів» теж евакуювали, адже було зрозуміло – в Туркменії їх чекає багато роботи для «перетворення» пустелі в екранну Україну.
Водночас, багато працівників студії пішло на фронт, дехто не встиг
виїхати та залишився на окупованій території. Людей катастрофічно не
вистачало. І до 1943 року Михайлові довелося все ще ходити в асистентах оператора. Але в кого! Найзначнішою роботою студії 1942 року
стала так звана «Бойова кінозбірка №9» – три сюжети, які розповідали
про всенародний спротив жорстокому ворогу – «Квартал 14», «Сині
скелі», «Маяк». Режисерами кіноновел були вже тоді уславлені Марк
Донськой, Ігор Савченко, Володимир Браун, а операторами – все той же
Олексій Мишурін та три, без применшення, геніальні митці, які безперечно входять до числа кращих кінооператорів світу – Данило
Демуцький, Юрій Єкельчик та Борис Монастирський. Багато що в сценаріях цих новел було прямолінійним, далеким від реальності, але компенсувалося не тільки гарною грою акторів, виразною режисерською
стилістикою, але й блискучим зображальним вирішенням. Робота з
визначними майстрами стала переломним моментом у житті не такого
вже й молодого на той час тридцятидворічного асистента й «комбінатора».
Того ж, 1942 року ім’я асистента оператора М. Чорного з’являється в
титрах фільму М. Донського та Б. Монастирського «Як гартувалася
сталь» за твором М. Островського; в наступній роботі цих майстрів –
тогочасному шедеврі українського кіно «Райдузі», він уже працює 2-м
оператором, так само, як і в наступній стрічці цих великих майстрів –
«Нескорені» (1945). Робота другого оператора – відповідальна й творча,
але підкорена стилістиці оператора-постановника. На щастя, Б.
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Монастирський сповідував ті самі екранні принципи, що й О.
Панкратьєв – гостра світлова виразність портретів та багатофігурних
мізансцен, патетична піднесеність ключових сцен, багатогранне контрастно-світлове вирішення, яке дає змогу засобами операторської творчості схарактеризувати персонажі, завдяки атмосфері подій створити
необхідне емоційне напруження. І все це доводилося реалізовувати в
жахливих виробничих умовах, серед природи, яка навіть віддалено не
нагадувала Україну. Достатньо сказати, що замість снігу в павільйоні, де
знімалася більша частина «Райдуги», лежав нафталін – біла сипуча
речовина, різким запахом якої відлякують побутову міль.
Саме тоді Чорний остаточно зрозумів, що операторська праця – нерозривний сплав творчості й технічної думки на основі жорстокої самодисципліни та самовідданої праці. Це розуміння й стало основою багаторічної педагогічної праці в Київському театральному інституті, де він
викладав з 1968 року та завідував кафедрою кінооператорської майстерності з 1973 по 1983 рік.
Так само, як і професор А. Головня, він постійно вимагав від студентів шукати нові, яскраві ідеї, оригінальну зображальну форму, концентруватись на розкритті духовного світу екранних героїв, постійно вивчати
своєрідність творчих манер його улюблених майстрів Е. Тіссе, А.
Головні, А. Москвіна, С. Урусевского, Р. Кармена, Ю. Екельчика, Є.
Андриканіса, О. Гальперина, Б. Волчека, М. Магідсона, Л. Косматова, М.
Топчія, Д. Демуцького.
...Після повернення Київської кіностудії в Україну майстри комбінованих зйомок – О. Панкратьєв та М. Чорний були, як кажуть, на вагу золота. Адже треба було знімати такі постановочно складні фільми як «В
далекому плаванні» та «У мирні дні» режисера В. Брауна, «Подвиг розвідника» Б. Барнета та інші. Невідомо скільки б це тривало, але не було
щастя – так нещастя допомогло. Данило Порфирович Демуцький –
великий співавтор довженківських «Арсеналу» та «Землі» після двох
безневинних довоєнних арештів та заслання до Середньої Азії, де він,
до речі, блискуче відзняв визначальні для становлення середньоазіатської кінематографії фільми «Насреддин у Бухарі» та «Пригоди
Насреддина», нарешті повернувся до Києва і 1947 року розпочав з
Володимиром Брауном – єдиним у світі режисером, який знімав
виключно «морські» фільми, роботу над дуже складною стрічкою «В
мирні дні». То був перший у світі фільм, відзнятий всередині справжнього підводного човна. Це операторське досягнення було високо оцінене на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах.
Але роки поневірянь далися взнаки: здоров’я не дозволяло Данилові
Порфировичу знімати під водою, що було органічною частиною сюжету. Тому ці епізоди фільму дісталися оператору комбінованих зйомок
Михайлу Чорному.
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Історія підводних зйомок на той час була дуже короткою.
1931 року Борис Цейтлін – оператор славнозвісного фільму Дзиґи
Вертова «Симфонія Донбасу», а потому – оператор Ялтинської кіностудії, в традиційному важкому й незручному водолазному скафандрі з
мідним шоломом та із звичайною кінокамерою в примітивному боксі
провів зйомки підводного давньогрецького міста, які стали основою
документального фільму «Місто під водою».
У СРСР перший спеціальний кіноапарат для підводної кінозйомки
було створено 1933 року оператором Центральної студії документальних фільмів Ф. Леонтовичем. Керований оператором-водолазом, він
мав пружинний привід, касету на 120 м кіноплівки і був укладений у
водонепроникний бокс.
Для того часу будь-яка якісна зйомка, яка давала змогу щось побачити, була визначною подією. На новий світовий рівень підводні кінозйомки вийшли 1935 року, у фільмі все того ж Володимира Брауна
(разом із І. Менакером) "Скарб загиблого корабля", в якому оператор
Соломон Біленький відзняв розтин сейфа всередині затонулого корабля.
Досить значний обсяг підводних зйомок провів оператор Михайло
Піскунов у фільмі О. Згуріді та Б. Доліна «У глибинах моря» (1939) – перший науково-популярний фільм, відзначений Державною премією.
Стрічка надзвичайно виразно показала еволюційний розвиток рибного
світу, однак знімалася вона не в морі, а в Севастопольському океанаріумі і переважно з підводного батіскафу.
З таким-от невеликим теоретичним багажем «підводного досвіду»
Михайло Чорний опустився у Чорне море з камерою в саморобному
водонепроникному боксі. Ефектні зйомки підводної боротьби моряківпідводників з диверсантами стали окрасою цієї цікавої пригодницької
стрічки.
Наступного року фільм було відзначено Державною премією. Разом
з режисером В. Брауном високу нагороду з формулюванням «за підводні та комбіновані зйомки» отримував і Михайло Чорний.
І нарешті почалася його власна операторська творчість – багато відомих, улюблених глядачами фільмів: «Команда з нашої вулиці»,
«Партизанська іскра», «У мертвій петлі», «Гадюка», «Циган», «Тачанка з
півдня» та інші. 1972 року М. Чорний, якому пішов сьомий десяток, як
кажуть, «згадав молодість» і провів підводні зйомки в стрічці режисера
Є. Шерстобитова «Тільки ти» – за оперетою І. Дунаєвського «Біла акація». В одній з тодішніх кінорецензій так і було написано: «зйомки під
водою були шикарними»!
З фільму у фільм Михайло Кирилович опановував не тільки творчі,
але й технічні висоти професії. Одним з перших в Україні він розпочав
зйомки широкоекранних та широкоформатних фільмів. Саме у відзня-
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тому ним кольоровому широкоформатному фільмі «Сон» уперше
з’явився на екрані в ролі Тараса Шевченка ще зовсім юний Іван
Миколайчук.
І в той же час, на відміну від переважної більшості екранних педагогів, М. Чорний майже ніколи не спирався в навчальному процесі на аналіз власних екранних робіт, власну творчо-виробничу практику. Йому
було притаманне бажання нехай із зовнішньо показною суворістю, але
випестувати в студентах власний екранний стиль, особистісне живописне світобачення. Історичні процеси формування операторського
мистецтва він намагався трактувати як еволюцію виражальних засобів,
якими повинні оволодіти майбутні оператори для досконалого творчого самовиявлення, а не як зразки для відтворення. Природно, що це
вимагало від нього, як від педагога, розробки послідовної системи творчих завдань, виконуючи які в повному обсязі, студенти змогли б відчути
радість власного творчого пошуку. І зрозуміло, чому вимоги до дійсно
здібних студентів були у нього значно вищими, ніж до рядових. І оцінки
здібним він ставив без найменших поблажок – жорстко, безкомпромісно, неначе змушуючи будь-який творчий пошук знову і знову починати
спочатку. Хтозна, що при цьому було у нього на серці. Але змушував,
тому що вірив.
...Фільми талановитого кінооператора та екранного педагога
Михайла Кириловича Чорного й досі з’являються на екранах. Його учні,
одним з яких був і син Олександр, лауреат Державної премії України
імені Олександра Довженка, створили безліч різноманітних кіно- і телефільмів, відзначені високими мистецькими нагородами, готують нову
генерацію українських кінотелеоператорів. І кожного з них суворий,
вимогливий, але по-батьківськи мудрий майстер навчив не просто створювати екранне зображення. Він навчив їх головному: в мистецтві для
того, щоб творити, треба самовіддано працювати. Тільки тоді можна
передати глядачу власне духовне відчуття світу.
Невипадково, мабуть, на великий мистецький шлях вийшов Михайло
Кирилович із славного українського міста із символічною назвою
Богодухів.
Саме ця, властива чудовій людині та визнаному майстру українського кіно Михайлу Кириловичу Чорному глибока духовність сповнювала і
його екранну творчість, і багаторічну працю на педагогічній ниві.
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ДЕСЯТНИК Григорій Овсійович
Кафедра кіно- і телемистецтва Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ДІЄВО СПРИЯТИ
ВДОСКОНАЛЕННЮ ЕКРАННОЇ ОСВІТИ

Європейська орієнтація реформаційних процесів, які відбуваються в
Україні, не оминула і систему вищої освіти. Зокрема, йдеться про відмову від традиційної організації навчального процесу на основі комплексних навчальних дисциплін, які надають студентам не тільки безпосередньо профорієнтаційну, але й загальноосвітню та загальнокультурну підготовку.
Власне, вітчизняна освітня система на протязі всієї своєї історії була
орієнтована саме на всебічну підготовку фахівців, які за необхідності
могли б швидко опанувати будь-який суміжний напрям професійної
діяльності.
З цієї точки зору багато що в нинішній реформі навчального процесу
викликає занепокоєння.
З іншого боку, прийнята в багатьох країнах світу система професійної
підготовки, орієнтована лише на опанування студентами конкретних
умінь, які складають зміст майбутньої професії, дієво сприяє майбутній
фаховій реалізації, дає безперечно ефективні результати в ході реального застосування умінь та навичок, здобутих у вищій школі, саме в тій
конкретній сфері діяльності, яка була метою набуття професії.
Тож інтегрування традиційних та принципово нових освітніх методів
– об’єктивна тенденція сьогодення вищої школи України.
Однак є сфера вищої освіти, в якій застосування подібної організації
викладання наштовхується на об’єктивні і найчастіше непереборні труднощі. Йдеться про систему екранної освіти.
У переважній кількості американських та європейських кіношкіл
(Університет Південної Каліфорнії, Кіношкола в Лодзі, La Fémis
(Франція), Мюнхенський університет кіно і телебачення та ін.) практикується саме система опанування конкретними уміннями й навичками.
Тобто постійне удосконалення в конкретних кінотелевізійних професіях. Теоретичні та загальноосвітні дисципліни викладаються в основному на першому курсі в дуже специфічному вигляді. Наприклад, заняття
з історії кіно складаються виключно з величезної кількості структурованих за певними принципами кінопереглядів, у ході яких студенти повністю і без усіляких коментарів передивляються фільми певного стилістичного напрямку. Кожен етап переглядів завершується спільним семінарським обговоренням переглянутого.
Такі, здебільшого обов’язкові, дисципліни як соціологія, культуроло-
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гія тощо викладаються також у формі обговорення, підготовки рефератів і т.п.
Найчастіше з другого курсу студенти самі обирають ті чи інші курси
занять з конкретних умінь: побудова мізансцени, панорамування в
павільйоні, зйомка з «дрону», діалогічне спілкування в кадрі і т.п., а
також численні майстер-класи провідних кіномитців. Більшість таких
занять оплачується студентом. Така система призводить до того, що
майже всі викладачі з конкретних знань та умінь, є позаштатними,
запрошеними фахівцями і викладають тільки в тому випадку, коли на
їхній семінар чи курс занять записалася необхідна кількість студентів.
А основне навчальне навантаження – безперервні зйомки, в основному в добре обладнаних павільйонах, студіях звукозапису. Технічне
оснащення майже всіх шкіл – на рівні сучасних провідних кіно- і телестудій і в достатній кількості, розрахованій на всіх студентів. Кількість
останніх зазвичай теж дуже обмежена – по 6-8 студентів у кожній
навчальній групі кожного курсу.
Саме практичне виконання завдань, які дають студентам куратори
кожної навчальної групи і є формою надбання тих чи інших умінь та
навичок.
На жаль, ні про що подібне на сучасному етапі існування екранної
освіти у вищій школі України не може бути й мови через об’єктивні
фінансові та кадрові проблеми. Крім того, що жодний навчальний
заклад не має хоча б більш-менш сучасної знімальної та звукомонтажної бази, професійних павільйонів, в Україні немає і не може бути на
даному етапі розвитку кіно і телебачення фахівців з викладання якихось
окремих елементів роботи над екранними творами.
На Заході професійне створення фільмів і постановочних телевізійних
програм ведеться індустріальним методом. Більшість творчо-виробничих процесів розділені на певні сфери та етапи; у створенні фільмів зайнято дуже багато людей, кожен з яких виконує вузькоспеціалізовані
функції. Режисери та оператори поточного фільмовиробництва здебільшого є лише організаторами кінцевого зведення на екрані творчих
зусиль багатьох відокремлених один від одного фахівців; окремі епізоди екранних творів, які вимагають особливих знань та вмінь, можуть
зніматися спеціально найнятими фахівцями тощо. Все це є наслідком
індустріальної, потокової системи створення фільмів і телепрограм,
чого не існує і вочевидь, довго ще не буде в Україні, де кожен фільм,
незважаючи на його вид, створюється максимально вузьким колом
фахівців і є результатом абсолютної творчої волі та бачення режисера.
Коло фахівців, яке працює в реальному фільмовиробництві, відносно
невелике і переважна їх більшість не має змоги системно викладати,
тим більше – відволікатися від основної роботи на ведення невеликих
спеціалізованих циклів занять чи лекцій, тим більше – за існуючу сьо-
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годні платню.
Однак, завдання вдосконалення підготовки творчо-виробничих
фахівців кіно і телебачення існує і, вочевидь, змушує шукати певні перехідні, компромісні підходи до вирішення хоча б частини існуючих проблем.
Нині підготовка в Україні бакалаврів аудіовізуального мистецтва і
виробництва ведеться на основі системи художніх керівників курсу з
кожного напрямку підготовки і можна визначити, не вичерпала себе в
тих випадках, коли йдеться про поступове накопичення навичок і умінь
в рамках однієї технології, а саме: майстерність актора, телевізійного
ведучого, звукорежисера, сценарна майстерність, продюсерство. У
випадках навчання режисурі та кінотелеоператорству цей підхід більшменш виправданий тільки при оволодінні одним напрямком, тобто при
видовий спеціалізації, наприклад, режисер ігрового кіно, операторкінодокументаліст і т.п. При цьому студенти переходять від простіших
технологічних і жанрових форм до більш складних, удосконалюючи
одні і ті ж методи, підходи, виробляючи власний стиль.
Ця система, була сформована та достатньо ефективно діяла в
радянський період, оскільки, режисери та оператори готувалася у спеціалізованих за видом екранної творчості майстернях та системно проходили повноцінну навчальну практику на відповідних державних кіностудіях, а дуже часто – у знімальних групах, якими керували їхні художні керівники.
Залишки цієї системи спеціалізованого набору студентів у майстерні
певного виду фільмів діють нині тільки в Інституті екранних мистецтв
НУТКіТ ім. І. Карпенка-Карого, але й це не дає жодних гарантій подальшої професійної спеціалізації в обраному виді екранного мистецтва.
Всі інші вищі навчальні заклади готують своєрідних універсалів у
будь-якому виді екранної творчості, що можливо тільки при повному
зосередженні на практичній підготовці з використанням сучасного різноманітного кінотелевізійного обладнання, про що нині не може бути й
мови.
До того ж, в Україні, за окремими винятками, немає професіоналів з
досвідом роботи у всіх видах екранної творчості. І навіть наявність у
педагога, що спеціалізується на певних видах екранної діяльності, різнобічних теоретичних знань про всі інші види, жодним чином не може
компенсувати відсутність практичного досвіду хоча б в одній зі сфер.
По-друге, відсутність повноцінних майстерень, в яких поточну чорнову роботу виконував би другий педагог за фахом, покладає на художнього керівника непомірно тяжку задачу протягом чотирьох років шукати
і реалізовувати все нові і нові форми навчання, які б були цікаві і потрібні студентам. Практично це неможливо і найчастіше виливається в розповідання історій з власного досвіду або дубляж теоретичних дисциплін
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і переглядових семінарів.
По-третє, необхідність створення студентами екранних творів в різних видових формах не дозволяє послідовно розвивати і поглиблювати
їх здатності в якійсь певній сфері. В результаті діяльність художнього
керівника розбивається на декілька не пов'язаних між собою творчотехнологічних етапів, що позбавляє сенсу сам інститут художнього
керівника, як творчої особистості, яка об'єднує курс своїм ідейно-стилістичним баченням. Керуючи створенням інформаційних сюжетів, документальних фільмів або програм, репортажів, інтерв'ю, пізнавальних
або ігрових творів, художній керівник фрагментує власну творчу індивідуальність і не в змозі послідовно поглиблювати самостійну творчість
студентів.
По-четверте, фактично маючи справу не з повноцінним художнім
керівником, а з педагогом з режисури, студенти досить швидко отримують від нього певну модель бачення і набір технологічних підходів,
які не отримують розвитку, а значить, педагог стає нецікавий, або на
третьому-четвертому курсі не впливає на формування в студентів творчої особистості. Спостерігається й інша ситуація, коли викладач «розкривається» із власного кращого боку тільки в роботі на певному етапі
навчання. Таким етапом може бути і четвертий курс, коли вже пізно
говорити про формування.
По-п'яте, колектив творчих індивідуальностей, якими є студенти, не
може бути монолітним і однаково сприймати педагога. Будь-які недоліки, прогалини в досвіді, зрозумілі прогалини в теоретичному багажі,
цілком прийнятні при відносно коротких термінах спілкування, в ході
чотирирічного постійного контакту, можуть виявитися критичними і
призводити до конфліктних ситуацій в умовах відсутності вибору – як з
боку студентів, так і з боку викладача . Очевидні приклади таких ситуацій добре відомі.
На наш погляд, існує тільки три шляхи подолання цих проблем.
Перший – ліквідація інституту художніх керівників і перенесення
основного навчального навантаження на практичну роботу студентів, як
це зроблено в усіх провідних кіношколах світу, неможливий в силу
недосконалості технічної бази.
Другий – вибір студентами художніх керівників незалежно від курсу
навчання, також неможливий з огляду на безліч виникаючих при цьому
бюрократичних процедур і фінансових проблем.
Третій шлях видається компромісним, а тому і доступним для реалізації: художні керівники режисерських і сценарних майстерень ведуть
тільки один курс.
На першому курсі студенти отримують базові знання і перші практичні навички. На другому курсі їх ведуть фахівці з ігрових екранних форм –
на жаль, повальне занурення сучасної молоді в соцмережі та абсолют-
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на доступність примітивних аудіовізуальних технологій майже повністю
витісняє в них цікавість до творчого та громадянського осмислення
реальних суспільних процесів; більшості сучасних студентів, які опановують екранні професії, значно простіше працювати з плодами власної
творчої фантазії.
Саме тому простіша, здавалося б, екранна форма – документальна, а
також пізнавальні екранні твори доцільніше опановувати на третьому
курсі;
На четвертому курсі художнім керівником має бути досвідчений різнобічний фахівець, який буде працювати із студентами над випускною
бакалаврською роботою обраного кожним студентом виду.
Таким чином:
по-перше, педагог отримує можливість спокійно реалізувати власний
досвід та методику роботи із студентами протягом одного навчального
року, не шукаючи нові шляхи активізації студентів;
по-друге, педагог або не встигає втратити спільну мову з окремими
студентами (в разі розбіжності інтересів, що теж буває з творчими
людьми), або студенти спокійно ставляться до тих чи інших форм відсутності контакту, розраховуючи на подальше навчання у інших педагогів;
по-третє, творчий і теоретичний досвід педагога реалізується саме в
тій сфері екранної творчості або екранної педагогіки, якими він краще
володіє;
четверте: студенти отримують неоціненний досвід колективної роботи в умовах різного стилю керівництва, що дуже важливо для їх подальшої професійної діяльності;
п’яте: такий підхід дає можливість педагогам у межах педагогічного
навантаження одночасно вести і заняття за спеціалізацією, і переглядові семінари, які є важливою частиною професійної підготовки; можливий і протилежний варіант, що ще більш урізноманітнює форми і зміст
професійної підготовки.
Все це дає студентам можливість стилістичного самовизначення, різноманітності поглядів, підходів, методів екранної творчості, а також
зведе нанівець проблему психологічної сумісності студента і викладача.
Крім того, такий підхід ніяк не зачіпає існуючу систему розподілу
педагогічних навантажень.
У ході реалізації цієї системи можливі ситуації, коли і студенти, і викладач мають одностайне бажання продовжувати спільну роботу, що
також є нормальним явищем.
Безсумнівно назрілим є розгляд та певне вирішення цього питання із
набуттям консенсусу щодо відповідного рішення. Це може дозволити
розпочати перші кроки у справі використання сучасного світового досвіду екранної педагогіки.
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Розуміючи дискусійність цього питання, автор сподівається на те, що
поставлена проблема стане предметом подальшого обговорення та
осмислення фахівцями в галузі екранної освіти.

ЛИМАР Людмила Дмитрівна
Кафедра кіно- і телемистецтва Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СЦЕНІЧНИЙ ЕТЮД ЯК ІНСТРУМЕНТ
СВІДОМОГО КЕРУВАННЯ ТВОРЧОЮ ПІДСВІДОМІСТЮ

Акторське мистецтво, тобто ігрове перевтілення людини в якійсь
інший людській, тваринний чи навіть предметний образ – одна з найдавніших форм культури і мистецтва.
Народившись, вірогідно, в ході виконання різноманітних первісних
обрядів, акторство поступово професіоналізувалося, ставши основою
самостійної гілки людської культури – театру, а надалі і постановочних
форм екранної творчості, в першу чергу – ігрового кіно.
Виконавська творчість – це мистецтво створення сценічних та екранних образів. Її специфіка полягає в тому, що актор ототожнює себе з певним персонажем драматургічної дії. При цьому актор повинен не тільки
втілити образ цього персонажа на основі авторського та режисерського
задумів, але й збагатити його власним трактуванням, яке буде спиратися на особливості акторської індивідуальності, життєво достовірні елементи власних акторських спостережень, роздумів, громадянської
позиції.
І до того ж – актор повинен органічно включити свій образ у систему
загальної драматургічної дії твору, в акторський ансамбль, що сформувався внаслідок багатьох, іноді й випадкових обставин.
Важливим чинником специфіки виконавської творчості є те, що
акторський процес утворення образу драматургічного персонажа відбувається на очах у глядача в неповторну мить сценічної, або екранної
самореалізації і кожен наступний спектакль, або знімальний дубль усе
одно буде мати особливі, неповторні риси, адже мистецтво актора має
за матеріал його власну фізичну природу, емоційні стани, психологічну
діяльність, а вони не просто надзвичайно мінливі, але й знаходяться в
постійному русі, в стані постійних змін у часі та просторі.
Людина, яка присвятила себе акторській професії, або хоче опанувати її основи, повинна мати відповідні природні якості, зокрема: творчу
фантазію, життєву спостережливість, гарну пам´ять (щоправда, окремі
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визначні актори не могли грати без підказок суфлера), виразний голос,
активний темперамент тощо. Однак усе це не позбавляє його необхідності володіти технікою акторської гри.
Кажуть, що акторському мистецтву не можна навчити – актором
потрібно народитися. Здебільшого, це відповідає дійсності, але техніці,
майстерності, завдяки яким реалізується природний талант, вчити не
тільки можна, але й потрібно.
Протягом століть напрацьовано багато різноманітних технік акторської педагогіки: в ході виконання численних вправ напрацьовується здатність підтримувати необхідний темпоритм дії, колективну співучасть;
розвиваються уява та фантазія, які дозволяють наповнити абстрактні
пластичні дії певним смислом відповідно до власних інтересів і світобачення майбутніх акторів, розкріпостити фізичну індивідуальність, підготувавши її до майбутнього перевтілення в образ.
На наступних етапах опанування акторською майстерністю більшість
із цих вправ може бути включено до складу етюдів – маленьких сценок,
у яких невибагливий сюжет об’єднує різні елементи акторського тренінгу.
Одне з найскладніших питань методики навчання акторської майстерності – саме оволодіння методом етюдної роботи.
Слід одразу підкреслити, що етюд – не тільки тренувальна вправа на
певному етапі навчання. Це основний засіб роботи актора над собою.
Малюючи ескіз, добираючи фарби, змінюючи світлотіні, живописець
водночас пізнає внутрішні закони професії. Так само актор добирає в
етюдах найвиразніші риси майбутніх ролей, формує дієві елементи
характерів, творчо осмислює власний життєвий досвід, тобто практично
усвідомлює основи майстерності.
Наше життя характеризується безперервністю пригод. Події ці взаємозалежні. Якщо взяти будь-який відрізок життя, то ми побачимо, що в
ньому одна подія породжує інші – в цьому, зокрема, полягає процес
руху. Такий рух – закон реального життя. А оскільки етюд – модель певного фрагменту життя, значить, головне в етюді – саме рух.
Етюд може тривати тридцять секунд чи півгодини – це не принципово; важливо, що в ньому повинен розкритися саме змістовний, дієвий
фрагмент життя, створений живою уявою на основі живих спостережень. Але тільки цього недостатньо, адже етюд – такий самий драматургічний твір, як і будь-який «великий» драматургічний формат – спектакль, фільм, постановочна телепрограма. Це означає, що традиційна
схема побудови драматургічного твору – зав’язка, дія, кульмінація,
фінал тощо актуальна і для побудови етюду. Інша справа, що всі ці етапи
розвитку дії набувають в етюді локального характеру, а іноді навіть
поєднуються, але це не змінює сутності справи. Процес народження,
розвитку і завершення факту повинен проявлятися в етюді зримо,
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виразно, переконливо. Виник, розвинувся, вичерпався – це якраз про
будь-який факт, будь-яку подію, розкриті в етюді. Але будуватися все це
повинно саме на власних життєвих враженнях, організованих у драматургічно обумовлену форму. При цьому надзвичайно важливо не стільки, навіть, пригадати хід події, скільки відчути її, згадати власну емоційну реакцію, і вже потім – продумати, пригадати, віднайти адекватні
жести, мовні інтонації. Тобто перевести вихідну думку в конкретну пластичну, а потому і в аудіовізуальну форму.
На жаль, більшості студентів на першому етапі навчання важко усвідомити особливості і технологію створення етюду, тому що вони не
пов'язують власні життєві враження і те, що вони повинні показати, зіграти на сценічному майданчику.
Ще складніше – побачити за певними життєвими подіями, випадками, спостереженнями їх внутрішній, тим більше філософський зміст.
Виникає проблема вміння спостерігати життя та виокремлювати в
ньому події, які певним чином репрезентують людські характери.
Ще одна проблема – розуміння важливості елементарних акторських
вправ як інструментів формування етюду. Адже повноцінна драматургічна та пластична реалізація виконавцем подій та характерів можлива
лише за допомогою більш-менш розвиненого технічно мовного та пластичного апарату. Тобто, етюд – наступний етап виконавської підготовки після напрацювання мовних та пластичних вправ, але теж належить
саме до тренінгу.
Як же робиться перехід від вправи до етюду? Як перейти від фізичної
дії до створення певного, хай елементарного, але художнього образу?
Адже образ – не копія життя. Це результат відбору об’єктивних і суб’єктивних елементів дійсності, який відповідає її розумінню митцем.
Кінцевий образ може мати риси реального, а може бути фантазійним
об’єктом, який відображає дійсність своїм внутрішнім наповненням,
логікою поведінки. І студентські акторські етюди – далеко не найгірша
форма напрацювання здатності до мислення художніми образами.
Отже, тренуємо уяву та індивідуальне й колективне творче бачення.
Наприклад, працюємо з уявними предметами, розігруючи невеликі
сценки. Тому перше завдання – етюд на домашню роботу, на знайому
справу: «а що, якби ми чистили зуби, надягали черевики, збиралися на
роботу...» Згадаймо, як ми це робимо. Перше етюдне завдання повинно використовувати буденний, добре засвоєний досвід.
Це завдання допомагає студенту зрозуміти, що все, що він потім буде
робити в творчості, пов'язане з його досвідом, з самим життям. Але
знати недостатньо. Адже вправа – не життя. І якою б, здавалося, буденною не була дія, вона все одно вимагає творчої віри в те, що вигадка є
правдою. Здавалося б, це нелогічно, та тільки з точки зору прагматизму;
але у мистецтва зовсім інша логіка – воно не вимагає визнання своїх

ЕКРАНОЗНАВСТВО_2020_Verstkа.qxd 19.10.2020 21:38 Page 31

Випуск 4

31

творів за дійсність. Ці твори і є дійсністю, в якій відображена реальність
життя. І цією реальністю може бути не тільки «зовнішня» – стосовно
людини, але й «внутрішня», підсвідома, емоційна реальність «в середині» людини.
Часом студенти стикаються з тим, що у них не виходять навіть, здавалося б, елементарні «побутові» завдання. Зазвичай це відбувається
тому, що вони не вірять у вигадку, у них не спрацьовує фантазія, не
виникає наївне, довірливе ставлення до «якби». Вони просто кажуть: «А
якби я їв яблуко». Народна мудрість стверджує: «можна сто разів сказати «як солодко!», але це не замінить халви». Але це в реальному житті.
А в мистецтві якраз і треба так сказати «солодко», щоб глядачі, а найперше – сам виконавець, відчули солодкий смак «халви». Домогтися
цього тільки імітуючи солодкість, неможливо. Цю дію слід зробити
лише елементом ширшої, глибшої драматургічної дії, якою і є етюд.
Саме він розвиває, тренує фантазію, уяву, віру у вигадку.
Протилежністю цьому слугують етюди з реальними предметами, які
грають вирішальну роль у нафантазованому сюжеті. Наприклад, кілька
предметів використовуються як основа для вигадування сюжету, який
змінюється від того, в якому зв’язку знаходяться ці предмети.
Скажімо, в ході занять уважно вивчається звичайний стілець.
Ретельно оглядаються всі його частини та особливості. При цьому всі
органи відчуттів налаштовуються на наступну мобілізацію фантазії,
уяви. Наступний етап налаштування акторської природи в творчий акт,
або перехід від робочого самопочуття в творче самопочуття, реалізується через використання технологій вигадки, яку також можна сформулювати як «якби».
Наприклад, якщо підказати уяві: «А що, якби в цьому стільці були
заховані коштовності?». Або: «А що, як на цьому стільці сидить наречена?». Кількість та зміст таких «якщо» може бути досить великою і залежить як від особистих вражень виконавців, так і від їхнього літературного, кіномистецького, театрального тезаурусу. Суттєвим при цьому є,
знову ж таки, вміння використовувати для створення уявного драматургічного образу пластичних напрацювань попереднього періоду тренінгу
– опанування фізичними вправами.
Коли ми підходимо до перших етюдів, то вимагаємо, щоб студенти
не тільки зрозуміли, але й відчули найголовніше: «етюд – це відрізок
життя, відомий мені, можливо навіть прожитий мною».
Все, чим ми займаємося в творчості, живиться особистим досвідом
життя, живими враженнями. Поки студенти не відчують смак до життєвих вражень, поки не виникне внутрішній потяг до їх емоційного, психологічного осмислення, робота над етюдними буде, як кажуть, буксувати.
З досвіду багатьох років склалася ціла серія етюдних завдань (міні-
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мум п'ять в навчальному півріччі). Ці етюдні завдання є, по суті, практичним засобом засвоєння програмного матеріалу. Етюди можна розділити на групи відповідно до поставленої тренінгової мети. Наведемо
деякі з них:
1. Етюди та вправи на дієве завдання та дію в умовах вигадки:
– переставити стілець – для чого? (подобатись педагогу, вигідно
показати себе, нерозуміння завдання тощо);
– сидіти – для чого? (щоб сховатись, щоб слухати що робиться в сусідній кімнаті, чекаючи черги на прийом у зубного лікаря тощо);
– увійти в двері – для чого? (побачити близьких і друзів, представитись незнайомим, налякати тощо).
2. Вправи на розвиток артистичної сміливості і безпосередньості:
– «невеликі на зріст та велетні»;
– «хто ви?»: студенти виходять по одному і починають діяти; група
вгадує хто перед ними і що він робить.
3. Вправи на зовнішню характерність:
– задумливий;
– тугоухий;
– розчулений;
– «скляний чайник»;
– робот тощо.
4. Етюди на публічну самотність і на фізичне самопочуття:
– за допомогою творчого уявлення згадати і спробувати відчуте
фізичне самопочуття і що ви робили тоді, коли вам було: дуже жарко,
дуже холодно, ви втомились, ви хворі, тільки що пообідали, хочете
спати, вийшли на свіже повітря із задушливої кімнати тощо;
5. Етюди на «зону мовчання»:
– «не можу розв’язати завдання»;
– «лист від друга»;
– «сказати чи не сказати».
6. Етюди на народження слова, або фрази: «Не хочу!», «Прости»,
«Остогидло!» тощо.
7. Етюди на картини та музичні твори:
– взяти сюжет класичного художнього твору і розіграти в навчальній
аудиторії;
– прослухати музичний твір, уявити собі картину, навіяну цим твором,
розіграти відповідну сцену.
Кожен з таких етюдів допомагає виконавцям не тільки фантазувати,
але й виправдовувати плоди власної фантазії, надаючи їм рис реальності. Навчитися виправдати, сфантазоване «якби» – це важливий етап
творчого розвитку і не тільки в акторській професії, творчій діяльності
телеведучого, але й важливий елемент формування творчого стилю
майбутніх режисерів та операторів.
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На жаль, безумовно недостатній життєвий досвід та погана обізнаність в літературі, властиві багатьом сучасним студентам, гальмують
перехід від вправ до етюдів. Довгий час реалізація хай і невибагливої,
але сюжетної першооснови відзначається суто раціональним, умоглядним підходом, не зачіпає глибокий пласт почуттів, вражень, яскравих
деталей особистого досвіду. Одним із шляхів подолання цієї негативної
тенденції вбачається орієнтація студентів на читання та засвоєння творів класичної літератури й драматургії, які дають безцінний матеріал
для створення дійсно емоційних, чуттєвих етюдів, а отже – для формування глибокого психоемоційного стану виконавця. Однак, видається,
що цей метод у сучасних умовах повинен відповідати тим новітнім тенденціям, які використовуються постановниками сучасних версій класичних опер і балетів, а саме – осучаснення фабули, перенесення дії в
інший час, зміна професійного та суспільного середовища із збереженням головного – характерів дійових осіб. Можливо, що саме таке
поєднання традиційних сюжетів та сучасних характерів і пов’язаної з їх
актуальними проявами поведінки є реальним шляхом подолання
«інтернетзалежних» тенденцій відсутності життєвого та художнього
досвіду.
Але це – вищий, завершальний етап роботи над етюдами, який, здебільшого, можливо реалізувати лише в навчальному курсі «Робота
режисера з актором». А початковий період базується саме на поступовому переведенні елементарних фізичних дій у драматургічні на основі
«якби» – вигадки. В ході цього тренінгу етюди складаються з послідовного поєднання рухів, поведінки, засвоєних у вправах, з метою утворення життєвої достовірності, емоційної безпосередності етюду.
В умовах обмеженого терміну опанування акторської майстерністі
студентами, що навчаються у межах освітньої спеціалізації «аудіовізуальне мистецтво і виробництво» цей процес навіть не слід фіксувати,
оскільки фіксація знайденого в етюді може привести до втрати природності, живого відчуття взаємопов’язаності рухів та емоцій. Кілька – хоч і
недосконалих, але емоційно насичених етюдів, принесе майбутнім
телеведучим, режисерам, студентам інших спеціалізацій більше користі, ніж один, ретельно завчений етюд. Адже розуміння органічного
взаємозв’язку між рухом та мисленням, жестом та відчуттям – ключ до
подальшого свідомого відбору мовно-пластичних засобів екранної
виразності.
Одним із дієвих форм цього процесу може бути і акторський етюд у
формі уявного інтерв’ю. В ньому теж повинна працювати основна формула «якби». Якби трапилася певна подія; якби був реальний свідок чи
учасник цієї події, якби він став учасником екранного інтерв’ю тощо.
Така етюдна вправа, максимально наближена до майбутньої екранної
практики студентів, є активною формою розкриття внутрішнього стану,
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активізації вміння зримо мислити, емоційно вивірено доносити інформацію та власну позицію до глядача.
Адже найголовніше в роботі над фільмом, телевізійною програмою,
спектаклем те, наскільки цікаво, органічно буде розкритий внутрішній
світ людини на екрані, на сцені. Саме через внутрішню історію, виражаються смисли, емоції; саме вона найвиразніше формує ритми та
атмосферу дії, донесення інформації, паузи.
Майкл Говард – визначний діяч сучасного американського театру, в
своїй книзі «Актор від чистого серця» вказує: «Техніка – це вміння правдиво жити на сцені або на екрані. Техніка включає в себе всі внутрішні
механізми роботи актора... Душа і серце творчості – це пошук раніше не
випробуваного, шляхи для вирішення завдання, яке потрібне в кіно,
якого потребує телеіндустрія – розкрити власний життєвий досвід через
проби, помилки, досягнення, невдачі...»
Отже, для того щоб етюдна робота йшла успішно, давала належний
ефект, виховувала необхідні навички, студентів потрібно підвести до
розуміння того, що етюд це перш за все самопочуття одномоментних
психофізичних, емоційних станів та взаємовідносин: зараз побачив,
зараз почув, зараз відчув, зараз подумав, зараз оцінив, тобто вміння
безперервно і миттєво сприймати, оцінювати, виражати все, що навколо та в душевному стані людини. Поза одномоментного самопочуття
грамотного етюду бути не може, інакше він перетвориться на невелику,
технічно відпрацьовану, в кращому разі, постановку. Етюд може бути
корисною вправою, тільки якщо він виконується в імпровізаційному
самопочутті.
Як підвести до цього, як це виховати? У нас є вправа, яка називається
переходи: перехід по колоді назустріч вітру, через лід, паркан, вікно,
перехід по піску. Цей перехід ми завжди робимо з певним завданням,
яке поступово ускладнюється. Ці «переходи» поступово привчають до
імпровізаційного самопочуття, тому що в них «тут зараз, в даний
момент» виникає необхідність вирішити, як «я» перейду через воду,
колоду, болото і т.д. Вирішуючи ці питання, ці «сто тисяч чому» студент
привчається до імпровізації, тобто до миттєвого живого ставлення до
всього, що в колі його дії. Ці вправи допомагають студентам відкрити
для себе задоволення і навіть радість від подолання себе, від пошуку
власного шляху, на якому вдається подолати труднощі. Без цього
неможливий шлях у справжнє мистецтво.
Цей процес К.С. Станіславський визначив як свідоме керування підсвідомістю. Опанувати його – перший крок до повного засвоєння першооснов виконавської майстерності, глибокого розуміння природи
виконавської діяльності в екранній творчості.
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ПОРОЖНА Світлана Геннадіївна
Кафедра кіно- і телемистецтва Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ТВОРЕННЯ ЗВУКІВ ТА АРТИКУЛЯЦІЙНА
ГІМНАСТИКАМОВНОГО АПАРАТУ

Професії телевізійного ведучого, тележурналіста, який працює безпосередньо в кадрі, з кожним роком стають все поширенішими, оскільки
рік від року зростає кількість різноманітних телевізійних каналів та
інтернет-платформ, які розширюють мережу інформаційних, публіцистичних, розважальних екранних медіа.
При цьому багато хто з творчих людей, які готуються до майбутніх
екранних виступів, вважають достатнім мати представницький вигляд,
опанувати певну тематику обраного контенту та володіти мовою. Все
інше дуже часто здається менш суттєвим.
Однак під час оволодіння фахом телевізійного ведучого не може
бути понять «головне» і «другорядне». Адже окрім вищевказаних факторів існує базова необхідність приведення стану фізіологічних органів
мовлення до рівня, який, забезпечить подальше опанування майстерністю екранного виступу.
Найактивнішим органом у ротовій порожнині є язик, що міститься в
основі порожнини рота над під'язиковою кісткою. Умовно на язиці виділяють кінчик, спинку язика і корінь язика. Спинку язика поділяють на
передню, середню і задню частини. Мовна функція язика полягає в
утворенні повних чи часткових зімкнень у різних місцях ротової порожнини завдяки змиканню або зближенню з твердим піднебінням.
Унаслідок того, що язик складається з багатьох м'язів, які розташовані в різних напрямках, він може легко змінювати свою форму і положення в ротовій порожнині та підніматися вгору, вниз, підтягуватись
уперед, назад, потовщуватись у будь-якому місці, змінюючи об'єм ротової порожнини глотки.
Будь-яка частина язика може по-різному наближатися до зубів, альвеол (бугорки за зубами) або піднебіння – і це є необхідною умовою
творення багатьох звуків. При творенні голосних розрізняють два основні типи рухів язика в ротовій порожнині: рух по горизонталі і рух по вертикалі. Так, при творенні голосних до піднебіння може підніматися
середньо-передня, середня і задня частини язика. Залежно від цього
розрізняють голосні середнього і заднього ряду.
Ще різноманітнішими і за місцем, і за способом творення є рухи
язика при творенні приголосних. Артикулювати до піднебіння, створюючи повну перепону або щілину може задня, середня і передня
частини язика.
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Найбільшою різноманітністю рухів і типів артикуляції відзначається
кінчик язика. Він буває опущений до нижніх зубів, а змикається з нижньою частиною альвеол передня частина спинки язика, він може підніматися вгору й утворювати зімкнення з верхньою частиною альвеол, може
змикатися загнутий угору передній край язика, або загнутий угору і
назад кінчик язика.
Для характеристики типу артикуляції важливо встановити не тільки
місце утворення перепони, але також і її характер. Розрізняють звуки
зімкнені і щілинні.
Зімкнені – коли утворюється повне зімкнення між активними і пасивними мовними органами.
Щілинні – коли зімкнення неповне. Українській мові властиві також і
злиті артикуляції – зімкнені й щілинні (так звані африкати).
Спереду ротова порожнина обмежена губами й зубами. Губи належать до активних органів, вони можуть заокруглюватись, витягатися
вперед у вигляді трубочки, збільшуючи тим самим об'єм ротової порожнини, можуть розтягуватись убік. Різні положення губ впливають на
вимову як голосних, так і приголосних.
Твердою межею ротової порожнини є верхні й нижні зуби, розміщені в особливих гніздах – альвеолах. Ряд альвеол над зубами утворюють
тверді реберця, які теж називаються альвеолами.
Узагальнюючи, можна виділити такі дві основні функції ротової
порожнини:
– ротова порожнина служить резонатором для звуків, утворених у
гортані. Завдяки різному укладу мовних органів, форма і розмір цього
резонатора можуть значно змінюватись і це є вирішальною умовою при
творенні різних голосних;
– завдяки рухомості окремих мовних органів у ротовій порожнині
можуть утворюватися різного виду перепони (зімкнення або щілини),
при подоланні яких видихуваним повітряним струменем утворюються
характерні шуми, які лежать в основі приголосних звуків.
Над ротовою порожниною розміщена носова порожнина, відділена
твердим піднебінням. Носова порожнина як нерухомий резонатор бере
участь у творенні носових звуків залежно від положення м'якого піднебіння.
Усі мовні органи залежно від їх участі у мовному процесі поділяються на активні й пасивні:
– активні мовні органи, завдяки своїй рухомості, можуть виконувати
певні рухи й тому відіграють основну роль у звукоутворенні. До активних мовних органів належать: голосові зв'язки, задня стінка глотки,
м'яке піднебіння, язик (кінчик язика, передня, середня, задня частини
спинки, корінь язика) і губи;
– пасивні мовні органи, навпаки, нерухомі, тому що відіграють допо-
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міжну роль у звукоутворенні. До пасивних мовних органів належать:
тверде піднебіння, ясна (альвеоли) і зуби.
Робота мовних органів, спрямована на творення звуків, називається
артикуляцією, а органи, які виконують цю роботу, прийнято називати
артикуляційними органами, або артикуляторами.
Супутником усіх механізмів вимови є кінестезивне відчуття – тобто
відчуття особливих мускульних зусиль у дихальному горлі, гортані,
порожнині рота, що супроводжують артикуляцію.
Найважче контролюються рухи задньої і середньо-передньої частини
язика, рухи язика при творенні голосних. Найкраще відчуваються і контролюються артикуляції губ і кінчика язика. Проте постійною увагою до
артикуляції можна навчитися свідомо контролювати роботу будь-якого
мовного органа.
Опрацьовуючи цю тему, слід також визначити головні принципи професійного дихання і закріпити матеріал практичними вправами, які
одночасно з поглибленням розуміння теорії, допоможуть студентам
налагодити власне правильне дихання.
У звичайному (фізіологічному) диханні ритмічно чергуються вдихвидих-пауза; наш організм регулює цей процес, як правило, автоматично, підсвідомо. Дихання під час виразного читання вирізняється тим, що
воно стає свідомо контрольованим, керованим і являє собою швидкий
вдих, паузу і повільний видих. Однією з причин швидкої перевтоми
голосотворчого апарату є невміння володіти своїм диханням.
Правильно дихати під час виразного читання – це:
А) своєчасно і непомітно (безшумно) наповнювати легені повітрям;
Б) рівномірно, «раціонально» й економно його використовувати;
В) не витрачати запасу повітря до останку, щоб не захлинутися;
Г) не перевантажувати без потреби легені повітрям «про запас» (глибина вдиху має бути прямо пропорційною довжині фрази, яку треба
буде вимовити без зупинки). Залежно від техніки дихання (тобто від
того, які м’язи беруть участь у дихальному процесі), прийнято виокремлювати чотири його типи:
1. Ключичне (або верхнє). Здійснюється внаслідок скорочення м’язів,
що піднімають і опускають плечі й верхню частину грудної клітки. Це
слабке, поверхневе дихання, при якому повітрям заповнюється лише
верхня частина легень, а тому дихати доводиться набагато частіше.
2. Грудне («жіночий тип»). Відбувається внаслідок зміни поперечного
об’єму грудної клітки завдяки скороченню міжреберних м’язів.
Діафрагма залишається малорухомою, живіт утягується, відтак удих і
видих виходять недостатньо енергійними, тому що повітрям заповнюється лише середня частина легень.
3. Діафрагмальне («чоловічий тип»). Дихання відбувається внаслідок
зміни поздовжнього об’єму грудної клітки завдяки скороченню діа-
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фрагми. Міжреберні м’язи майже не скорочуються, а тому повітрям
заповнюється переважно нижня частина легень.
4. Комбіноване (діафрагмально-реберне). Вдих і видих відбуваються
внаслідок включення у процес дихання всього м’язового апарату грудної клітки, що забезпечує зміну її об’єму й у поздовжньому, і в поперечному напрямках (тобто скорочуються і міжреберні м’язи, і діафрагма).
Унаслідок цього повітрям заповнюються всі ділянки легень.
Саме комбінований тип дихання є найдоцільнішим під час виразного
читання, а тому читцям дуже важливо його тренувати. Щоб відпрацювати техніку комбінованого дихання, виконуємо таку вправу:
Потрібно встати, розправити плечі, одну руку покласти на ребра,
другу – на діафрагму (для самоконтролю). Під час вдиху ви повинні відчути, як грудна клітка розширюється і в поперечному, і в поздовжньому
напрямках; діафрагма опускається, внаслідок чого живіт злегка виступає вперед; міжреберні й черевні м’язи скорочуються; при цьому плечі
не піднімаються.
Кінцевою метою розвитку комбінованого типу дихання є не просте
вміння вдихнути максимальну кількість повітря, а тренування довгого
видиху і здатності раціонально витрачати запас повітря, щоб його
вистачило саме до того моменту, коли в мовленні можна зробити паузу
і поповнити запас.
Вправи артикуляційної гімнастики мають надзвичайне значення у
підготовці фахівця мовника. Ось декілька базових вправ:
Артикуляційна вправа «Посмішка»:
Випнути губи вперед, розтягнути, неначе у посмішці. Рахунок: 1-2-34-5-6-7-8-9-10.
Артикуляційна вправа «Почісування»:
Нижніми зубами «розчесати» верхню губу, потім нижню, а потім
обома. Рахунок: 1-2.
Артикуляційна вправа «Хоботок»:
Склавши губи у трубочку, робимо кругові оберти спочатку в ліво,
потів у право. Рахунок: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.
Артикуляційна вправа «Похитування»:
Підтримуючи відкриту щелепу з обох боків долонями, робимо похитування з боку в бік. Рахунок: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Артикуляційна вправа «Язик»:
Ця вправа не одразу вдається кожному, тому потрібно тренуватися.
Відкрити рота і намагатися перевернути язика у ліво і в право «на
ребро». Рахунок: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.
Артикуляційна вправа «Конячка»:
Відкривши рота, робимо клацання язиком, копіюючи хід (цокання)
копит коня.
Рахунок: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.
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Артикуляційна вправа «Картопелька»:
Потрібно зажати язик між зубами та спробувати його покусати просовуючи вперед, назад. (уявити картоплю на тарілці яку розправляємо
ложкою). Рахунок: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.
Артикуляційна вправа «Позіхання»:
Дуже широко розкрити рота та зробити штучне позіхання. Рахунок: 12-3-4-5-6-7-8-9-10.
Усі ці різновиди артикуляцій повинні враховуватися при постановці
української вимови. Вони по-різному виявляються в окремих звуках і є
сукупністю правил, що регламентують вживання, вимову, творення слів.

ТОЛСТИХ Ігор Михайлович
Кафедра кіно- і телемистецтва Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
РЕЖИСЕРСЬКИЙ СТИЛЬ
ЯК ОБ’ЄКТ ПРОФЕСІЙНОГО ТВОРЧОГО ПЕРЕГЛЯДУ

Безумовна ознака дійсно талановитої людини – наявність власного
стилю. Саме тому однією з проблем екранної педагогіки в галузі професійної підготовки майбутніх режисерів кіно і телебачення є поступове
формування індивідуального екранного стилю.
Стиль – це особливості форми твору, сукупність засобів і прийомів
художньої виразності, які, по-перше, відображають сталі часові, емоційні, національні та інші жанрові особливості твору, а по-друге – форма
розкриття змісту, особливості використання виражальних засобів, властиві певному митцю.
Одразу ж постає питання: а чи завжди людина, яка має режисерський
хист і реалізує його в практичній екранній діяльності, виявляє індивідуальні ознаки власної творчості? Відповідь може бути тільки негативною.
В кіно і, перш за все, на телебаченні працює дуже багато режисерів, які
створюють поточний екранний продукт у межах жорстко визначених
«форматів», жанрових форм, вимог продюсерів, які спираються на
повсякденний, іноді дуже перемінливий попит найширших кіл глядачів.
Більш того, у практиці кінематографа вкоренився особливий тип фільму – фестивальний, тобто кінострічка, цілеспрямовано створена в якості
не просто високохудожнього, а саме оригінального за стилем екранного твору, який за певними, іноді жорстко визначеними вимогами того
чи іншого кінофестивалю, повинен відповідати певним критеріям. У
тому числі – бути оригінальним за стилем. Але й це далеко не завжди
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однозначно, адже є фестивалі, у вимогах яких домінує тематика – без
огляду на якісь виключні мистецькі параметри фільмів.
І йдеться зовсім не про те, що слід культивувати суто ремісничий підхід до масової екранної продукції. Остання не може постійно відповідати бізнес-вимогам, чи задовольняти культурні потреби глядача, якщо не
буде враховувати новітні тенденції екранної творчості, не буде вдосконалюватись, шукати нові виражальні засоби дійсно сучасної екранної
мови. Але митці, які відкривають, розробляють, вдосконалюють цю
мову, займають особливе творче місце в загальній індустрії екранної
діяльності. І творчість їх є скоріше вершиною, взірцем, орієнтиром,
особливим шляхом тощо, ніж потоковим продуктом.
Оскільки завданням вищої школи є підготовка фахових кадрів для
аудіовізуальної творчості та виробництва, головну увагу при підготовці
майбутніх режисерів, а саме ця сфера є найскладнішою частиною
екранної педагогіки, слід приділяти суто професійній екранній освіті,
допомагаючи творчій молоді опановувати фундаментальні засади
екранної творчості, які складають її нормативний базис.
Однак у глибоко авторській, невнормованій сфері педагогічної діяльності, якою є підготовка сценаристів та режисерів, є дуже важлива особливість: вона, здебільшого, навіть не навчання, а виховання – виховання митців з індивідуальним світобаченням, які володіють водночас
загальнонапрацьованими виражальними та техніко-організаційними
засобами реалізації власного творчого світобачення. Йдеться про те, що
творча молодь повинна не просто вивчити певні елементи творчості, а
глибоко зрозуміти мистецьку логіку їхнього створення та наступного
використання.
Основними інструментами цього навчально-виховного процесу є
власна сценарна та екранна творчість та професійні перегляди численних екранних творів.
Творчий перегляд – не просто глядацьке сприймання екранних творів. Це активний процес професійного становлення, під час якого студент повинен навчитись одночасно сприймати фільм як культурний
феномен суспільного мислення, форму суспільного комунікаційного
процесу, а також – особливу професійну систему організації кадру та
загальної монтажно-драматургічної структури, котра дозволяє певним
чином впливати на емоції, підсвідомість і свідомість масового глядача,
передавати йому розгалужений комплекс образних, публіцистичних,
популяризаторських ідей авторів екранних творів.
З професійної точки зору процес передачі глядачу авторського світобачення є не тільки філософським, але й суто технологічним процесом,
реалізація якого забезпечується величезним інструментарієм, який дозволяє повністю контролювати та організовувати процес екранної творчості – від задуму, до сценарію, від джерел знімального матеріалу до
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організації кадру, від монтажу до озвучування екранного твору.
Зрозуміти реальну мистецьку логіку цього процесу без систематичних творчих переглядів неможливо.
Під час кожного з переглядів один з екранних творів класичного чи
сучасного репертуару аналізується за кількома основними параметрами: належність до певного виду і жанру, стильового напрямку, актуальність для певного часу та глибина розкриття теми, мистецька переконливість і життєва правдивість екранних образів, сценарна, режисерська,
зображальна, акторська майстерність, творча стилістика.
Надзвичайно важливим аспектом творчого перегляду є визначення
чинників, які утворюють цілісність екранного твору. Це вимагає ретельного аналізу того, як тема та ідея твору розкриваються в динаміці його
композиційної побудови. Питання композиції дуже важливе ще й тому,
що саме композиція, тобто послідовне поєднання всіх елементів екранного твору, є головним засобом постійної підтримки глядачевої уваги,
інструментом організації екранної драматургії. Саме аналіз композиційної побудови екранного твору дає змогу чітко зрозуміти монтажний
взаємозв′язок окремих кадрів, монтажних фраз, сцен та епізодів, а
також визначити кульмінаційні моменти драматургічної дії.
Окремо розглядається питання про принципи поєднання зображення і звуку, зокрема слід вирізнювати проблему звуко-зорового контрапункту, асинхронності, образного використання музики та шумів.
Говорячи про побудову кадру, слід не забувати про стильові манери
його побудови, властиві режисеру, оператору, художнику, а також посилатись на попередній і наступний творчий досвід авторів. При змозі слід
надавати студентам інформацію про витоки життєвого та мистецького
досвіду авторів, які вплинули на ті чи інші особливості побудови кадрів.
Особливе місце в такому аналізі повинно відводитись викладу технологічно-виробничих методів, які застосовувалися для підготовки, організації та зйомки кадрів, надавати інформацію про сучасні можливості
реалізації подібного змісту.
Важливим є постійне звертання уваги студентів на спеціальні внутрішньокадрові прийоми, які розширюють можливості авторського монтажного втручання в екранну дію, але дозволяють глядачу залишатись в
умовах віртуального комфортного сприйняття. Насамперед до таких
прийомів, як звичайно зараховують включення в композицію кадру
об′єктів, що відволікають увагу глядача, перекривають передній план
тощо.
Особливо ретельно слід аналізувати будь-які методи і форми аналітичної та образної монтажної організації, прямі авторські висловлювання, монтажно-драматургічні прийоми організації екранної дії на кшталт
«монтажу атракціонів», внутрішнього монологу тощо.
Надзвичайно важливим під час аналізу окремих кадрів і міжкадро-
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вих поєднань є дослідження проблеми організації екранного часу та
простору. Адже саме ці чинники авторської монтажної організації є найважливішим засобом видалення несуттєвих фрагментів подій, зосереджуючи увагу глядача лише на тих її моментах, які автор вважає дійсно
драматургічними, такими, що найповніше розповідають про екранні
події та передають авторське до них ставлення.
Таким чином, подібна методологія проведення професійного творчого перегляду в дійсності перетворює екранний твір на своєрідний
навчальний посібник, який на практичних прикладах розкриває переважну більшість творчих і технологічних складників екранної творчості.
Ця робота не перекреслює необхідність суто теоретичних і практичних занять, навпаки – вона сповнює будь-які теоретичні лекції і власний
творчий пошук студентів конкретикою, багатством творчого досвіду,
прикладами різноманітного стильового світобачення, а отже – не просто збагачує навчальний процес, але й включає його в загальний історичний контекст розвитку екранних мистецтв.
Природно, що в ході переглядів викладач не тільки має можливість,
але й, безумовно, за першої-ліпшої нагоди повинен підкреслювати
взаємопов’язаність різноманітних складників екранного твору в єдину
систему, притаманну авторам фільму, яка, власне, і є проявом індивідуального авторського, в першу чергу режисерського, стилю. Такий підхід,
крім того, що є найпродуктивнішим, ще й полегшує аналіз екранного
твору, роблячи його комплексним, системним.
Проведення таких аналітичних переглядів нині полегшується тим, що
переважна більшість режисерів – авторів популярних у молоді сучасних
фільмів – майстри з виразним стильовим почерком, який зацікавлені
глядачі впізнають відразу. Одні люблять шокувати, інші – показувати
життя людей в непростих ситуаціях. Практично у кожного талановитого
режисера є свої «фішки» та особлива манера використання загальновідомих прийомів. Вони раз у раз зустрічаються в їх фільмах – так формується унікальний авторський почерк.
У сучасному кінематографі вдало експериментує із нелінійністю
сюжету англо-американській кінорежисер Крістофер Нолан. Події в
його фільмах можуть перериватися флешбеками та флешфорвардами.
Фільм може йти в зворотному хронологічному порядку, сюжетні лінії
можуть розвиватися паралельно, а минуле навіть залежати від майбутнього. Переглядаючи фільми Альфреда Хічкока, можна помітити
безліч повторюваних сюжетних прийомів і тем, які він використовував
упродовж всієї своєї кар'єри. Улюблені герої Хічкока – люди, що потрапили в пастку обставин. Сюжетні ситуації, як правило, розпадаються на
декілька категорій: помилково підозрювані у злочині, яке вони не скоювали; змушені вести власне розслідування; фатальна жінка збиває
коханця зі шляху істинного, як правило, щоб загинути разом з ним; роз-
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слідування вбивства, яке вчинене психічно хворою людиною... Суттєві
обставини дії поєднуються у фільмах Хічкока сценами уявного напруження, яке режисер нагнітає штучними засобами, використовуючи тривожні музичні треки, перепади світла, помилкове трактування героями
пересічних побутових обставин тощо. Всі ці прийоми отримали спеціальну назву «саспенс».
Одним з найбільш помітних проявів режисерського стилю є специфічна побудова мізансцени – розміщення персонажів стосовно один
одного та щодо знімальної камери. Наприклад, американській кінорежисер Уес Андерсон в своїх картинах дотримується жорсткої симетрії:
практично в кожному кадрі предмети або персонажі фільмів розташовані суворо по центру. Це змушує глядача постійно зосереджуватись на
головному складнику кожного кадру. Режисер філігранно працює з
кольорами: його палітра переважно монохромна, декорації раз у раз
виглядають трохи бутафорськими, в них часто присутні візерунки.
Андерсон завжди переносить дію своїх картин в минуле, приділяючи
велику увагу костюмам та іншим важливим деталям. Завдяки цьому
Андерсон домагається максимальної уваги глядача до емоційних станів
героїв.
Успішний голлівудський кінорежисер і продюсер Квентін Тарантіно
для загострення сюжету часто в своїх фільмах використовує «мексиканський трикутник», коли троє чоловіків одночасно наводять один на
одного зброю, створюючи своєрідний трикутник. Серед постійних засобів виразності, застосованих у фільмах Тарантіно – погляд з багажника,
організація ритму дії через показ крупних планів рухів ніг, наявність у
фільмі двох незалежних ліній – побутові розмови героїв та їх злочинні
дії.
До режисерського стилю належать певні уподобання і улюблені прийоми кіномонтажу. Справжній майстер візуальної комедії, британський
режисер Едгар Райт примудряється жартувати за допомогою камери.
Рутинні дії за допомогою його швидкого монтажу виглядають жартівливо і по-новому. Райт нерідко застосовує поліекран, розділяючи дію
фільму на два кадри. До монтажних поєднань режисер теж підходить
оригінально, розбиваючи або поєднуючи їх за допомогою іншої події.
Британця Гая Річі легко впізнати за так званим кліповим монтажем:
динаміка чергується зі статикою, застосовуються вигадливі зйомки
варіооб’єктивом і стоп-кадри. Відповідно кліповими засобами вирішуються проблеми драматургічної архітектоніки екранних творів. Так,
наприклад, зав'язка фільму «Карти, гроші, два стволи» уклалася всього
в 1 хвилину і 20 секунд. Один з улюблених прийомів Річі – закадровий
коментар одного з учасників. Так створюється довірча атмосфера з глядачем, а ще голос допомагає орієнтуватися в низці подій.
«Короля блокбастерів» американця Майкла Бея легко впізнати за
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швидким ритмом зйомки: в середньому кадри в його фільмах змінюються кожні 2-3 секунди. Для людського ока це справжня карусель!
Різні режисери тяжіють до різних планів. Одні частіше використовують дальній план чи панорами. Інші полюбляють деталі, акцентують
увагу на подіях і характерних проявах за допомогою крупного плану.
Наприклад, найхарактерніший візуальний прийом італійця Серджо
Леоне – саме крупний план. Як зауважив один з дослідників творчості
Леоне, режисер так працює з крупними планами, що «перетворює
обличчя актора в пейзаж». Автор часто й подовгу вдивляється в обличчя акторів, неначе прагнучи виявити в міміці, погляді долю героїв.
Всі ці режисери перш ніж отримати світове визнання пройшли досить
тривалий шлях самовизначення, пошуку власного екранного стилю.
Прихильником крупного плану як основного виражального засобу
власної екранної творчості був і український кінорежисер Микола
Мащенко. Перші його фільми «Новели красного дому», «Хочу вірити» та
ін. показали, що недавнього театрального режисера особливо цікавили
символічні засоби режисерського стилю, які на початку 60-х років активно формувалися у світовому кіно. Для нього, безумовно, зразками були
психологічно-символічний кінематограф Інгмара Бергмана, поетична
символіка Анджея Вайди. Але, досить швидко опанувавши багаточисленні виражальні засоби образної екранної мови європейського кіно,
М. Мащенко відкинув їх задля розкриття власного авторського погляду
на світ. Його стилем стало уважне, прискіпливе намагання відкрити стан
людської душі, складний світ переживань людей, які опинилися перед
жертовним вибором між собою та близькими, між власними інтересами та вимогами суспільства, часу, історії. Мізансценою його творчості
стало крупнопланове психологічне спілкування, протиборство, тяжіння
між людьми. Цей філософський підхід сформував неповторний, глибоко індивідуальний мащенковий стиль «Комісарів», «Оводу», «Шляху до
Софії», «Карастоянових» та багатьох інших стрічок. Зокрема, майже
повністю на крупних і середніх планах знято було стрічку «Іду до тебе»,
присвячену жертовному коханню Лесі Українки.
Не випадково режисер завжди ретельно і довго підбирав виконавців
– йому була потрібна не просто зовнішя фактура, якою можна було б
«насолоджуватися», але здатність актора бути адекватним внутрішнім
помислам персонажа. Відомий такий випадок. Мащенко взяв на головну роль Павки Корчагіна талановиту «зірку» тодішнього радянського
кіно – Миколу Бурляєва. Він знімав Бурляєва місяць, два... Потім запитав Миколу: – Скажи, чому я не можу нічого прочитати в твоїх очах? І
Бурляєв йому несподівано відповів: – Тому що я не вірю в те, що граю».
Тобто він не вірив у щирі витоки поведінки свого героя. Мащенко зробив річ небачену в кіновиробництві. На третьому місяці зйомок, він їх
зупинив і відмовився від Бурляєва. У нового виконавця – Володимира
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Конкіна не було досвіду, зате було багато особистих недоліків, але
головним в обличчі актора був його фірмовий фанатичний погляд, яким
він заворожував глядачів. Саме ця стильова ознака відомого надалі
актора забезпечила великий успіх фільму «Як гартувалася сталь». Тому
що люди вірили в цей погляд, який був звернений у якесь далеке світле
майбутнє. Нехай ідеалістичне, але майбутнє.
Отже, формування режисерського стилю – складний і здебільшого
розтягнутий в часі процес, пов’язаний з набуттям професійного досвіду,
можливістю творчих пошуків, в тому числі – пошуків самого себе, свого
власного місця в екранному мистецтві.
Завдання вищої школи в цьому сенсі – ознайомити студентів із стильовою різноманітністю перш за все сучасного кіно, створити умови для
пошуку творчою молоддю екранних рішень, які б допомогли їм віднайти саме ті елементи екранної мови, які відображають їх власне мистецьке світобачення. І глибокі, аналітичні творчі перегляди – одна з найважливіших форм цього педагогічно-виховного процесу.
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З ІСТОРІЇ
УКРАЇНСЬКОГО
ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ
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ГОЯН Віта Володимирівна
Кафедра кіно- і телемистецтва Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ГОЯН Олесь Яремович
Кафедра телебачення і радіомовлення Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
КОМЕРЦІЙНЕ РАДІО УКРАЇНИ:
ЯК УСЕ ПОЧИНАЛОСЯ

Дев’яності роки минулого століття стали знаменними для історії телерадіомовлення України: саме у цей період починає зароджуватися
медіабізнес, націлений на розвиток комерційного сегменту електронних засобів масової інформації.
Історично склалося, що українське радіо випередило українське телебачення, закладаючи основи
медіабізнесу. На ринку медіапослуг почали з’являтися перші приватні
радіокомпанії, які позиціонували себе як ділові медіапідприємства.
Соціально-політичні трансформації у країні підштовхнули підприємливих медійників спочатку до пошуку та експериментів у радіоефірі, згодом – до послідовного маркетингового аналізу і форматування радіомовлення з метою створення прибуткових і впливових медіа.
То ж хто був першим у спробі створити успішну комерційну приватну
радіостанцію в Україні? Дослідники з цього приводу мають дещо різні
міркування. Зауважимо, що бізнесовою діяльністю в радіоефірі на той
час намагалися займатися не лише приватні підприємці, а й державні
медіа, які прагнули залучити додаткові фінансові ресурси до свого бюджету. Так, зокрема, 31 січня 1991 року було створено РадіоНезалежність, за словами знавця історії телебачення, І. Мащенка –
«першу в Україні недержавну комерційну ефірну компанію» [1, с.311].
Але чи справді можна вважати цю львівську радіостанцією першою
комерційною в Україні? В ухвалі Львівської обласної Ради йшлося лише
про радіоінформаційний центр «Незалежність» (Центр «Н»), якому
надавалося приміщення по вул. Міцкевича, 28, а ще «фінансова допомога в сумі 50 тисяч карбованців для придбання технічних засобів та
оплати праці радіожурналістів». Цікаво, що авторитетний учений В.
Лизанчук, згадує «Незалежність» як радіопрограму (не радіостанцію):
«не можна оминути увагою і прямоефірну радіопрограму
«Незалежність», яка була в ту пору своєрідною всеукраїнською трибуною широкого кола палких поборників самостійності нашої держави,
основним і правдивим інформатором подій тогочасного напруженого
суспільно-політичного життя» [2, с.39]. Автор акцентує на тому, що
«перший випуск інформаційно-аналітичної програми радіоінформаційного центру «Незалежність» прозвучав по львівській радіотрансляцій-
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ній мережі 27 вересня 1991 року» [3, с.85-86].
Це той приклад, коли засновники, створюючи радіокомпанію,
керуються, насамперед, політичними міркуваннями: боротьба за незалежність, демократію, нові суспільні цінності. Знадобився час на осмислення бізнесової стратегії діяльності й вивчення українського медіаринку. Так радіоінформаційний центр «Незалежність» здійснив ребрендинг
[4] і вже 1 серпня 1992 року Радіо-Незалежність офіційно вийшла в ефір.
Цю історію частково описує й дослідник радіомовлення Б.
Скуратівський: «перші ефіри [Радіо-Незалежність, авт.] довелося вести
на орендованому устаткуванні Львівського обласного радіо, а транслювалися вони в діапазоні коротких хвиль (25.36 метра) з вишок біля
львівського собору св. Юра, які раніше використовувалися для глушіння
«ворожих голосів». Таке технічне рішення було в якійсь мірі символічним: технічні засоби, що використовувалися для глушіння вільного
слова, тепер самі ж його і транслювали в ефір (до речі, подібна доля
спіткала й інші «глушилки», встановлені в різних частинах України –
багато з них почали використовуватися як ретранслятори «Свободи»,
«Голосу Америки», «BBC», а також для мовлення в діапазоні УКХ)» [5].
Отже, львівський радіоінформаційний центр «Незалежність», хоч і
був створений у 1991 році, все ж не маючи власної частоти й транслюючи програми в ефірі львівського обласного державного радіо, не може
вважатися першою українською комерційною станцією. Натомість
перша львівська комерційна радіостанція Радіо-Незалежність, яка почала мовлення на власних частотах з серпня 1992 року (спочатку – на
середніх хвилях (1476кГц), з 1995 року – на частоті 106,7 FM), була
лише… третьою в Україні.
То яка ж тоді українська радіостанція найбільше відповідала основним критеріям ділового підприємства – мала належну організаційну
структуру, що прагнула отримати прибуток в сфері радіомовлення, а її
бізнесом був продаж ефірного часу під рекламу?
Першою комерційною приватною радіостанцією в Україні, яка була
близькою до чинників ділового підприємництва в радіоефірі, стала
Радіо-Радіус з Миколаєва, що вперше вийшла в ефір 1 травня 1992 року
на частоті 71 МГц й згодом отримала назву Радіо-SET. Станція мала
власний передавач, вела 12-годинне добове мовлення, музичний формат softrock, штат 14 осіб, власну студію й офіс, виготовляла та розміщувала в ефірі рекламу. Засновниками станції були Леонід Леплер та
Вадим Ботнарюк. Отже, саме за часом першого виходу в ефір, за відповідністю означеним критеріям і намаганнями отримувати прибуток за
допомогою комерційної реклами Радіо-SET може вважатися першою
комерційною приватною радіостанцією в Україні.
Пропонуємо перелік першої десятки комерційних приватних радіостанцій України, які рейтингуються за датами першого виходу в ефір.

ЕКРАНОЗНАВСТВО_2020_Verstkа.qxd 19.10.2020 21:38 Page 49

Випуск 4

49

- 23 червня 1992 року – Транс-М-Радіо (Симферополь) на частоті
102,3 FM з мовленням на Крим (керівник Володимир Медведєв);
- 1 серпня 1992 року – Радіо-Незалежність (Львів) на частоті 1476кГц
(пізніше –106,7 FM) з мовленням на Західну Україну та Східну Польщу
(керівник Василь Чудик);
- 11 серпня 1992 року – Радіо-Львівська Хвиля (Львів) з частотою
100,8 FM з мовленням на Львів і область (керівник Андрій Дідун);
- 28 грудня 1992 року – Радіо-ГЛАС (Одеса) на частоті 106, 6 FM
(керівник Станіслав Кисельов);
- 1 червня 1993 року – Радіо-Київ-АРТ (Київ) на чаcтоті 69,68 МГц
(керівник Віктор Каменський);
- 15 червня 1993 року – Радіо-РОКС-Україна (Київ) на частоті 107 FM
(керівник Наталя Бережна);
- 8 червня 1993 року – Радіо-50 (Харків) на частоті 105,7 FM (керівник
Ігор Піддубний);
- 26 серпня 1993 року – Радіо-Мастер (Харків) на частоті 100,5 FM
(керівник Леонід Мачулін);
- 9 жовтня 1993 року – Радіо-МІКС (Дніпропетровськ) на частоті
107,3FM (керівник Дмитро Запащиков);
- 20 жовтня 1993 року – Радіо-Прем’єр (Дніпропетровськ) на частоті
102 FM (керівник Юрій Андрушко).
На початку 1994 року в Україні вже діяло з 20 комерційних радіостанцій, які охоплювали мовленням майже 30% потенційної аудиторії
країни та розвивалися як конкурентні організації у Києві, Львові,
Харкові, Дніпрі, Одесі, Криму й цей процес набував подальшого розвитку. Саме тому постало питання створення Асоціації недержавних радіостанцій України як центру політичного, економічного, правового захисту
інтересів радіостанцій. Асоціація регіональних (недержавних) радіостанцій України була створена у 1994 році на засадах радіомовної, творчої, організаційної, фінансово-господарської діяльності. Учасниками
Асоціації вважалися організації, які погоджувалися з текстом статуту
організації, мали діючі ліцензії на радіомовлення, брали участь в її
роботі та сплачували членські внески. Вищим органом управління цієї
організації стала Рада Асоціації, до якої увійшли вісім радіокомпаній –
Радіо-Сімон
(Харків),
Радіо-50
(Харків),
Радіо-Прем’єр
(Дніпропетровськ), Радіо-Крим (Севастополь), Радіо-Львівська хвиля
(Львів), Гала-радіо (Київ), Радіо-СЕТ (Миколаїв) і Радіо-ГЛАС (Одеса).
Та у статуті Асоціації у жодному пункті чи статті не йшлося про форматну специфіку радіостанцій-засновників як прибуткову, бо на той час
ця характерна спеціалізація кожної зі станцій не була достатньо актуальною. І хоча Асоціація регіональних (недержавних) радіостанцій діяла
менше року, втім вона дала старт для реалізації спільних проектів та
виробництва й поширення програм комерційними станціями, утверди-
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ла необхідність захисту професійних інтересів мовців, організації
навчання й підвищення кваліфікації співробітників радіостанцій, налагодження контактів з радіомовними організаціями та об’єднаннями
інших країн.
Досвід перших комерційних радіостанцій окреслює зміни в українському медіаландшафті, які почалися в 90-ті роки, коли в ефірі поруч із
державними почали мовити фінансово незалежні, комерційні медіаорганізації.
Отже, відлік українського недержавного радіомовлення варто вести
з травня 1992 року, коли у Миколаєві вийшла в ефір перша недержавна
комерційна радіостанція Радіо-Радіус (згодом Радіо-СЕТ). Десять радіостанцій, які представляли сім обласних центрів України, протягом 19921993 років були одними з перших, які намагалися визначитися з форматуванням ефіру, прагнули увійти в радіоринок та стати діловими медіапідприємствами. Ці спроби були на той час радше декларативними:
фактично не маючи конкуренції з боку інших станцій, змагатися доводилося хіба що з державними обласними радіокомпаніями. І в цьому
змаганні приватні мовці, як правило, вигравали, оскільки апробували
нові методи спілкування з аудиторією, використовували змістовний
контент, зрештою, були сміливішими й експериментували. Водночас
перші ефіри комерційних радіостанцій залишалися далекими від стандартів прибуткового медіабізнесу.
І хоча доля перших українських комерційних радіостанцій склалася
по-різному, та саме ці медіаорганізації заклали основи майбутнього
українського комерційного радіо, дозволивши десяткам ентузіастів
продовжити творчі й комерційні експерименти в радіоефірі, формуючи
концепцію нового українського радіомовлення.
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МУЖУК Леонід Петрович
Кафедра кіно- і телемистецтва Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ХУДОЖНЯ ПРАВДА
В ДОКУМЕНТАЛЬНОМУ ФІЛЬМІ

Проблема художньої правди є ключовою проблемою екранної документалістики. Це може здатися дивним, адже документалістика відображає саме реальні, тобто правдиві факти, явища життя. Але справа в
тому, що за цим відображенням стоїть авторський відбір, який не може
не бути певною мірою відображенням суб’єктивної авторської позиції.
Документальний фільм, на відміну від хроніки подій, є мистецьким твором. І метою його авторів є не стільки познайомити глядача з цікавими
фактами, явищами, людськими долями, але й в тому, щоб зробити глядача співучасником процесу мистецького осмислення реальності.
Відбір певного екранного матеріалу документального фільму вже є
початком формування екранного образу дійсності, відбором типового,
або такого унікального, яке є символом, передвісником, не до кінця ще
зрозумілим феноменом загальних тенденцій, які визрівають у
суспільстві.
Природно, що повної об′єктивності, повного розкриття всього
багатства взаємозв′язків життя в одному конкретному екранному творі
бути не може. Кожен журналіст, кожен митець відбирає факти, аналізує
та узагальнює їх з позицій власної ідеології або ідеології свого замовника. Однак справжній професіоналізм документаліста якраз і полягає в
тому, щоб через призму будь-якої ідеології побачити і донести до глядача головні, визначальні риси дійсності, основні тенденції її розвитку,
здатні сприяти прогресу людини, виправленню недоліків та викоріненню негативних тенденцій.
У зв’язку з цим постає ключове питання відбору документального
матеріалу майбутнього фільму, яке постає перед кожним документалістом: казати правду або відбирати те, що відповідає світогляду автора
чи поточним, дуже часто кон’юнктурним ідеологічним поглядам, які
найчастіше відображають позицію умовно кажучи, замовника – того,
хто фінансує виробництво фільму: держави, власника телевізійного
каналу, продюсера.
Окреме місце в цьому процесі протягом багатьох десятиліть існування радянського документального кіно займала діяльність партійної
кіноцензури, тобто перевірки змісту та заборони, в разі необхідності,
демонстрації тих чи інших відомостей, кадрів або змісту, що не відповідав офіційній комуністичній ідеології чи розкривали інформацію, яка
має характер державної чи військової таємниці.
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Діяльність радянської цензури в галузі кіно й телебачення проводили
не тільки так званий Головліт – Головне управління з охорони військових та державних таємниць у пресі, але й Держкіно та Держтелерадіо
СРСР під керівництвом та в разі необхідності – під безпосереднім керівництвом вищих партійних органів. Вникаючи у найменші деталі
мистецьких творів, кваліфіковані цензори та редактори ефективно відшукували, зокрема, найменші натяки на ідеологічну крамолу, змушуючи видаляти її, а в необхідних випадках – забороняючи вихід фільмів чи
телепрограм на екран.
Проблема партійно-державної цензури особливо загострилася – в
тому числі і в документальному кіно, в роки так званої «горбачовської
перебудови» – складного і протиречивого процесу демократизації
радянського суспільства. З одного боку, неспотворена документальна
правда дедалі ширше почала висвітлюватися мужніми українськими
фільмами. Художня правда у фільмах кінодокументалістів,
«Укртелефільму» та «Укркінохроніки» дедалі активніше ставала інструментом утвердження ідеалів суспільної справедливості. Без жодних
прямолінійних закликів, використовуючи екранну засоби екранної
образності, найсміливіші документальні фільми останнього радянського періоду майже волали з екрану : «так далі жити не можна».
Прискорено і незбагненно для компартійного режиму формувалися суспільні умови на сприйняття української незалежності як національної
ідеї. Національне прозріння прискорив своїм вибухом Чорнобиль.
Зокрема, важливим фактором формування нової суспільної свідомості
став двосерійний документальний фільм Української студії телевізійних
фільмів «Чорнобиль: два кольори часу».
З виходом на екрани цієї стрічки пов’язана безпрецедентна ситуація
з діяльністю радянської цензурної системи, яка розкриває вирішальне
значення життєвої правди, як головного фактору створення дійсно
мистецького документального фільму.
…«Чорнобиль: два кольори часу»… Метафорична назва фільму не
вигадана: легендарний співочий квартет «Явір», у перші дні по аварії на
ЧАЕС виконав для ліквідаторів пісню Олександра Білаша на слова
Дмитра Павличка «Два кольори». Вона не тільки зазвучала у відзнятому
й змонтованому епізоді того живого концерту, але й озивалася лейтмотивом саме у тих найемоційніших місцях стрічки, де була органічна
потреба у цій мелодії. Душа цієї пісні оживала щоразу в кульмінаційних
моментах найважчих для людини чорнобильських подіях, знакових для
утвердження земного життя. Перипетії з найвищою людською напругою відбувалися в чорнобильських ситуаціях перед об’єктивом відеокамери. Оператор Юрій Бордаков знімав в основному те, що обов’язково,
на нашу авторську думку, мусило потрапити у фільм. Технологія відбору матеріалу з потоку реальних подій – специфічна. Не можна проґави-
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ти головного моменту події і не вихопити об’єктивом її головного героя.
Такий матеріал на екрані буде неповноцінний. Відзняті кадри потім
знайдуть своє композиційне місце, як того вимагає драматургія розвитку зовнішнього конфлікту і логіка розвитку внутрішнього конфлікту кожного епізоду. Як же ті смисли здобуваються на зйомках? Наведу спогад
про той день, коли ми знімали тепер історичну, а тоді лише одну з
багатьох хвилин чорнобильського часу – химерний образ радіоактивної
небезпеки для людства.
Для того, щоб усунути страшну для Києва небезпеку рознесення на
сотні кілометрів радіоактивного пилу від графіту, який розпався на
шматки на даху четвертого енергоблоку ЧАЕС, треба було скинути його
з даху. Вручну.
Цей кадр увіковічнив історичну правду про Чорнобильську катастрофу. То був художній символ, масштабний образ трагедії. Образ досі
незвіданої простою людиною небезпеки. Образ невидимої сили – смертоносного випромінювання радіації. Але насамперед цей кадр – символ
того, на що ладні піти справжні кінодокументалісти заради справжньої
правди життя на екрані.
Перед виходом на дах ліквідатори і знімальна група довго чекали на
генерала Тараканова. Він десь дуже забарився, але по радіозв’язку все
ж таки наполягав, щоб ні в якому разі без нього на дах не виходили. Ми
терпеливо чекали в "накопичувачі" – просторому порожньому приміщенні, що знаходилося неподалік від отвору в даху.
Старший групи дозіметричної розвідки Стародумов щоразу, виходячи на зв’язок з генералом, обурювався. Ніхто з нас не розумів, що відбувається.
Майже півгодини ми без діла там тупцювали, а генерал все ще осьось мав прийти, щоб особисто дати команду про початок надзвичайної
операції...
Перша четвірка вже давно була споряджена: у важких свинцевих
латах добровольці скидалися на космічних прибульців. Сперте радіоактивне повітря наганяло сонливу втому, й кожному хотілося де-небудь
присісти.
Через приміщення "накопичувача", підлогою тяглася металева труба
і кожен з нас зазіхав, щоб на ній посидіти, але дозрозвідник Стародумов
нас з того металу зганяв. Врешті, йому набридло з нами змагатися й він
для нас "розсекретив" рівень радіації на тій трубі. І аргументи миттєво
подіяли, бо всі дружно сахнулися у протилежний від труби бік, ближче
до сходів, що виводили на дах. І тоді Стародумов цілком серйозно попередив, що в тому кутку, куди ми щойно перейшли, значно менше, але
не так, щоб там стояти. Нам нічого іншого не залишалось, як щільно
скупчитися у центрі "накопичувача" й терпляче чекати генерала.
Команду на штурм найбруднішого об’єкту генерал виголосить підне-
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сено урочисто… Але перед тим він усіх нас ще дужче здивував, бо заходився вручати добровольцям почесні грамоти, які приніс з собою.
З’ясувалося, що ми чекали на генерала саме тому, що так довго ті грамоти хтось десь оформляв.
Як виняток з усталених радянською пропагандою правил, генерал
чомусь організував церемонію вручення нагород не після, а перед
запланованою операцією. Подвиг (генерал це слово вжив у своїй короткій промові) ще не відбувся, а грамоти були вже вручені, й тепер помітно заважали ліквідаторам. Бо солдати, перед виходом на дах, не знали
куди їх покласти.
Збирати радіоактивні залишки твелів – випромінювачів ядерного
палива, виходили четвірками. Однохвилинну для кожної четвірки роботу вони виконували звичайними лопатами для скопування ґрунту.
Солдатська черга на подвиг з лопатою розсмоктувалася повільно…
Невчасно вручені грамоти передавалися з рук в руки. Хто йшов до лопати, на дах, мусив передати свою грамоту тому, хто стояв опісля нього. За
кожною грамотою густішала ланцюгова реакція емоцій. Ситуація з грамотами гнітила молоді солдатські обличчя до кінця операції. Образ історичної лопати, як художню кінематографічну деталь, оператор створив
під час самої зйомки. Майстерним і осмисленим «наїздом» він укрупнив зображення лопати з уламком твела в кадрі.
Першу четвірку очолив сам командир батальйону... Одна хвилина на
даху – і бійців чекала демобілізація.
Для фільму нам було достатньо першої четвірки. Але як завжди, на
всякий випадок, у кіно треба «перестрахуватися», аби уникнути технічного браку чи, щоб з якісного однорідного матеріалу, вибрати кращий.
За другою четвіркою з освітлювальним ліхтарем, який був необхідний для зйомки виходу сходами на дах, світив уже я. А першу четвірку
світлом супроводжував освітлювач Олександр Безручко. Замінити Юрія
Бордакова, щоб зняти вихід другої четвірки, не було кому. Та й Юрій не
погодився б. Мені з ліхтарем треба було йти останнім, щоб не потрапити в кадр. Коли четвірка вийшла на дах, Юрій, не олядаючись і не вимикаючи телекамеру, притишеним голосом, щоб почув тільки той, хто
йому світив, подав вимогливу команду: «Все, Саша! Вимикай світло – і
відійди!». Йому було не до того, щоб роздивлятися, хто за спиною.
У фільмі ця притишена репліка оператора збереглася. Монтуючи епізод, режисер Ігор Кобрин залишив її у звуковій доріжці, аби зберегти
відчуття тривожної атмосфери як ознаку реальної правди про ту мить.
Це художнє відчуття правди мене теж довго влаштовувало, хоча реальна правда для мене була інша, адже репліка оператора стосувалася не
Безручка, а мене… Всі провідні телеканали світу показали цей фільм. На
його основі і, звісно, без усяких дозволів, було відзнято ігровий серіал
«Чорнобиль».
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...Це незабутній епізод і мого життя. Я ніколи спокійно не дивлюся ці
кінокадри... Ми їх всупереч вимогам військової цензури змонтували й
поставили у той наш фільм. Трагічно, але настав момент, коли цей епізод став для мене невимовно болючим. Час гостро змінив мою реакцію
на цю документальну сцену в символічному епізоді фільму, який обпікає моє серце щоразу: серед усіх нас, укртелефільмівських чорнобильців, сорокап’ятирічний Олександр Безручко став першим, хто відійшов
до інших світів…
…Коли закінчилися зйомки, всім нам – знімальній групі, здавалося,
що найважче позаду, але виявилося, що фільм було простіше знімати в
епіцентрі страшної Чорнобильської Зони, ніж показати його людям.
Кому завдячувати, що наш фільм "Чорнобиль: два кольори часу" не
знищили тодішні цензори? Мабуть, Михайлу Горбачову…
У біографії фільму цей факт вирішальний, хоч участь Генсека в порятунку наслідків нашої чорнобильської кінематографічної праці була опосередкована. А було це так...
Оголошена М. Горбачовим перебудова радянського режиму на «суспільство з людським обличчям» дозволила без особливих труднощів
показати по ЦТ перший фільм нашої чорнобильської епопеї. Однак після
того, як фільм пішов по світу і показав масштаби трагедії та викрив
головні проблеми, які породив Чорнобиль, радянський уряд терміново
утворив експертну комісію, куди увійшли понад два десятка перших
заступників міністрів тих міністерств, що задіяні були в ліквідації аварії.
Головна мета тих численних столичних високопосадовців полягала
нібито в тому, щоб надавати консультативну допомогу таким доскіпливим "дослідникам чорнобильських проблем", як ми. А насправді, щоб
заблокувати будь-яке поширення невигідної для режиму інформації
про ядерну катастрофу. Позаяк вся об’єктивна інформація про
Чорнобиль була для Москви невигідною, то будь-які інформаційні спроби показу чорнобильської правди мусили обов’язково вмирати, і не денебудь, а на черговому засіданні цієї колективної експертизи.
Коли я привіз у Москву "на експертизу" другий фільм кінотрилогії, то
відповідальний секретар Всесоюзної експертної комісії зустрів мене у
вестибюлі того міністерства, яке очолювало й координувало всю роботу по ліквідації аварії на Чорнобильській атомній. Справжня діяльність
того міністерства була засекречена, тому в назві відомства фігурували
лише "мале й середнє машинобудування".
Головний цензор прямо у вестибюлі одразу мене безцеремонно
попередив: "Ваш перший фільм – сильний! Прекрасний!" - і по паузі
самовпевнено додав: " А цей, другий, яким би він не був, ми його ніколи не дозволимо показати!"
Його щирість була вбивчою й тоді, коли після трьохгодинного засідання цей чиновник супроводжував мене до виходу з міністерства. На
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тому ж самому місці, у вестибюлі, головний штатний цензор цього ж
міністерства зухвало мовив: " Другий фільм – сильніший від попереднього... Але його ніхто ніде ніколи не побачить!"
У відповідь я стримано буркнув: "Побачимо!"
Заохочений моєю реплікою, цензор наголосив: " Я все зроблю, аби
так було!.. І так буде!"
Напевно, я маю дякувати тому низькорослому чоловікові за ту його
виняткову заяву. Іноді мене переслідує думка, що він, людина досвідчена, свідомо підштовхував мене до активних дій. Особливо перед
переглядом. Якби він мовчки мене супроводжував на те "історичне"
засідання й не налаштував на опір, я достеменно не знаю чи світ побачив би наш другий фільм.
На тому засіданні, – якби ж то витягнути (!) з архіву стенограму, – відбулася така захоплююча психологічна гра в протистояння, що кращої
п’єси для сучасного театру абсурду не вигадаєш...
З боку влади – двадцять вісім перших заступників міністра всіх головних союзних міністерств і кожен у супроводі свого головного спеціаліста
по режиму... А з боку захисників фільму – один я... Як один з його авторів та керівник кіностудії.
Експерти та їхні режимні консультанти здійснювали контроль за
дотримуванням державних таємниць таким чином: переглядали всі
разом поепізодно фільм і там, де комусь з них здавалося, що таємниця
розголошується, вигукували: "Стоп!"
Я покірно зупиняв відеомагнітофон і допитувався про причини зупинки перегляду. На що відповідали коротко: "Не ваше діло!.. Мусите вирізати епізод...І досить запитань... Ми не зобов’язані всім все пояснювати"...
«У нас тут спільне діло!» – наполягав я, домагаючись конкретних
пояснень: – Усім не треба все пояснювати, а мені доведеться... У кожного з нас свої обов’язки і ніхто мені не завадить їх тут чесно виконувати”.
Високі міністерські чини багровіли, але все-таки змушені були сяк-так
аргументувати свої абсурдні звинувачення в порушенні державних
таємниць. Однак винахідливості дедалі у них меншало, аж поки їм зовсім не набридло викручуватися:
– Ви хочете все знати! – обурювався високий чин міністерства оборони і не стримався: – Солдатів у Чорнобилі – нема! Розумієте? Нема! А у
вас вони бігають по радіоактивних дахах... Сновигають біля зруйнованого реактора.
– Як нема? Я їх там сам бачив! – мені довелося грати роль дурня до
кінця, і я навіть не посміхнувся, обурюючись за несправедливий наклеп.
– Нема! А те, що вони там є, ніхто не повинен знати! – констатував
генерал.
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Кожен з двадцяти восьми заступників міністра щонайменше двічі
зупиняв перегляд, звісно, домагаючись при тому вилучити з фільму той
чи інший епізод.
З аргументами дедалі ставало сутужніше, тож, врешті, "експерти"
перестали вигадувати нісенітниці й перейшли до прямолінійних
пояснень. Скажімо, коли нависла загроза над черговим простим епізодом, де ліквідатори в бавовняних спецівках ідуть у високорадіоактивне
приміщення, на моє традиційне: "Чому цього не можна показувати?",
відповідальний спеціаліст з міністерства легкої промисловості вже не
лукавив. Він докладно мені пояснив: "А тому, що коли вибухнув реактор, наші шведські колеги нам запропонували пошити для ліквідаторів
захисні костюми. Ми ж не тільки їм відмовили, а сказали, якщо нам
буде треба, то самі пошиємо. А тепер ви хочете, щоб після вашого фільму шведи нас спитали: де ж ті ваші обіцяні костюми?"
По завершенні перегляду я домігся, щоб мені вручили письмовий
перелік усіх епізодів, які підлягали вилученню. Із тим списком, означеним грифом "Секретно", я приїхав у Київ. Але технічно придатну ефірну
копію цього фільму, на всякий випадок, залишив на ЦТ. Одночасно
побутову відеокасету із записом фільму я передав через знайомих Раїсі
Максимівні Горбачовій.
Секретний цензорський список фактично знищував увесь фільм.
Вилучень було більше, ніж у фільмі залишалося живого матеріалу. Я не
мав іншого виходу, як на монтажному аркуші фільму на свій страх і
ризик написати лаконічний висновок: "Усі зауваження, що стосуються
компетенції експертної комісії, враховано".
Секретний список замкнув у сейфі. Надіслав у Москву програмній
службі Центрального телебачення лаконічну телеграму, щоб терміново
планували показ фільму, а сам поїхав в Рай-Оленівку, що поблизу
Харкова, в госпіталь для чорнобильців, на обстеження.
Не минуло й одного дня, як з Києва отримав телеграму, щоб негайно
повертався для з’ясування стосунків із цензорами.
Звісно, довести місцевим цензорам, що їхня компетенція не поширюється на наш фільм, я не міг, тому моя поява в Києві призвела б знищення фільму. Цензори могли забрати весь матеріал і розмагнітити все,
що ми зняли. Але на це їм потрібна була моя присутність, щоб довести,
що я зігнорував зауваження. Мої перелякані заступники решту дня бомбардували дзвінками всі госпітальні телефони, а я далі вперто пручався.
Нарешті мене викликали у кабінет головного лікаря – дзвонила Москва.
Головний цензор вимагав, щоб я негайно привіз фільм і показав, як враховані зауваження. Я ж наголошував: все, що стосується компетенції
експертної комісії, враховано.
Він не підшукував слів: "Ви ризикуєте життям!" – пригрозив категорично, і я зрозумів: мене зараз же вивезуть з госпіталю, можливо й під
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конвоєм.
І тоді я застосував свій останній доказ: "А ви – ризикуєте посадою... Я
передав фільм Горбачову ...".
Чи зміг Горбачов знайти час, щоб подивитися фільм? Я не знав. Але я
знав, що касета в Горбачової, а це рівнозначно, що в нього. Зігнорувати
найпекучішу проблему сучасності Раїса Максимівна аж ніяк не могла...
Це розуміли всі, хто знав цю жінку...
Пауза була короткою: "Він не може все вирішувати!" – цензорський
голос втрачав самовпевненість.
Я не дав йому опам’ятатися: "Але Горбачов знає напевно: можна чи
не можна показувати наш фільм!"
На цей раз пауза була довшою: "Це – наша компетенція!"
Категоричніші нотки прорізалися уже в моєму голосі: " Тому я й передав Горбачову касету... І якщо Горбачов не усунув фільм з ефіру..., то ви
можете бути абсолютно спокійні..."
Я розумів: нашу розмову підслуховували не тільки в Києві, але й у
Москві. Тому я називав прізвище Генсека частіше, ніж треба було у тій
"секретній" розмові. Після такої телефонної балачки – важкої роботи,
ясна річ, додавалося не тільки моїм цензорам. У який бік міг розгортатися контроль за "контролерами" мені було важко уявити, але телефонний співбесідник мав у цьому ділі найвищий досвід.
Перед тим, як кинути трубку, головний цензор країни буркнув: "Я вас
попередив!"
…Я бродив госпітальним парком, чекаючи візиту конвоїрів.
Сховатися у Харкові? Але з госпіталю мене вже нікуди не випускали.
Стривожений московським дзвінком госпіталь надалі вже занадто
помітно про мене турбувався...
Центральне телебачення показало «Чорнобиль: два кольори часу»
без жодних змін. Фільм разом з усією країною дивився і весь госпіталь.
Медперсонал і ліквідатори-чорнобильці уклякли разом біля телевізорів.
Мій сусід по палаті – командир першого легендарного пожежного
загону Валерій Леоненко невідривно прикипів поглядом до екрану й не
соромився щирих сліз у тих місцях фільму, де і я не міг бути спокійним...
Не можу заспокоїтись і досі. Таку силу має справжня правда життя,
розкрита справді документальним кіно. За неї варто боротися.
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ПОЛЕШКО Сергій Миколайович
Кафедра кіно- і телемистецтва Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
КІНОТЕЛЕКУРС – ПОВЧАЛЬНА СТОРІНКА
ІСТОРІЇ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Серед різних видів екранних творів особливе місце посідають
навчальне кіно і телебачення. Головним їх завданням є забезпечення
наочності в процесі навчання, а головні вимоги до цього підвиду науково-популярного кіно та пізнавального телебачення – повно, чітко, лаконічно, виразно і дохідливо викласти навчальний матеріал у такій формі,
щоб кожен зацікавлений глядач міг не тільки отримати певну інформацію, а й глибоко розібратись у матеріалі, запам´ятати його, пізніше
поглибивши теоретичні знання за допомогою відповідної літератури та
на практиці.
Навчальний фільм дає уяву про об’єкт вивчення, будуючи його звукозорову модель і належить за силою свого впливу до найбільш активних
засобів наочності. Його дидактичні можливості не обмежені ілюстративністю, а мають змогу розкривати сутність явищ.
У кращих навчальних фільмах і телепрограмах широко
застосовується анімаційне та комп´ютерне моделювання складних процесів, драматургічна інтрига; використовуються спеціальні види зйомок: макро, мікро, уповільнена, прискорена, зйомка у спеціальних
режимах освітлення тощо.
На великі можливості кіно як засобу навчання вказувалося вже у першій невеликій книжці про кіно, виданій 1898 року польським фотографом та одним з перших операторів Люм’єрів Болеславом
Матушевським. Того ж року у Франції почалося виробництво навчальних кінострічок; особливу увагу приділяли їм у Науковому відділі провідної європейської студії Шарля Пате.
1908 році на студії Т.А. Едісона було створено перші в США навчальні
кінострічки «Будиночок мухи» і «Жаба».
З 1907 року навчальні фільми, створені переважно на студії О.
Ханжонкова, з’явились у кінопрокаті Російської імперії («Електричний
телеграф», «Кровообіг», «Око» та ін.). У фільмі «Інфузорія»
(«Туфелька») професор М. Лебедєв уперше використав зйомку через
мікроскоп. Починаючи з 20-х років ХХ століття навчальне кіно системно
створювали в Італії, Німеччині та інших європейських країнах, а з кінця
1940-х років в США і Європі навчальні фільми вже створювалися з усіх
курсів середньої та вищої школи.
З 1923 року регулярний випуск навчальних фільмів найрізноманітнішої наукової тематики було налагоджено і в СРСР, зокрема на Одеській
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кіностудії Всеукраїнського фотокіноуправління (ВУФКУ). Дуже актуальною для сільського глядача була, наприклад, стрічка режисера О.
Уманського та оператора Дьюли Соди «Вакцинація та імунітет». Для
села були призначені фільми «Боротьба зі шкідниками», «Боротьба з
посухою». Наркомат охорони здоров’я замовив фільм «Як годувати
молочну корову» (режисер Г. Тасін). Серед навчальних фільмів тої пори
– цікаві й пізнавальні стрічки «Тіло людини» і «Вчися плавати».
Фільм «Травматизм і перша допомога на виробництві» знімали під
наглядом професорів Харківського інституту гігієни та патології праці і
Харківського інституту ортопедії і травматології. Навчальні стрічки
«Застуда та хвороба», «Фізкультура» знімалися під керівництвом лікаря
Б. Соловйова і т.п.
З середини 1930-х рр. планове виробництво навчальних фільмів здійснюється на кіностудіях Москви, Ленінграду, Свердловська. В кінці
1930-х рр. були засновані спеціалізовані кінолабораторії «Школфільм» і
«Вузфільм».
Для створення перш за все навчальних фільмів 1941 року на базі відділу техфільмів Київської кіностудії було створено Київську кіностудію
технічних фільмів (Київтехфільм, а з 1954 року – Київнаукфільм). У
1942–1944 роках вона базувалась у Ташкенті, де зусилля творчого
колективу були зосереджені на зйомках численних навчальних фільмів
військової тематики на кшталт «Боротьба з фугасними бомбами»,
«Перевір протигаз», а також картин, пов’язаних з діяльністю тилу:
«Попередимо черевний тиф», «Шовківництво», «Другий врожай картоплі» та ін.
Поступово ідея про позитивний ефект використання кіно в процесі
навчання поширюється на всі сфери діяльності; навчальні фільми виявилися незамінним дидактичним засобом, оскільки наочно демонстрували те, що ніякий вчитель, лектор не зміг би донести до учнів. Стало
зрозумілим, що будь-яка наукова, технічна, гуманітарна і навіть суспільна дисципліна може бути не тільки проілюстрована засобами кіно,
але й розкрита глибоко, виразно, з використанням усього арсеналу
виражальних засобів екранної популяризації.
Таке розуміння викликало до життя принципово нові форми екранних лекцій. Ще у 1932–1937 роках київський кінооператор Микола
Биков зняв унікальний навчальний кіноцикл «Боротьба з аварійністю»,
присвячений методам подолання різноманітних критичних ситуацій в
промисловості та на транспорті.
Приблизно тоді ж під керівництвом провідного вченого в галузі автотранспорту професора, а надалі – академіка Є.О. Чудакова на
«Мостехфільмі» було створено 15-серійний кінокурс «Автомобіль», розрахований на сприяння в підготовці професійних водіїв. У 1936–1938
рр., використовуючи досвід «Автомобіля», було створено й кінокурс
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«Трактор», стилістику якого розробив режисер Б. Альтшулер – надалі
провідний радянський майстер навчального кіно. Як писала тодішня
науково-технічна преса, завдання, поставлені перед кінокурсами, були
реалізовані зрозумілою та цікавою мовою екрану. На жаль, відсутність
достатньої технічної бази кінодемонстрування стала на перешкоді
масовому впровадженню цих кінокурсів у практику професійної підготовки.
Війна швидко стимулювала дуже важливий процес формування
навчального кіно – створення не просто окремих стрічок, а цілісних
кінокурсів з певної галузі знань. Поєднуючи зусилля всіх евакуйованих
кіностудій, протягом двох-трьох років були створені кінокурси для
загального військового навчання: «Танки в бою», «Піхота в бою». Серед
окремих фільмів цих кінокурсів, створених кінематографістами
«Київтехфільму», можна назвати навчальні стрічки «Протитанкова
зброя» М. Кауфмана, «Лазання по деревах» Л. Любченка, «Подолання
гірських річок» П. Зинов’єва. Величезне значення мав і створений режисером В. Шнейдеровим тактичний кінокурс «Німецька оборона та її
подолання». Його зйомки включали детальний показ захоплених у боях
німецьких укріплень, численні ігрові епізоди за участю радянських бійців.
У післявоєнні десятиліття кінематографісти продовжили цей напрямок навчального кіно, створивши кінокурси «Паровоз», «Слюсарна
справа», нові версії кінокурсів «Трактор» та «Автомобіль». Якщо в
довоєнних фільмах значне місце займали кадри з вченими-демонстраторами, в нових кінокурсах їх місце «зайняли» високоякісні анімаційні
мальовані та об’ємні кадри, демонстрація реальних механізмів за допомогою спеціально розробленого обладнання. Особливо важливим було
те, що застосовані анімаційні та комбінаторні методи зйомок дозволяли зробити наочним будь-який динамічний процес у середині машин та
механізмів.
Розраховані в першу чергу на демонстрацію в системі професійної
освіти, ці кінокурси займали чільне місце у справі підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів. Зокрема, кінокурси «Трактор» та
«Автомобіль» у 50-ті роки переглянула найбільша кількість глядачів
навчальних фільмів.
В роботі над кінокурсами остаточно сформувалося розуміння того,
що це не просто цикл окремих стрічок, а цілісний курс навчальних фільмів, у якому послідовно викладається зміст певної навчальної дисципліни або виду діяльності.
Однак демонстрація кінокурсів, а отже – їхня ефективність була
обмежена – адже йшлося про використання величезної кількості кінопроекційних апаратів, функціонування розгалуженої системи поширення фільмів, необхідність інтеграції кінопоказів у традиційний навчаль-
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ний процес і неможливість самостійного перегляду у зручний для учнівглядачів час.
Більшість цих негативних факторів відпадала в разі демонстрації
фільмів на принципово новій екранній платформі – по телебаченню.
Можливості телебачення як засобу поширення знань – безсумнівні.
До головних його позитивних рис слід віднести загальнодоступність,
регулярність показів циклових програм, наявність так званого «ефекту
телевізійної присутності», який налаштовує глядача до віртуального
сприйняття телевізійної програми як реальності в реальному часі.
Для навчальних завдань дуже важливо, що телебачення дозволяє
одночасно охопити величезну аудиторію глядачів у достатньо зручний
час. Така – зацікавлена в отриманні знань аудиторія, в 60-ті – 80-ті роки
минулого століття в СРСР була дуже значною, оскільки тогочасна система вищої освіти охоплювала значну кількість студентів заочної форми
навчання, які проживали в найвіддаленіших куточках величезної держави.
Окрім традиційних інститутів та університетів існували і спеціалізовані заклади заочної освіти, провідним з яких був Всесоюзний заочний
політехнічний інститут (ВЗПІ).
Керівниками його численних кафедр були провідні фахівці в різних
сферах інженерно-технічної діяльності. Саме вони з перших же кроків
утворення 1965 року на Центральному телебаченні Головної редакції
науково-популярних і навчальних програм виступили з ініціативою
налагодження кінокурсів з фундаментальних технічних дисциплін, які
вимагають у ході засвоєнні значної зорової уяви: вищої математики,
теоретичної механіки, супротиву матеріалів, хімії, нарисної геометрії...
Особливість цього величезного за обсягом проекту полягала в тому,
що програми треба було наповнювати анімаційним зображенням і фіксувати з метою подальшого тиражування для всіх обласних студій телебачення. На той час зробити це можна було тільки використовуючи в
якості носія кіноплівку, а отже – знімати навчальні курси на тих студіях
системи телебачення, де існувала кінематографічна база. Надалі ця
робота з перемінним успіхом велася Ленінградським, Естонським,
Горьківським телебаченням, але першою і головною творчо-виробничою базою на багато років стала Українська студія телевізійних фільмів
у Києві, де було не тільки створено понад 50 повнометражних фільмів з
нарисної геометрії, теоретичної механіки, вищої математики, але й розроблені фундаментальні принципи роботи над подібними цілісними
телекінокурсами.
Одним з мотивів вибору студії було і те, що Укртелефільм мав досвід
роботи над кінокурсом, щоправда досить незвичайного змісту – це був
великий кінотелекурс «Вчиться танцювати», створений режисером А.
Вількенсом у 1965–1966 роках. Природно, що до поняття «досвід» у
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даному випадку належав досвід суто організаційний, але й це було важливо для початку реалізації грандіозного задуму.
Під кінець 1966 року ця робота розпочалася зйомками першого фільму з 20-тисерійного кінотелекурсу «Нарисна геометрія». Перед режисером Володимиром Дьоміним, оператором Миколою Крижановським та
групою аніматорів постало надзвичайно складне завдання – «оживити»
геометричні лінії, площини, об’єми, фігури, крапки. Зазвичай це робилося анімаційним способом, але, по-перше, значні обсяги анімації
вимагали занадто багато часу, а по-друге, режисер та наукові керівники
курсу вирішили спробувати зробити демонстрацію основних положень
нарисної геометрії більш наочно і, головне, переконливо. Були створені
десятки так званих епюрів – імітації тривимірного простору у вигляді
поєднуваних дощещок. На них кріпилися різноманітні моделі площин,
об’ємів, точок. В деяких кадрах найпростішу демонстрацію їхньої взаємодії міг проводити лектор, який синхронно виступав у кадрі. Але в
більш складних випадках незчисленні маніпуляції за допомогою лесок
та довжелезних вказівок проводили асистенти лектора та режисера.
Ця робота вимагала надзвичайної ретельності і чимось нагадувала
зйомки об’ємної, лялькової анімації. Але в цьому випадку всі дії з об’єктами зйомки проводяться поза зйомкою з фіксацією кожної зміни
покадровою зйомкою. А в даному випадку про це не могло бути й мови,
адже тоді зйомки кожного з двох тридцятихвилинних фільмів – таким
був «формат» серій, розтягнулися б на місяці, а «живі» геометричні дії в
кадрі за розрахунками дозволяли знімати на рік чотири (!) повнометражні фільми – в кілька разів швидше ніж класичними методами, якими
створювалися відомі доти кінокурси. Тож не дивним було іноді навіть
бачити в павільйоні «Укртелефільму» асистента, котрий висів на мотузках (щоб не було видно в кадрі), маніпулюючи, як у ляльковому театрі,
«акторами» – геометричними фігурами.
До цього додавалося те, що багато зйомок проводилося синхронно,
лектор за кадром часто пояснював дії геометричних фігур на мікрофон,
оскільки камера постійно пересувалася, поперемінно беручи в кадр
епюри чи лектора. Тобто, в павільйоні повинна була бути ідеальна тиша.
Природно, що ця унікальна праця була під силу тільки справжнім
ентузіастам, якими, власне, і були члени знімальної групи.
Не дивно, що перші ж фільми курсу «Нарисна геометрія» були високо оцінені на міжнародному фестивалі навчальних фільмів у Токіо.
Надалі тиражовані для кількох десятків базових студій телебачення
по всій країні фільми ці не просто періодично демонструвалися у вечірній та вранішній час. До методичних рекомендацій, які отримував кожний студент-заочник ВЗПІ, було додано програми телевізійного показу
кінокурсу в областях та по Центральному телебаченню. За свідченням
викладачів інституту рівень знань заочників значно зріс.
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Успіхи перших фільмів стимулювали подальшу спільну роботу
«Укртелефільму» та Головної редакції науково-популярних та навчальних програм ЦТ: були запущені у виробництво кінотелекурс
«Теоретична механіка», а надалі й «Вища математика».
Нові навчальні дисципліни викликали до життя і нові методи створення. Для теоретичної механіки органічним був показ численних
реальних механізмів та зчеплень. Для цього знімальні групи (режисери
І. Карташов, В. Семенов, Ю. Таранто, Г. Десятник, Т. Зуєва, оператори М.
Крижановський, О. Бузилевич) проводили зйомки натурних об’єктів та
відтворювали наукові експерименти, поєднуючи їх з численними анімаційними зйомками відповідних формул, ходу вирішення задач).
Необхідність прискорення робіт викликала до життя кілька зразків лекційних дошок та розробку технології покадрової зйомки математичних
розрахунків, виконаних безпосередньо на дошках, а саме: з чорного
паперу вирізалися набори цифр та математичних знаків; з них набиралися шляхом наклеювання розрахунки. Потім цифри та знаки по одному знімалися з дошки, в ході покадрової зйомки. Правильно розраховані інтервали дозволили утворити на екрані повну подобу анімації.
Подібного методу ні до, ні після цих зйомок не було застосовано на
жодній студії світу.
Ще одна проблема – надання лекціям певної жвавості, створення
своєрідного, як нині кажуть, ед′ютейнменту – тобто побудову пізнавального та навчального екранного твору у розважальній формі, яка
сприяє кращому розумінню матеріалу. Назва є поєднанням двох слів
education – освіта, культура та entertainment – розвага, вистава.
У 60-х–70-х роках такого поняття в радянському кінотелевиробництві
взагалі не існувало, але спроби рухатися в цьому напрямку відбувалися
в сфері науково-популярної кінематографії. На жаль, специфічний матеріал кінотелекурсів виявився не дуже підходящим для таких пошуків.
Однак деякі спроби відбувалися – для одного з фільмів, наприклад,
здійснили моделювання відомого досвіду Галілея, який скидав з башти
кулі різної ваги, вираховуючи швидкість їхнього падіння, тощо. Великим
успіхом стала знахідка на одній з кафедр Київського політехнічного
інституту колекції мідних моделей різноманітних типів зчеплень, які
використовуються в механізмах. Виготовлені ще на початку століття, ці
моделі потрапили до Києва з одного з німецьких університетів в якості
репарацій після Другої Світової війни.
Надзвичайно ефектні та якісні, вони дозволили зримо, ефектно
демонструвати будь-які форми зчеплень без використання складної
технічної анімації. Власне, ніяка тогочасна анімація і не могла б досягти
такого ступеню реальності.
А ось спроби долучити до кінокурсів ігрові елементи виявилися
неефективними. На відміну від окремих навчальних фільмів, в рамках
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цілісного лекційного курсу вони виглядали чужорідним елементом,
якого швидко позбулися.
Зовсім по-іншому виглядали розважальні елементи, виконані методом мальованої анімації. Режисер Григорій Десятник широко застосовував їх у кінотелекурсі «Вища математика». Ефектно та доречно виглядали, наприклад, сцени морської битви, різноманітні сцени вантажних
перевезень між складами, турист, який комедійно збирає рюкзак та
інші демонстрації принципів складних логістичних розрахунків у фільмілекції «Дослідження операцій», поєднання анімації та роботи реальної
обчислювальної техніки в картині «Елементи лінійного програмування»
тощо.
Особливі прийоми були застосовані в ході павільйонних лекційних
зйомок: на різних боках спеціально виконаних з органічного скла кубів
попередньо готувалися формули. Лектор мав змогу, досить вільно
пересуваючись в кадрі, обертати куби, демонструючи хід побудови
формул. Це дозволило повністю відмовитися від використання традиційної дошки та домогтися своєрідної елегантності в побудові композицій кадру. Здавалося б, нехитрий прийом привніс у фільми-лекції ефектну розкутість поведінки лекторів, що значно сприяло засвоєнню
навчального матеріалу.
Важливо й те, що завдяки органічному використанню різноманітних
засобів демонстрації вдалося організувати і чіткий поділ на окремі розділи лекцій, і відповідний науковому змісту ритм екранних творів.
Така стилістика знайшла повну підтримку поважних членів міжвідомчої комісії з прийомки фільмів-лекцій, а надалі і студентів-глядачів,
серед яких усе більшала кількість і тих, хто вчився на денних відділеннях різних інститутів та університетів.
Створення та система показу кінотелекурсів давала підстави для їх
визначення як особливого методу викладання навчальних дисциплін і
не тільки не виводила «за дужки» навчального процесу лектора, але ще
більше підкреслювала його провідну роль в організації хоча й віртуального, але контакту зі студентами-заочниками.
На жаль, через різні об’єктивні та суб’єктивні фактори створення кінотелекурсів під кінець 70-х років було припинено. Одним з чинників
такого рішення була поява відеомагнітного запису, який значно полегшував роботу над екранними творами для телебачення, а також надав
змогу їх багаторазової демонстрації. Однак, ця здавалося б прогресивна подія у випадку створення навчальних телевізійних курсів пародаксально відіграла негативну роль. Створення кінотелекурсів такого специфічного змісту на кіноплівці було надзвичайно складним процесом,
навколо якого гуртувалися лише унікальні фахівці та ентузіасти.
Технологічне спрощення виробництва, а надалі і поява комп’ютерної
графіки призвели до того, що займатися створенням телевізійних курсів
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лекцій для вищої школи з ремісничого погляду міг будь-який телевізійник. У бурхливі роки «перебудови» таких ентузіастів навчального телебачення в системі ефірного телебачення практично не було. Отож
навчальне телебачення досить швидко зникло, а подальший розвиток
інтернету остаточно перетворив навчальне та науково-популярне телебачення на пізнавальне – з властивими йому розважальними формами.
Нині навчальні курси з різних дисциплін, зокрема з фізичного виховання, питань побуту, виховання дітей тощо посідають значне місце в
загальному обсязі відеопродукції, що розповсюджується на відеодисках та в YouTube.
Показовою є остання спроба відновлення навчального кінокурсу в
системі кінематографії – створення в середині 90-х років понад 100
фільмів циклу стрічок «Невідома Україна». Цей амбітний проект
Національної сінематеки – нащадка Київської студії науково-популярних фільмів, ставив за мету надати перш за все учням правдиву картину
історії України з найдавніших віків до сьогодення. Художній та методичний рівень фільмів був різний, але головне в тому, що ця величезна
праця залишилася практично невідомою глядачам, оскільки про
демонстрацію в кінотеатрах не було й мови, а комерціалізоване вже на
той час телебачення інтересу до показів не виявило. Отож праця великого творчого колективу залишилася в основному надбанням кіноархіву.
Сьогодні історія створення кінотелекурсів – лише в минулому. Але
значення цієї праці не минулося – вона нагадує новим поколінням телекінематографістів про неодмінні якості справжніх творців – ентузіазм,
постійний пошук, прагнення донести власну творчість, навіть таку специфічну, як навчальне кіно, до найширших глядацьких мас.
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БАДІОН Сергій Васильович
БЕРЕЗНА Валерія Олександрівна
Кафедра кіно- і телемистецтва Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
АРХЕОАКУСТИКА:
ЗВУКИ, ЗАКАРБОВАНІ В ІСТОРІЇ

Тема цього дослідження – археоакустика. Археоакустика (за Х.
Хампом), або археофонографія (за Д. Джонсом), або «акустична археологія» (за Р. Вудбриджем) – сфера досліджень, спрямованих на відтворення звуків минулого за допомогою історичних артефактів – зокрема,
гончарних виробів, сучасними технічними засобами. У ході дослідження було проведено моніторинг та комплексний аналіз наукових робіт
вчених на предмет археоакустики. Зазначеним явищем цікавилися:
дослідники з України (Е. Овчинников: «Фонографічні та палеофонографічні методи дослідження трипільської кераміки»; В. Зощенко), Великої
Британії (Девід Джонс: «Винаходи Дедала», «Колонка Аріадни», стаття
«Стіни мають вуха»; Р. Вудбридж: стаття «Про роботи з пошуку методів
відтворення звуків, випадково «записаних» у минулому»), Швеції (М.
Кляйнер та П. Астром), Росії (Л. Галкін: «Народження палеофонографії»)
та ін.
Отже, чи може старовинний глечик «заговорити», та ще й давно забутими мовами?
Досліджувані вченими предмети – археологічні знахідки у вигляді
стародавнього керамічного посуду, який було виготовлено на гончарному крузі.
Фундаментальний принцип так званого «запису» звуку на поверхні
посуду, який розглядається дослідниками, такий: акустична звукова
хвиля продукує вібрацію, яка впливає на текстуру поверхні ще не застиглої, пластичної глини та створює фонографічний запис звуку, продовжений у часі, адже гончарний круг перебуває у русі. Цей процес нагадує
принцип роботи фонографа. Саме такі ̶ фонографічні записи звуків на
глиняних виробах, і є об`єктом досліджень у галузі археоакустики. А
головне завдання цієї сфери досліджень розробка технологій розшифрування та відтворення давніх звуків.
Одними з піонерів цієї галузі є група американських вчених із Берклі,
штату Каліфорнія – фізик Карл Хабер та його колеги. 2008 року їм вдалося розшифрувати фонограму на закопченому папері та відновити
найдавніший аудіозапис людського голосу, відомий на сьогодні –
декілька секунд французької пісеньки «Au Clair de la Lune». Винахідник
так званого фоноавтографа Едуард-Леон Скотт де Мартенвілль, задіявши свій новий апарат, наспівував її з метою демонстрації студентам
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візуального відображення звуків. Згодом Хабер та інші вчені з його
лабораторії відновили голос видатного винахідника Томаса Едісона.
Матеріалом для запису фонограми була олов`яна фольга, яка погано
зберіглася до наших часів. Але Хабер зміг знайти альтернативу: його
метод не допускає прямого контакту звукознімача з предметом.
Реконструювання фонограми відбувається шляхом її оптичного сканування та наступної комп`ютерної розшифровки: комп`ютерні алгоритми
створюють детальну 3D-модель звукової доріжки та програмують рух
цією доріжкою віртуального звукознімача.
Однак предметом археоакустики є так звані «аудіорозкопки», які
передбачають полювання на звукові артефакти більш давніх часів.
Перша ґрунтовна згадка саме про археоакустику зустрічається в 1960х роках у виданні New Scientist. Автором, який озвучив цю екстраординарну ідею, став британський дослідник Девід Джонс. У своїй «Колонці
Аріадни» він писав тексти під псевдонімом «Дедал». Згодом зазначені
тексти увійшли до книги «Винаходи Дедала» ̶ у ній на прикладі історій
«Дедала нашого часу» автор з гумором описував новаторські ідеї. В
одній з невеличких історій під назвою «Стіни мають вуха», Джонс висунув гіпотезу про те, що звуки можуть «вкарбовуватися» в стіни і
залишатися у вигляді позначок ̶своєрідних фонограм, які згодом можна
розшифрувати. Головний герой твору – винахідник Дедал, спостерігає
за роботою малярів, які ремонтують його оселю та співають пісень.
Винахідника захопила незвичайна думка. Малярний інструмент має
пласку форму та не надто велику масу. Тож, під впливом акустичної звукової хвилі він вібрує. Ці вібрації впливають на структуру поверхні стіни
і залишають на ній відповідні «позначки» різної глибини (за аналогією з
явищем глибинного запису звуку). Чи можна згодом відтворити пісні
працівників та прослухати їх знову? Якщо це дійсно можливо – чи можемо ми таким чином відтворити звуки минулого?
Джонс у своїй статті також пише: «Наприклад, при запису під диктовку стилом на глиняних табличках, водночас із письмовим документом
має відобразитися й фонограма тексту, який було озвучено».
Про експерименти з метою зчитування звуків з гончарних виробів та
навіть з полотен художників, свідчить праця Річарда Вудбріджа.
Дослідження під назвою «Про роботи з пошуку методів відтворення
звуків, випадково «записаних» у минулому» автор оприлюднив як відповідь на статтю Джонса, підкріпивши її відповідними експериментами.
Дослідження Вудбріджа складає чотири знакових експерименти в сфері
«акустичної археології». Зокрема, два з них висвітлюють спроби «записувати» та відтворювати звук, задіюючи гончарні вироби; у двох наступних з цією метою використовуються полотно та олійні фарби. В першому експерименті Вудбрідж використав старий гончарний круг, виготовлений студентами, що працював на основі махового колеса, а в друго-
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му експерименті – гончарний круг з електричним приводом. В процесі
роботи махове колесо продукувало дуже потужну вібрацію та гучний
шум. Гончарний круг з електричним приводом був обладнаний двигуном з частотою 60 Гц. Рами, які підтримували гончарні круги, були виготовлені з дерева та мали невелику вагу, що дозволяло вібрації набирати сили. Глина, з якої було виготовлено глечик, була тонкою та пластичною. Зрештою, Вудбрідж порівняв наслідки двох експериментів –
відповідні відбитки, заглиблення та ямки зʼявлялися поверхні глечика
саме тоді, коли лунали гучні звуки. Вудбрідж задіяв пристрій-звукознімач і отримав позитивний результат – за його словами звукові сигнали
було відтворено.
Наступна частина експериментів Вудбріджа полягала у визначенні
впливу звукових сигналів на полотно, натягнуте на невеличку легку
дерев’яну раму. Перший експеримент супроводжувався динамічною
музикою, під час якої Вудбрідж робив мазки олійними фарбами різних
консистенцій та щільності на полотні. На думку Вудбріджа, в залежності
від супутніх звукових сигналів, мазки фарби лягали абсолютно різним
чином. Вудбрідж стверджував, що йому вдалося відтворити деякі фрагменти музики. Аналогічна ситуація стосовно наступного експерименту:
Вудбрідж «говорив» з полотном, поки накладав мазки синьою фарбою.
Слово, яке було озвучене та відтворене згодом – «blue» (англ.). Проте,
ці фрагменти, підкріплені матеріальними доказами, досі ніхто не оприлюднив.
Немає змістовних підтверджень і свідченням російського дослідника Р. Сінгатуліна про те, що 1996 року саратовським вченим вдалося
розшифрувати періодичні повторювані аудіосигнали, досліджуючи
поверхню золотоординського посуду ХІІІ-ХІV століть – вони вважають,
що це є ніщо інше, як звуки серцебиття гончара.
В оригінальній статті «Archaeoacoustics: Pipe dream or possibility?»
(«Археоакустика ̶ нездійсненна мрія або можливість?») шведський
автор Крістер Хамп говорить про експерименти Вудбриджа, а також про
дослідження у згаданій галузі своїх співвітчизників Менделя Кляйнера й
Пауля Астрома. Експеримети цих вчених були спрямовані на аналіз
впливу сил, спричинених звуковою хвилею, на стилус або перо, якими
прикрашають гончарні вироби. Результат шокував сучасників новим
відкриттям: вчені дійшли висновку, що звуки на високих частотах, які
відповідають приголосним фонемам, діють на стилус із максимальною
силою. Тож, розшифровки таких «фонограм» мають неабияку інформативну цінність. Спроба «запису» також виявилася несподіванкою: сигнал 400 Гц, записаний на глиняний циліндр за допомогою електричної
ріжучої голівки, що дає бічну модуляцію, згодом можна було виміряти і
почути. Рівень шуму виявився ідентичним рівню сигналу – 400 Гц, але на
частоті 1-2 кГц він вимірювався значно нижчим, що значно спрощує
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виявлення та ідентифікацію окремих голосів. Однак, незважаючи на
доволі життєствердні результати, широкого розголосу дослідження вчених не отримало: спільнота вирішила, що процес «аудіорозкопок» не
має великих перспектив, тому що наявність таких артефактів на поверхні кераміки здається доволі сумнівною.
Крістер Хамп стверджує, що для ефективності результатів у галузі
експериментів, пов’язаних з археоакустикою, потрібні відповідні умови.
Він виділяє основні з них:
- досліджувана поверхня має бути вдосталь пластичною та м`якою,
щоб відбитки сигналів низьких частот могли в неї вкарбуватися. Однак,
поверхня має затвердіти, доки фонографічні відбитки не встигнуть спотворитися – втратити свою форму та якості;
- так званий «запис» має відбуватися у русі. У випадку з гончарним
кругом вчені мають можливість дослідити відбитки звукових хвиль, які
тривали протягом певних часових проміжків;
- під час руху поверхні має відбуватися також рух безпосередньо
об`єкта, який дотичний до неї та «записує» звук. Цей рух має бути
спричинений впливом звукових коливань, а не навмисними механічними маніпуляціями людських рук. Саме від цього залежить якість фонографічних відбитків;
- досліджуваний предмет (у випадку археоакустики – історичний
артефакт) повинен мати такі властивості та характеристики, щоб зберегтися у належному стані до наших часів. Він має перебувати у безпечному середовищі та бути виготовленим з пружного та стійкого до пошкоджень матеріалу.
Варто також згадати про новий винахід американських вчених –
«візуальний мікрофон». Технологія полягає в наступному: відеозапис
без звукової доріжки підлягає комп’ютерному аналізу та відновлює
звук, яким мало б супроводжуватися відео. Алгоритми вираховують
мікровібрації легких предметів на відео, які найбільше піддаються
впливу звукових хвиль. У зазначеному досліді таким предметом виявилася кімнатна рослина, листя якої зазнавало впливу звуків, що лунали в
приміщенні. Головною умовою експерименту є відео, записане з високою частотою кадрів – інакше вібрації виявити неможливо. І тут слід
наголосити на тому, що це єдина перепона, яка не дозволяє відродити
звуки німих фільмів та почути голоси видатних режисерів та акторів.
Тема археоакустики викликає також неабиякий інтерес з боку представників мистецьких галузей – письменників та кінематографістів, які
працюють у жанрі наукової фантастики (Sci-Fi). Наприклад, американський письменник-фантаст Грегорі Бенфорд присвятив звукам минулого
своє оповідання «Уламки часу». Головний герой намагається відтворити звук тисячолітньої давності, який закладено в глиняному уламку. Або
ж, історія Руді Рукера «Кайф» ̶ цей американський письменник, одер-
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жимий ідеями наукової фантастики, виклав думку про те, що відтворити звуки з кераміки Давнього Єгипту – цілком реально. Ця тема також
висвітлювалася в одному з епізодів серіалу «Секретні матеріали»
(епізод: «Hollywood A.D.» ) ̶ герої історії схиляються до думки, що
натрапили на «Чашу Лазаря» і висловлюють гіпотезу про те, що з неї
можна видобути голос Христа.
Отже, уявімо абсолютно дієву технологію, яка дозволяла б відтворювати звуки зі стін, наприклад, почути таємниці єгипетських чи центральноамериканських пірамід, у стінах яких закладено колосальний об`єм
інформації історичного характеру. Або ж, комплексно дослідити історію
нашої Батьківщини, поглибити розуміння археологічної спадщини ̶
Софії Київської або, навіть, артефактів Трипільської культури.
Безумовно, що подібні технології стали б у нагоді не тільки археологам, історикам та мистецтвознавцям, але й криміналістам.
На жаль, поки що археоакустика (або палеофонографія) – це новітня
сфера експериментальних досліджень, в якій гіпотез більше ніж реальних результатів. Як напрям наукових досліджень археоакустика ще
досить еклектична та лише формується на перетині археології, акустики,
історії, прикладного мистецтвознавства, новітніх комп’ютерних технологій, кібернетики тощо.
Підсумовуючи, зазначимо: чимало дослідників впродовж уже багатьох десятиліть цікавляться темою відтворення звуків минулого; деякі
експерименти дали суттєві результати, але всесвітня зацікавленість та
науковий ажіотаж у цій галузі поки що не виникли. І все ж, можливо,
завдяки новітнім технологіям і зусиллям вчених ситуація зміниться і
людство, нарешті, почує справжні голоси своїх предків.
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ДЖОЛОС Олег Володимирович
Кафедра телебачення і радіомовлення Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТЕЛЕВЕДУЧОГО

Журналісти – це люди, яким у силу своїх професійних обов’язків
часом доводиться копирсатися в чужих життях і таємницях, виносити на
загальний огляд те, що приховується, робити надбанням суспільства
певні приватні, здавалося б, речі. Все це вимагає від представників журналістського корпусу особливо прискіпливого дотримання етичних
норм, розуміння не тільки законодавчих, але й просто усталених у певному суспільстві норм поведінки та спілкування.
Готувати матеріали, граючи на емоціях, вживати слова, що принижують честь і гідність людини, або, навпаки, замовчувати актуальні
теми, не бажаючи можливих проблем – все це є прикладами порушення журналістських стандартів. Серед найочевидніших причин таких
порушень – гонитва за рейтингами та сенсаційністю, або схильність до
суспільних компромісів та елементарний брак фахових знань та навичок.
Ще в ХХ ст. різні міжнародні організації розробляли етичні кодекси,
які формували стандарти професійного журналіста. Так, у Декларації
принципів поведінки журналістів (прийнята в 1954 р. на Другому всесвітньому Конгресі Міжнародної федерації журналістів й доповнена у
1986 р.) йдеться про «повагу до істини та права суспільства знати правду» [1].
Морально-етичний аспект журналістської діяльності професійної
діяльності сьогодні більш ніж актуальний не тільки для власне журналістів, але й для ведучих телевізійних програм. Адже Україна вже котрий
рік переживає бум появи та розвитку інформаційних телевізійних каналів, визначальною постаттю яких в очах глядача є саме ведучий телепрограми. Ці мовники працюють в розмовному форматі і протягом
всього ефіру ми спостерігаємо за поведінкою, манерами, культурою
мовлення та стилем спілкування телеведучих з гостями у студії. Все це є
складовими їхньої професійної етики.
Є ще один цікавий момент. За даними, які наводить у своєму дослідженні Ксенія Носяр, 45% опитаних вказали, що телеведучі – приклад для
наслідування в стилі одягу, мови, манерах поведінки, спілкування. 25%
опитаних хотіли б навчитися у телеведучих правильної і красивої мови,
а 22% респондентів орієнтуються на тон, що задається комунікаторами
в підходах до оцінці фактів, подій дійсності [3].
Особистість телеведучого як людини творчої професії багатогранна.
Втілення його індивідуальних особливостей знаходить своє вираження
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в екранному образі, головною властивістю якого є не тільки зовнішній
вигляд, скільки його комунікативні характеристики (тембр голосу, дикція, манера говорити). Для телеглядачів голос і мова – така ж невід'ємна частина особистості телеведучого, як і його зовнішність, оскільки
через них пізнається його емоційний, розумовий і моральний стан. Для
посилення комунікативного впливу на глядацьку аудиторію телебачення використовує не лише інтелектуальні, а й психофізичні параметри
особистості, які впливають на ступінь довіри до телеперсонажа. На
переконання Г. Г. Почепцова, "адресат реагує не тільки на вербальну, а
й невербальну ситуацію... Тип одягу, зачіски, поведінки промовця також
формує той чи інший ступінь довіри до його слів" [4, с. 57].
Більшість людей старшого віку в Україні ще пам'ятають ті часи, коли
на телебаченні працювали диктори, для яких чи не головною вимогою
була грамотна і красива мова, хороша дикція, вміння триматися перед
камерою, бути чи хоча б щиро виглядати інтелігентною, освіченою, ерудованою та вихованою людиною.
Культуру мовлення як одну зі складових дотримання етичних норм в
діяльності журналіста відзначають у своїх дослідженнях викладачі
Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка Юрій Єлісовенко та
Майя Нагорняк. Науковці вказують, що «журналіст зобов’язаний дбати
про свою мовну, компетентність та власне культуру мовлення, тим
більш теле- або радіоведучий має постійно і систематично вивчати державну мову, повсюди послугуватись нею, цікавитися здобутками в
царині культури української мови» [2, с. 175].
Також Єлісовенко і Нагорняк розглядають культуру мовлення ведучого не тільки як етичний аспект, але водночас і як один зі стандартів
інформаційного мовлення: поруч з достовірністю, повнотою точністю
інформації. Йдеться передусім про грамотність і коректність викладу
фактажу новинного повідомлення: «Грамотний виклад новини означає
що вона повинна бути подана зрозумілою літературною мовою, відповідно до існуючих лексичних, стилістичних, орфографічних, орфоепічних, пунктуаційних норм, що передбачають використання загальновживаної лексики, з мінімальним і тільки виправданим вкрапленням іншомовних слів і лише загальновідомих абревіатур і скорочень. Заборонені
до використання невиправданий сленг, жаргонізми, діалектизми, архаїзми, неологізми та калькування» [2, с. 176].
Загальна задоволеність від перегляду телепередач, а в чималому ступені і соціальне самопочуття аудиторії, багато в чому залежать від особистості телеведучого, його професійних якостей, ступеня дотримання
ним морально-етичних норм, його іміджу і внутрішньої культури. При
цьому стає близьким і симпатичним для аудиторії той телеведучий, хто
є не тільки непересічною, комунікабельною і харизматичною особистістю, але і вміє побудувати діалог з аудиторією шляхом доброзичливого
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і щирого спілкування.
Водночас, моніторінг ефіру українських телеканалів, особливо інформаційних, демонструє непоодинокі випадки порушення телеведучими
морально-етичних норм. Певним рекордсменом неетичної поведінки
на екрані можна вважати автора та ведучого програми «Поярков
NEWS» Сергія Пояркова. Так, після ефіру його програми від 27 грудня
2019 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку «Прямого каналу» за скаргою телеглядачки на неетичну поведінку ведучого [5].
На жаль, і досвідчені тележурналісти мають у своїй практиці приклади неетичної та непрофесійної поведінки. Чого вартий випадок, що
стався у прямому ефірі телеканалу «NewsOne», коли ведучий Микола
Вересень облив водою зі склянки гостя передачі [6]. Щоправда після
інциденту він публічно вибачився перед телеглядачами за те, що «піддався на провокацію» і пояснив, що «просто хотів охолодити атмосферу
в студії, яка була дуже запеклою», при цьому зазначивши, що «слова
гостя йому не подобались» [7].
Попри це, такі пояснення аж ніяк не можуть слугувати виправданням
вчинку досвідченого телеведучого та журналіста.
Сучасне телебачення – це не просто відображення рівня культури
суспільства; більш того – воно і є не тільки органічним складником
нашої культури, але й дієвим інструментом її формування – через трансляцію основних моральних принципів добра, справедливості, любові і
взаємодопомоги. Професіонал телеекрану в своїй діяльності повинен,
перш за все, керуватися етичними міркуваннями.
У цьому контексті доречно згадати виступ Мирослава Мариновича,
відомого правозахисника, на недавній конференції NMT:
«Розмова про якість діяльності журналістів, їх моральність є досить
актуальною, бо суспільство все частіше втрачає здатність розрізняти
правду та брехню. Ми захлинаємося у напівправдах, які не лише спотворюють картину світу в якому живемо, а й впливають на рішення, які
ми приймаємо. Відновити етичний вимір медіа має бути категоричним
імперативом» [8].
«Найбільше нещастя для людства це змішування понять добра і зла,
правди і неправди, світла і темряви…» – цитуючи митрополита Андрія
Шептицького, Мирослав Маринович звернувся до представників медіа
з закликом ні за яких умов «не бути носіями брехні».
«Світ неправди можна і треба змінити етичним виміром.
Аморальність в медіа потребує морального осуду як в самих медіа так і
в суспільстві. Професіоналізм на хибній моральній основі – неприпустимий!» [9], – ці слова мають стати власною етичною філософією кожного
журналіста.
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КОРОБКО Вероніка Ігорівна
Кафедра кіно- і телемистецтва Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
КОРОБКО Маргарита Ігорівна
Кафедра кіно- і телемистецтва Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Кафедра філософії Національної академії СБУ
МОРАЛЬНА АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ:
ГЕРОЙ ЧИ ЛИХОДІЙ – ПОНЯТТЯ ЗЛА В СУЧАСНИХ
ЕКРАННИХ ТВОРАХ

Якщо відкрити списки найпопулярніших телесеріалів та кінофільмів
на достатньо авторитетному сайті IMDb, то можна побачити, що найрейтинговішими є такі шоу, як «Пуститися берега» («Breaking bad»),
«Гра престолів» («Game of thrones»), «Клан Сопрано» («Sopranos»),
«Справжній детектив» («True Dective»), «Шерлок», «Доктор Хаус» та
«Декстер». До ТОП-10 найбільш рейтингових фільмів входять: «Втеча з
Шоушенка» (1994), «Хрещений батько» (1972), «Хрещений батько:
Частина II» (1974), «Темний Лицар» (2008), «Список Шиндлера» (1993),
«Володар перснів: повернення короля» (2003), «Кримінальне чтиво»
(1994), «Хороший, поганий, злий» (1966), «Бійцівський клуб» (1999).
Що спільного майже для всіх цих лідерів глядацьких симпатій?
Головні герої майже у всіх фільмах та серіалах – погані хлопці чи навіть
лиходії. Сьогодні ми спостерігаємо цю тенденцію навіть у фільмах для
дітей (наприклад, «Чаклунка» («Maleficent») та «Крижане серце»
(«Frozen»), де злі персонажі класичних казок виявляються вже не такими і злими.
То чому зло таке популярне? Чому глядачам цікаво спостерігати за
життєвими злетами та падіннями поганих хлопців та дівчат? Чому зло є
таким спокусливим? Багато вчених намагаються відповісти на ці питання.
Аби відповісти на ці питання потрібно поглянути на проблему з ширшого боку та розібратися в поняттях, які є на перетині філософії та кіномистецтва.
Перш за все, слід розрізняти природне та моральне зло. До природного зла належать такі речі, як землетруси, епідемії, повені та інші природні явища, які спричиняють величезні збитки. Іноді у фільмах ми
бачимо таке зло, воно може навіть виступати в якості антигероя
(наприклад, фільми-катастрофи).
Коли ж ми аналізуємо людей, зокрема героїв, ми говоримо про зло,
яке розуміємо як моральне зло.
В етиці існує кілька традицій розуміння поняття зла. Одне з них може
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бути знайдене в маніхействі. Ця філософія була названа на честь перського мислителя ІІІ століття Мані, який стверджував, що світ наповнюють
два протилежні божества добре та зле. Згідно з маніхейством, робити
щось неправильне – це перейти на бік темряви в космічній битві, як у
«Зоряних війнах». Це достатньо жорсткий і дуалістичний спосіб розуміння моралі і світу, коли зло є не просто відсутністю або псуванням
чогось доброго, а скоріше власним буттям, таким собі анти-добром [4,
103-104].
Однак існує інша традиція, відмінна від маніхейського дуалізму, що
пов'язує зло з незнанням чи недоліком. Це означає, що якщо люди усвідомлюють і знають, що таке добро, вони є добрими, і навпаки, якщо
вони добрі, вони знають, що таке добро. Античний філософ Сократ, перший філософ-мораліст, вважав, що якщо хтось є недобрим, то ця людина повинна бути просто необізнаною про добро. Давньогрецькі філософи стверджували, що заподіяння того, що погано за своєю природою,
насправді шкодить кривднику так само, як шкодить іншим, і ніхто свідомо не заподіює зла. Тому ніхто свідомо не робить того, що є поганим
[4, 104].
Середньовічний філософ та один з батьків церкви Августин
Блаженний (345-430) не погоджувався з тезою про аморальність як
незнання. Він стверджував, що люди можуть і часто роблять свідомо і
навмисно погані речі всупереч загальноприйнятій моралі, навіть якщо
вони чітко розуміють, що є правильним і добрим. Люди цілеспрямовано діють проти добра (а для Августина це означає також діяти проти
Бога – головного джерела добра). Аморальний бунт, таким чином,
краще описати терміном сильнішим за поняття «поганий»; в наслідок
такого бунту поганий стає «злим» [4, 104].
Окрім вищесказаного, давні філософи розуміли «погане» або «зле»
як те, що є спотвореним або виродженим. Мораль у цьому випадку є не
просто заподіянням добра або добрими справами. Знання, вчинки та
доброта – це реалізація певних досягнень, досконалостей чи чеснот
людини, і усвідомлення цих досконалостей – це усвідомлення людського буття. В такому випадку аморальність означає не тільки робити те,
що є поганим або злим, це означає бути поганим та злим за своєю природою. Тобто доброта – це людяність. Отже, погана людина в реальному розумінні є менше людиною, ніж хороша. Навіть Сатана не є антибогом – протилежністю добру. Він є скоріше виродженою формою чогось
дуже доброго, грішного янгола [4, 104].
До речі, У. Еко у своїй роботі «Історія потворності» писав, що людство
абсолютно переосмислило образ Сатани: від жахливого та потворного в
Середні віки до абсолютно секулярного героя сьогодні, який стає навіть
привабливим [6, 179-181]. Ця зміна в нашому сприйнятті диявола породила безліч телесеріалів, таких як «Зачаровані» («Charmed»),
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«Надприродне» («Supernatural»), «Щоденники вампіра» («The Vampire
Diaries») та «Люцифер» («Lucifer»).
Сучасне осмислення героїв, так званих «поганих хлопців» у фільмах
та серіалах має свої витоки у філософії Ф. Ніцше. Він вважав, що християнсько-платонічне розуміння моралі потрібно переосмислити та замінити на «переоцінені» цінності, які повернули б початкові значення
моральним термінам. Німецький філософ вважав, що «добро» від
початку відносилося до сильних людей, які створювали, очолювали та
домінували в культурі. Терміном же «поганий» позначували слабких
послідовників, підлеглих сильних і творчих людей, які створюють культуру [4, 104-105].
Окрім теорії моралі Ф. Ніцше, у ХХ столітті з'явилося ще одне розуміння зла. Німецький філософ Г. Арендт, аналізуючи трагедію Голокосту
та справу Ейхмана, описала в книзі «Банальність зла» трансформацію
концепції зла у середині минулого століття. На її думку ніхто з людей
сильно не відрізняється від найгіршого представника людського роду, і
банальні механізми нашого звичайного життя можуть, якщо ми не будемо обережні, породжувати найогидніші злочини та жахи, як, наприклад, Друга Світова війна, концтабори, атомна зброя, біологічна зброя
тощо.
Зрозуміти місце, яке займає персоніфіковане зло в структурі екранних творів, можна в межах драматургічної теорії сторітеллінгу – майстерності оповідання історій, побудови розвитку сюжету. З цієї точки
зору сюжети та образи персонажів фільмів, серіалів, телевізійних шоу
свідомо чи ні, будуються за античними зразками міфу, а викладені в них
історії можна проаналізувати з точки зору подорожі героя. Повсякчас
тиражовані персонажі світових міфів, такі як юний герой, мудрий старець чи жінка, перевертень та тінь – ми весь час зустрічаємо у своїх
мріях та фантазіях. «Подорож героя» означає, що всі історії складаються з декількох загальних структурних елементів, що зустрічаються у всіх
міфах, казках, снах та фільмах.
В своїй основі, незважаючи на нескінченну різноманітність, історія
героя – це завжди подорож. Герой залишає своє комфортне, звичайне
оточення, щоб увійти в складний, незнайомий світ. Це може бути реальна подорож до фактичного місця: лабіринту, лісу чи печери, незнайомого міста чи країни, нової місцевості, яка стає ареною для конфлікту
героя з антагоністичними, складними силами. Але існує також багато
історій, які розповідають про внутрішню подорож героя, його розуму,
серця, духу [1, 4-5].
Архетипи, які найчастіше трапляються в екранних розповідях, це:
Герой;
Вчитель (мудрий старець чи жінка);
Воротар;
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Вісник;
Перевертень;
Тінь;
Союзник;
Трикстер, тобто персонаж, який відзначається своєю ексцентричною
поведінкою [1, 26].
Звичайно, є ще багато архетипів – стільки, скільки є людських якостей
задля кращого драматичного ефекту в розповідях. Казки переповнені
архетипними фігурами: Вовк, Мисливець, Добра мати, Зла мачуха,
Казкова хрещена, Відьма, Принц, Принцеса, Жадібний корчмар тощо,
які виконують різноманітні функції в ході розповіді. К.Г. Юнг та його
послідовники описали багато психологічних архетипів, наприклад архетип вічного хлопчика можна знайти в міфах у вигляді вічно юного
Купідона, в історіях таких персонажів, як Пітер Пан, і в реальному житті
як чоловіків, які ніколи не хочуть виростати.
На думку К. Воглера, деякі жанри сучасних американських фільмів
мають свої спеціальні архетипи персонажів, такі як «повія з золотим
серцем» або «зарозумілий лейтенант Вест-Пойнт» у вестернах, «добрий коп/поганий коп» у стрічках про приятелів або «жорсткий але справедливий сержант» у фільмах про війну [1, 26].
В ході ж нашого дослідження хочеться більш детально зупинитися на
деяких з архетипів, зокрема на герої, перевертні, тіні та трікстері.
У класичному оповіданні герой завжди є протагоністом (головним
героєм). Усі інші архетипи – це лише підтримуючі особи.
Отже, герой – це той, хто готовий пожертвувати власними потребами
на користь інших. В основі ідея архетипу героя пов'язана із самопожертвою. Зрештою, герой – це той, хто здатний переступити межі та
ілюзії свого Его. Але спочатку герой – це суцільне Его, особистісна ідентичність, яка вважає себе окремою від решти групи. Подорож багатьох
героїв – це історія розлуки з родиною або плем’ям, рівнозначна почуттю розлуки дитини з матір'ю. Архетип героя являє собою пошук власної
ідентичності та цілісності, власного місця в цьому світі і боротьбу з власним егоїстичним Я [1, 29].
Сторітеллери часто використовували архетипи перевертня, тіні та
трікстера як антагоністів, тобто героїв оповідання, які протистоять
головному герою – протагоністу.
Сама природа архетипу перевертня є нестабільною та змішаною.
Його зовнішній вигляд та характеристики змінюються, як тільки уважно
пригледітися до нього. Тим не менш, перевертень є потужним архетипом. Герої часто з ними стикаються у формі протилежної статі, основна
характеристика яких полягає в тому, що вони, з точки зору героя, постійно змінюються. Часто любовний об’єкт героя або романтичний партнер
виявляються перевертнями (наприклад, фільм «Основний інстинкт» або

ЕКРАНОЗНАВСТВО_2020_Verstkа.qxd 19.10.2020 21:38 Page 81

Випуск 4

81

жінки у «бондіані»). В таких ситуаціях партнер виявляється непостійним, дволиким або дивовижно мінливим. Перевертні змінюють зовнішній вигляд або настрій, і герою та аудиторії важко їх зрозуміти. Вони
можуть ввести героя в оману або змусити його сумніватися в своїй вірності чи щирості. Союзник або друг тієї самої статі, що і герой, також
може виступати перевертнем в деяких історіях. Чарівники та відьми є
традиційними перевертнями у світі казок [1, 59].
Архетип, відомий як Тінь, представляє енергію темної сторони, невиражений, нереалізований або відкинутий аспект чогось. Часто це простір придушених чудовиськ нашого внутрішнього світу. Тіні – це все те,
що нам не подобається в собі, всі темні секрети, в яких люди не
зізнаються навіть самі собі. Якості, які герой намагався викорінити, все
ще приховуються, діючи в тіньовому світі несвідомого. Тінь також може
приховувати позитивні якості, які ховаються, або які герой чомусь відкидає. Негативне обличчя Тіні в історіях проектується на персонажів, які
називаються лиходіями, антагоністами або ворогами. Злодії та вороги
зазвичай асоціюються з загибеллю, знищенням чи поразкою героя.
Антагоністи можуть бути не дуже ворожими – вони можуть бути
союзниками, які досягають тієї ж мети, але не згодні з тактикою героя.
Антагоністи та герої в конфлікті схожі на коней у команді, що тягнуть в
різні боки, тоді як лиходії та герої, що перебувають у конфлікті, схожі на
потяги, які стикаються лоб в лоб. Тінь може представляти силу пригнічених почуттів [1, 65].
Архетип трікстера втілює енергію пустощів та прагнення до змін. Усі
герої в оповіданнях, які в першу чергу є клоунами або комічними персонажами, виражають цей архетип. Трікстер є провідною фігурою у
багатьох міфах і користується великою популярністю у фольклорі та казках, наприклад в скандинавській міфології Локі [1, 77]. Типовими тріксером є також Остап Бендер, Джек Горобець із «Піратів Карибського
моря» та певною мірою – Джокер з «Бетмена».
У класичному мистецтві герой – це завжди герой, якому протистоїть
антагоніст (трікстер, тінь, закони фізики чи катастрофи). Але сьогодні в
багатьох фільмах, серіалах і телешоу ми можемо побачити багато якостей поганих хлопців в головних героях – хороших хлопцях і навпаки. А
іноді погані хлопці стають центральними персонажами, протагоністами:
Декстер, Шерлок, Дон Дрейпер у «Божевільних», Джекс Теллер у
«Синах анархії», Ру Беннетт в «Ейфорії», Девід Хеллер у «Легіоні» тощо.
Усі вони погані, аморальні, дволикі, але все ж таки привабливі.
У 2012 році в Університеті Чапмена було проведено колективне
дослідження, яке досліджувало поганих хлопців в оповіданнях як архетипи за аналогією з теорією К.Г. Юнга. Вчені прийшли до висновків, що
погані хлопці визначаються не тим, ким вони є, а тим, що вони роблять,
як вони діють. Поганий хлопець завжди йде проти і переконує інших йти
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проти. Ось чому дослідники з Університету Чапмена стверджують, що
«поганого хлопця потрібно розуміти як соціальний, психологічний та
образний/творчий, культурний феномен» [5].
Бути «поганим хлопцем», діяти подібним чином, зазвичай приваблює аудиторію, хоча це також може змусити глядачів ставити під сумнів
моральні норми, як це зробив Ф. Ніцше. Демонструючи різницю і ставлячи під сумнів статус-кво, поганий хлопець служить звільненням
наших первинних задоволень і ставить під сумнів наші соціальні і
моральні звичаї, дозволяючи нам копирсатися в собі і задаватися питанням, чи ми теж могли б стати такими привабливими бунтівниками.
Однак так само часто лихий хлопець заходить занадто далеко і порушує
занадто багато етичних кодексів відштовхуючи глядачів від нього. Тоді
нехороший хлопець може мати протилежний ефект, який повертає нас
до безпеки традицій та соціального контролю. Незалежно від того, чи
змінює він стабільну ситуацію, чи змушує суспільство ставити під сумнів
його стандарти, поганий хлопець виконує в драматургічному творі таку
функцію, яка дозволяє продемонструвати хвороби суспільства та висвітлити варіанти опору йому [5].
Образ поганця формує те, як ми, читачі та глядачі, бачимо його світ і
як цей світ функціонує. Ці чорні вівці в суспільстві напрочуд мають величезний вплив на наш хід оповідання, на те, як розповідається історія.
Критична інакшість поганих хлопців може проявлятися двома різними
способами: як бунт і як віддалення. Відкритий бунт – не єдиний спосіб,
яким поганий хлопець може звільнити людей. Багато лиходіїв звільняють не тільки людей у власному світі, а й самих глядачів в реальному
житті на рівні психологічного впливу. Комічний поганий хлопець досягає успіху через подану ним інформацію у вигляді жартів, які демонструють недоліки нашого суспільства [5] .
Наприклад, у випадку Джека Горобця з серії фільмів «Пірати
Карибського моря» той факт, що він невловимий урядом, злегка не в
собі, бунтар, демонструє слабкі сторони правової системи, яка, як і він,
є безглуздою, дурною і навіть корумпованою. Комедійний поганий хлопець висвітлює вади суспільства та ставить під сумнів стандарти, за
якими його судять.
Отже, функції сучасного «поганого хлопця» як головного героя в екранних розповідях:
• Погані хлопці мають здатність психологічно звільняти людей на особистому та суспільному рівнях;
• Критичний погляд поганого хлопця може призвести до того, що він
стає ізольованим на особистому рівні або стає лідером опору і заколоту
на суспільному рівні;
• Комедійний поганий хлопець висвітлює вади суспільства і може
пролити критичне світло на те, що відбувається, що, в свою чергу, може
виразити потребу в опорі, а також спонукати індивіда відступити від
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соціальних функцій і жити ізольовано [5].
Багатоаспектність суспільства означає, що ми не можемо обмежити
поганого хлопця конкретними категоріями та визначеннями, оскільки
поганий хлопець буває у багатьох формах як архетип трікстера або
перевертня [5].
Суспільство бачить поганого хлопця саме як ту людину, якою поганий
хлопчик хоче здаватися суспільству. У суспільстві такі хлопці служать
задля того, щоб мати змогу сумніватися у стандартах і висвітлювати проблеми, які вони вважають за потрібне публічно вирішувати. Погані хлопці завжди ставлять під сумнів різні стандарти, кидають виклик суспільству, дозволяючи нам усвідомити необхідність змін. Але вони також
можуть свідчити про те, що сучасні соціальні норми повинні залишатися незмінними. Незалежно від того, чи їх любить чи ненавидить громадськість, цьому архетипові вдається привернути увагу до соціальних
проблем та надати можливість для їхнього обговорення [5].
Таким чином, виходячи з вищесказаного, ми можемо зробити висновок, що багато сучасних героїв у фільмах, серіалах та телешоу є морально амбівалентними, вони поєднують у собі риси архетипів героя та
трікстера, стаючи «поганими хлопцями», які ставлять під сумнів саму
суть нашого світового порядку. Сьогодні в масовій культурі так багато
таких героїв, оскільки ми живемо в часи глобальної світової кризи, і
наша культура відображає це, наші герої демонструють нам наші проблеми та намагаються знайти рішення. Іноді класичне розуміння моралі не може нам допомогти, і ми намагаємося вирішити проблеми аморальними діями. Зрозуміти, відчути межу між моральним та аморальним – важлива функція екранних мистецтв. Власне, задля цього й
існують на екранах протагоністи – погані хлопці.
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МИСЕЧКО Аліна Олександрівна
Кафедра кіно- і телемистецтва Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ТРАНСФОРМАЦІЯ ТВОРЧОСТІ ВЕДУЧОГО
В РОЗВАЖАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ
УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

За останні роки розважальні програми українського телебачення
зазнали суттєвого оновлення: до їхньої структури органічно увійшли
спецефекти, анімація, сучасні музичні ритми, активно використовується
кліповий монтаж, емоційно забарвлена побудова текстів; широко використовуються елементи гри, соціальних експериментів тощо. Сучасний
ведучий таких телепрограм – вже не просто фігура, що повідомляє суспільно значущу (нехай і розважальну) інформацію з екранів. Ведучий
програм з елементами гри і видовищності – це вже співучасник екранного дійства чи, навіть, його герой у певного роду «віртуальній грі»,
який має повністю передати глядачеві свої відчуття, емоційний стан.
Ведучий – це своєрідні окуляри віртуальної реальності глядача. А отже,
тепер перед ним стоїть важливе завдання: не спотворити цю реальність, передати її максимально точно, професійно і якісно, зробівши глядачів психологічними співучасниками екранних подій.
Занурення ведучого, тележурналіста у знімальний процес можна
проілюструвати такими прикладами: якщо це зйомка про дитяче харчування малюків у початковій школі, то журналіст має цей обід скуштувати та оцінити; якщо експеримент із визначенням наявності у м’ясі антибіотиків, то репортер має крапати на м’ясо речовини, що підтвердять чи
спростують наявність шкідливих складників у продукті і т.п.
При цьому дуже важливим фактором майстерності ведучого таких
програм жє його вміння живого спілкування з реальною та віртуальною
телевізійною аудиторією, здатність одночасно і органічно спілкуватись
і з численними учасниками програми, і постійно знаходитись «на
зв´язку» з телеглядачами, ведучи заочну бесіду. Основа їх успіху – прагнення постійно бути на вістрі актуальних сьогоденних проблем життя
глядачів. І саме ця особливість – одна з найважливіших частин їхнього
екранного іміджу. Власне, ведучий-шоумен – це перш за все стиль та
імідж, які відповідають певній програмі. Саме так – вірно знайдений
стиль зовнішності та поведінки – це стиль самої програми.
На жаль, не кожен телеканал може дозволити собі послуги професійного іміджмейкера тож принципові зміни поки що можна простежити
лише на загальнонаціональному телебаченні. На «Новому каналі»,
«СТБ», «1+1» це частково регламентовано редакційними й режисерськими настановами, що містять загальні рекомендації, як добирати стиль
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одягу та аксесуарів відповідно до події. «Репортер – це посол своєї
радіо- чи телестанції. Ваш зовнішній вигляд і поведінка можуть побудувати чи зруйнувати репутацію станції», – підкреслюють дослідники [1,
с.136]. Тож журналісти знімають сюжети обов’язково гарно вбраними,
зачесаними.
Щодо ведучих, то тут уже кожен співпрацює зі стилістом, який підбирає одяг, та візажистом, який робить макіяж, а образ
ведучого в розважальному мовленні затверджується режисерами на
рівні програми та топ-менеджментом на рівні телеканалу і прописується у паспорті проекту.
Однак проблема формування іміджу аж ніяк не обмежується питаннями зовнішнього вигляду і привабливості. Ведучий – перш за все
виразник суспільних поглядів, думок, інтересів. Саме його здатність до
інтелектуального та емоційного саморозкриття у сфері суспільного,
культурного інтересу цільової аудиторії і є головним фактором формування певного іміджу ведучого у свідомості телеглядачів.
Якщо ведучий у своїй екранній діяльності об´єктивно відображає
сучасний стиль життя, напрямок суспільного інтересу, а отже є адекватним життєвим реаліям, глядач може пробачити йому багато що з недоліків зовнішності, або індивідуальної поведінки.
Але якщо телеведучий використовує свій зовнішній стилістичний
арсенал для розкриття будь-яких, далеких від цікавості аудиторії чи
власного розуміння аспектів життя, коли він підміняє органічні прояви
індивідуальності гарно вивченим текстом, його аудиторія рано чи пізно
почне відчувати формальність зовнішніх прийомів і переключиться на
інші канали.
І дуже важливо, аби постійний зв´язок з глядачем був двостороннім
– хоча б в студії.
Неодмінною приналежністю іміджу ведучого телепрограм розважального змісту є його здатність до імпровізації та перевтілення.
Останнє, зокрема, допомагає відчути психологічний стан учасників програми і спрямувати її розвиток в напрямку максимального загострення
драматургічної ситуації, яке, в свою чергу, вимагає не просто імпровізаційного таланту, а вміння постійно тримати в свідомості генеральну
драматургічну канву програми, не даючи учасникам збити її на манівці.
Тобто, ведучий телевізійного шоу постійно повинен відчувати себе
практичним драматургом і режисером програми, контролювати її розвиток, випереджаючи небажаний перебіг подій, посилюючи її внутрішнє напруження і видовищність дії.
Безперечно, що такий стиль ведення програми повинен підтримуватися динамізацією телевізійного зображення. Гострі ракурси камери,
динамічні панорами з рук, відверта психологічна гра «на камеру», безпосереднє стрімке спілкування ведучого з героями програм, монтаж
коротких – довільно зіткнутих кадрів – усе це створює дійсно розва-
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жальний ритм телевізійної програми. На жаль, ці ефектні видовищні
прийоми далеко не завжди поєднуються з урізноманітненням, динамічністю драматургічної організації програми, мовного розкриття її змісту.
Часом журналісти, ведучі, сценаристи під час створення розважального контенту припускаються помилок Серед найпоширеніших варто
виділити такі:
- Історія створюється, спираючись на місце дії чи події: виставка песиків, святкування чогось тощо (тобто у фокусі – інформаційний привід, а
не постановка конкретної проблеми чи організація оригінального
сюжету програми);
- Все надто просто. Відсутність у сценарії небезпеки, напруги, переборювання героєм себе. Буденно. Повсякденність – це те, що люди і так
бачать щодня, а отже, вона не для розповідей історій. Тут напрошується
невмируща цитата редактора газети «New York Sun»: «Якщо собака вкусила людину, це не новина, а от якщо людина вкусила собаку – це вже
новина» [8];
- Нема розвитку в історіях. Погано прописано драматургію. В історії
мають бути перепони. Героєві має бути все складніше і складніше з кожним кроком дійти до мети;
- Орієнтація на визначений заздалегідь результат у реаліті-шоу.
Жорстка сценарність допускається лише для постановочних жанрів, але
не для реалітійних;
- Маловивченість теми, поверховість;
- Трансляція сценаристами лише власного світовідчуття, а не пізнання нового;
- Будь-який поворот в сценарії має бути обґрунтованим. Треба відповісти на запитання «для чого персонажу це і як це змінить його життя чи
світогляд», інакше шоу втратить глибину;
- Задовгі фрази. Оптимальна довжина речення у розважальній програмі – 5-7 слів. Текст має бути динамічним і без складних синтаксичних
конструкцій і складнопідрядних речень. Золоте правило «Магічне число
сім, плюс-мінус два», сформульоване американським психологом Дж.
Міллером у 1956 р., використовують і на українському телебаченні.
Згідно з правилом кількість об'єктів, яку середньостатистична людина
може тримати в робочій пам'яті, дорівнює 7(±2), так і кількість слів у
реченні не має перевищувати дев’яти, інакше спостерігається погіршення сприйняття глядачем інформації [3];
- Штампи і «затертість» виразів у текстах, як-от: «вирішується доля
героя», «найголовніша подія його життя», «такого ще не було», «розмели, як гарячі пиріжки», «пройшло крізь долю червоною ниткою».
Підкреслимо, що у розважальній журналістиці автор має більше свободи у демонстрації багатства української мови. Про важливість якісного
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підбору лексики в аудіовізуальних творах авторові статті зазначила і
редактор, ведуча «UA:Перший» Леся Красун: «Нині є безліч можливостей полегшити інформацію, зробити її доступною й водночас «смачною». Наприклад, у Китаї останній тиждень перед Новим роком – сезон
масової міграції людей. Мільйони люду займають вокзали та сновигають в різні боки. На вокзалі в Гуаньчжоу зібралося сто тисяч пасажирів. Можна сказати, що вокзал переповнений, що там дуже тісно. А
можна знайти колоритні синоніми, які не вплинуть на зміст. На вокзалі
в Гуаньчжоу – ногою ніде ступити, горішкові ніде впасти, ніде голки
встромити. Можна сказати, що йде сильний сніг, а можна згадати хурделицю, сніговицю, метелицю. Сипле як з рукава. Завірюха крутить.
Завіхолило, захурделило, закурило. Слова різні – значення одне. Ніхто
не забороняє досліджувати мову і вишукувати синоніми. Інша річ – політика, заяви чиновників, рішення судів. Подібні речі потрібно передавати максимально точно, аби не спотворити їхній зміст» [5, с. 261].
Отже, у системі розважального мовлення України можна спостерігати стійкі тенденції і новації, зокрема посилення віртуальної присутності
глядача у кадрі разом з ведучим, зміну акцентів в розумінні естетики
зображення через нові принципи зйомки, монтажу, ретельне опрацювання іміджу ведучих, новітні підходи до написання текстів. Важливим
є і постійне намагання уникати поширених помилок, виокремлених у
статті.
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ЕСТЕТИКА СЕРІАЛУ-ДИПТИХУ
«МОЛОДИЙ ПАПА» ТА «НОВИЙ ПАПА»
ЯК ВИРАЗНИЙ ПРИКЛАД ПОСТМОДЕРНІЗМУ
В АУДІОВІЗУАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ

Італійський кінорежисер Паоло Соррентіно звернувся до небаченого
сюжету – вигаданої історії про появу нового, наймолодшого в історії
Папи Римського і створив міні-серіали «Молодий папа» та «Новий
папа». Перший сезон показу складався з 10 серій і був показаний глядачам в 2016 році, а другий – з 9 епізодів та був продемонстрований
онлайн, починаючи з січня 2020 року. В Україні транслювався лише перший сезон проекту телеканалом Інтер, починаючи з 20 квітня 2018 року
у вечірній час у суботу та неділю.
Справедливо зазначити, що режисер впорався із складним і без
перебільшення – експериментальним, завданням. Його робота стала
справжнім екранним хітом. Окрім того, завдяки цьому серіалу було відкрито Джуда Лоу, виконавця ролі Пія XIII (у звичайному житті Ленні
Белардо). На думку авторів сайту «Медуза», «Пауло Соррентіно не планував продовження “Молодого папи”, але у підсумку відзняв диптих, у
якому влучно підкреслив головних героїв (Джуд Лоу та Джон Малкович
– лише зірки для привернення уваги) другорядними» [10]. Із цим важко
не погодитися, адже у серіалі все представлено цілісно, виважено без
надмірної уваги до окремої особистості. Усі герої, у тому числі другопланові, мають характерні особливості, які виділяють їх на тлі інших та
роблять персонажа таким, що запам’ятовується. Герої активні, портрети
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яскраві, долі складні, а характери глибокі; їх дії помітні, а часом повністю неспрогнозовані.
Проаналізуємо докладно режисерське естетичне втілення важливих
сюжетних концептів.
Молитва
Безумовно постмодерністськими є «розмови» Пія XIII з Богом. У першому сезоні показу Папа просив милості Господа на колінах з розгорнутими руками догори, а також під час місії в одній з країн Африки, де
виявляться, що настоятелька храму Антонія знущається з монахинь.
Однак Папа не закликає до кари. Він просто «спілкується» зі своїм
небесним патроном, завжди починаючи розмову так: «Господи, нам
треба поговорити».
У другому сезоні аналогічний прийом використаний для демонстрації молитви, щоб допомогти хворій дитині доктора Ліндегарда та його
дружини, колишньої моделі Єви. Хлопчик народився передчасно і ще
під час вагітності йому були поставлені важкі діагнози. У підсумку, як
того просив Папа, дитина «звільняється». Але це «звільнення» наступає
внаслідок її смерті. Це дуже нагадує один з ключових принципів сучасного філософського трактування постмодернізму, який робить «тексти»
самоцільними і такими, що витікають із самих «текстів».
Еротичні сцени
Вони відіграють одну з пріоритетних ролей у канві сюжету.
Незважаючи на те, що еротизм пов’язаний з початковим рівнем піраміди Маслоу «фізіологічні потреби», автор відійшов від суто природної
демонстрації, перемкнувши акцент на красу тіла. Доволі нетиповий
тематичний нюанс для сюжету про ключову релігійну особу католиків
всього світу.
У другому сезоні (епізод 3-ій) героїня Естер (Людівін Саньє) знайомиться з молодим удівцем Фабіано. Про те, що вона має з ним близькість, дізнаємося тоді, коли вона вдягає одяг, сидячи на ліжку. В іншій,
подібній за змістом, сцені ми бачимо схожу сцену таким чином:
1. Підйом героїні сходами до кімнати юнака;
2. Напівзатемнене приміщення та контакт руки хлопця з жіночим
тілом;
3. Акцент на легкій тканині в одязі.
Проте у сцені, де Естер танцює оголеною для багатьох глядачів (епізод 7), акцент зроблений на емоції різних чоловіків, яких показано горизонтальною панорамою, а не на власне на героїні, і у глядача не виникає відчуття відрази.
Стає зрозумілим: режисер тримає глядача в напруженні не тільки
розвитком подій, але й поверненням до еротичних мотивів, які будує
наче своєрідний саспенс – відомий прийом для формування у глядача
безпідставного напруження. Саспенс – безумовно постмодерністський
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прийом, за допомогою якого режисер здатний конструювати глядацькі
емоції при відсутності змістовної дії. Його мета – напруження заради
напруження, що дозволяє підтримувати глядацький інтерес буквально
«на пустому місці», без суттєвого розвитку сюжету.
Зокрема у початкових серіях 2-го сезону другою лінію виступає історія Софії Дюбуа – маркетолога святого престолу (виконавиця ролі
Сесиль де Франц) та її чоловіка – важливої людини у фінансовому світі
Святого Престолу Томаса Альтбрука (Томас Арана). Уже з перших хвилин режисер дає зрозуміти, що між партнерами нездоровий зв’язок, що
у чоловіка особливі потреби, зокрема в царині психологічного домінування. Безумовно, що цей екранний образ є відображенням складного
переплетіння релігійних та фінансових реалій. І хоча суттєвим сюжетним наповненням це не підкріплено, але режисер домагається того, що
глядачі чекають якихось неординарних проявів міжосособистісної поведінки.
У другому сезоні Паоло Соррентіно вирішив проекспериментувати,
вдавшись до провокації. До 8 епізоду, поки за сценарієм Пій XIII не приходить до тями після 9-ти місячної коми, монахині-танцюристки виконують еротичний танок у келії, де вони живуть на фоні хреста з яскравою підсвіткою. Цікаво те, що це приміщення демонструється глядачеві
і під час показу сцен з монахинями Святого Престолу, а хрест стоїть в
голові Понтифіка в лікарняній палаті у Венеції, де знаходиться Папа
Римський. Таким чином канонічне наповнення образу Хреста піддається навіть не стільки сумніву, скільки розкладається на багатозначні
постмодерністські трактування.
Три останні епізоди мають кардинально іншу стартову заставку – Пій
XIII у спокусливій нижній чоловічій білизні яскравого білого кольору
виходить з моря, а його зустрічає Естер, Софі, монахині та інші жінки з
характерними для звичайного життя атрибутами: коктейль, шезлонг,
купальники. У кінці використовується аналогічний прийом рефрену –
«підморгування». Тут білий колір є ключовим концептом – паралель
папської сутани та звичайного чоловічого одягу, що десакралізує ставлення до традиційного папського одягу, як однієї з ознак його особливого церковного стану.
Підхід режисера в черговий раз підкреслює сучасну тенденцію –
серіали перестали бути виключно розважальними шоу. В. Коробко та М.
Коробко справедливо стверджують, що вони стають зорієнтованими на
інтелектуалів та «не є розвагою для домогосподарок. Рівень телесеріалів від Netflix та НВО сьогодні перевищує можливі очікування; вони
дорогі, серйозні, цікаві, виходять за межі так званої “низької культури”,
еволюціонують у дещо зовсім нове» [4, с. 127].
Шкідливі звички
Звернемо увагу на демонстрацію шкідливих звичок: у першому сезо-

ЕКРАНОЗНАВСТВО_2020_Verstkа.qxd 19.10.2020 21:38 Page 91

Випуск 4

91

ні глядач дізнається, що багато кардиналів, та й власне Папа Римський
палить. При цьому людина, якій чи не єдиній довіряє новообраний
папа, – сестра Мері (Даян Кітон), яка виховала майбутнього Понтифіка
теж часто палить, але режисер показує це доволі естетично. У таких кадрах є прихований сенс – навіть люди, які пов’язали своє життя з Богом,
не святі та їм притаманні мирські слабкості.
У другому сезоні Паоло Соррентіно в черговий раз зголошується на
експеримент: він демонструє срібну скриньку Іоанна Павла III, яку він
завжди тримає поряд. Часом з неї у спогадах вилазить багатоніжка –
членистонога тварина. Наприкінці 6-го епізоду дізнаємося, що у Папи
наркотична залежність, а у скриньці зберігаються наркотики.
Подібні демонстрації є ще одним проявом постмодернізму, для
якого характерні елементи сюрреалізму та парадоксалізму. Вони
«стають засадничими міфотворчими реаліями... міфодизайну.., який
набуває риторичних ознак та інституалізується... на правах самодостатньої реальності» [1, с. 9]. Незважаючи на те, що дослідник О.
Волинець аналізує рекламу як естетичний феномен сучасної культури,
думка повністю корегується і з аналізом телевізійної драми.
Смерть
Треба звернути увагу на показ смерті, у характерному для режисера
естетичному прояві. Бачимо наслідки теракту у Лурді, коли були вбиті
люди з обмеженими фізичними можливостями – вони показані у інвалідних візках на фоні спокійного озера. Естер, яка задушує матір Атназіо
на терасі з виглядом на море, «не занурює руки у кров». Джироламо,
хлопець с фізичними вадами, за яким доглядав кардинал Вайолло,
помирає у оранжереї, а месу по ньому править сам Папа Римський.
На початку 2-го сезону заявлена розповідь про папу Франциска II,
обраного на конклаві на зміну живому, але у комі Пію XIII. Перший раптово помирає від інфаркту, проте не без участі Бауера – героя, який є
послом Святого Престолу (актор Марк Іванір) та допомагає «навести
лад» у церковних колах. У кадрі ми бачимо, як Понтифік хапається за
серце, а герой Марка Іваніра, ласуючи мідіями, отримає повідомленняемодзі про виконану роботу – піднятий догори великий палець.
Проте, чи не єдиним моментом, коли бачимо активний, прямий
показ смерті – дуло пістолета у голову священика, але остання не
потрапляє у кадр. Дія відбувається, коли терористи взяли у заручники
шкільного вчителя-священика та 6 учнів у школі у Вентонете. Сам головний персонаж у виконані Джуда Лоу на останніх хвилинах фінальної 9ої серії помирає на руках у фанатиків після проповіді, наче рок-зірка.
Деталі та кольори
Увага до деталей характерна для режисера та його постмодерністської концепції візуальної драматургії. Передусім це образ 3-колісного
велосипеда Пія, дитини Естер, який після того, як вона опинилась у в’яз-
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ниці, виховується особисто під наглядом нового Папи – Вайелло, на
якому він катається у кімнатах собору Святого Петра. Важлива деталь –
білий колір – сутани Папи Римського, а також одягу монахинь.
Уточнимо: зустрічатися із Папою жінкам у одязі цього відтінку заборонено [9]; за правилами дипломатичного етикету їхній одяг має бути чорного кольору, а голова – покритою. Однак у постмодерністськцй концепції естетизований артефакт стає більш реальним відображенням
внутрішньої єдності будь-якої системи, ніж фактологічна реальність.
Ще один естетизований образний артефакт – сцена за участі камео –
актриси Шерон Стоун, яка грає саму себе. Остання під час аудієнції з
Папою Римським просить благословення Понтифіка. А той просить
акторку не так швидко змінювати положення ніг сидячи. У результаті
гостя знімає черевики на високих підборах на червоній підошві та дарує
їх на потреби Церкви. З одного боку, це зухвальство, з іншого – прихований сенс – подарувати те, що у неї було з собою (аналогія з притчею
про посильну лепту вдови). Але і тут прослідковується сучасність – підбори нові, класичні, чорні, лакові та з яскравою червоною підошвою –
відсилання до роману Стендаля «Червоне та чорне» – про життя католицького священника.
Професор В. Здоровенко підкреслює «…в естетичній сфері електронна культура, «E-culture» уможливлює виникнення неіснуючих раніше
форм мистецтва, а також появу новітніх форм зображення і вираження
різноманітних явищ дійсності» [3, с. 53]. З цим важко не погодитися,
аналізуючи естетику серіалу, оскільки центральна вигадана історія
вплетена в реальну історію церкви та держави Ватикан.
Заслуговує уваги постмодерністська демонстрація протиставлення
сучасного та класичного, що постійно залучає глядача до самостійних
висновків, які базуються на психологічній активізації сприйняття:
1. Квартира Софі Дюбуа та Сікстинської капели, апартаментів для
прийому гостей Папи Римського;
2. Класичні ряси Понтифіка й кардиналів та подарована нова автівка
VIP-класу кардиналом Спаллетта папі Римському;
3. Сучасний світ та доволі неновий візок для дитини колишньої монахині Катерини та біжинця Файсала;
4. Кардинал Вайолло та його роль державного секретаря Ватикану на
противагу великій симпатії звичайного вболівальника до футбольного
клубу «Наполі»;
5. Образ Іоанна Павла III як головного лідера католиків світу, який, за
якого особистою думкою «є порцеляновою статуеткою»;
6. Людина, яка виросла без батьків, що залишили Ленні Белардо у
сиротинці, бачить їх на правовіді на Різдво у Венеції;
7. Ватикан як історично визнаний центр католиків усього світу та роль
маркетолога Софі для створення рекламних матеріалів із зображенням
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папи: брелків, запальничок, попільничок, тарілок;
8. Один Вайелло і одразу два Папи, які сумніваються у своїх силах: Пій
XIII у зв’язку із клінічною смертю та історією сходження на Святий
Престол, а також Іоанн Павло III «із синдромом самозванця, але по суті
він є самозванцем, оскільки опублікував роботу «Серединний шлях»,
насправді підготовлену його братом-близнюком [7];
9. Подорож делегації з Ватикану до Британії не літаком, а потягом у
сидячому вагоні;
10. Целібат Папи Римського та нове життя із Софією для Іоанна Павла
III – вдалечині від Риму, Ватикану.
Безумовно італійський режисер сформував єдину стратегію у
демонстрації старого і нового, вигаданого та реального, закритого та
одночасно відкритого, звичайного та незвичного, буденного та святкового, граючи, у тому числі, і на контрасті.
Підбиваючи підсумок, зазначимо: Паоло Соррентіно та його диптих
«Молодий папа» та «Новий папа» є традиційними проявами постмодерністської філософії аудіовізуального мистецтва з притаманним їй
протиставленням «Я» та «загального», «мирського» та «релігійного».
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ТОВСТОГАН Юрій Георгієвич
Кафедра кіно- і телемистецтва Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ
ПРОЖЕКТ-СТУДІЇ

Під поняттям прожект-студія (project studio) нині розуміють якісний
процес фіксації звукових сигналів в акустично підготовленому невеликому приміщенні, а також саму відповідну студію. Основними проблемами діяльності таких невеликих прожект-студій є упорядкування процесу звукозапису з технічними можливостями самої студії, але і в той же
час планування роботи студії таким чином, щоб досягти максимальної
технічної якості роботи, використовуючи мінімум часу з неодмінним
мистецьким результатом.
Вирішення цих двох проблем залежить від терміну виконання самого процесу звукозапису та обробки звуку, враховуючи обмеження, іноді
накладені просторовими можливостями самої студії, а також вимагають такої організації технологічного процесу музичного продюсування, який одночасно може гарантувати мистецький результат і створювати достатньо комфортні умови для повноцінної творчої роботи музикантів.
Таким чином, розпочинаючи новий мистецький проект, особливо це
стосується нетрадиційних та альтернативних форм і стилів в музиці,
заснованих на математичних обчисленнях форм та звукових експериментах, необхідно враховувати одночасно декілька діючих основних та
принципових правил організації та управління творчим процесом.
Основними принципами продюсерського бачення творчого процесу
є винахід нових музичних формацій та особливостей унікального музичного стилю, в основі якого є принцип одночасного та паралельного руху
технологічного та творчого процесу з урахуванням та застосуванням усіх
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новітніх ідей, зафіксованих іноді у великій кількості записаних варіантів
виконання музичного матеріалу, або його фрагментів.
Сучасні технології, які базуються на принципах багатоканального
(multitracks) цифрового запису музичного матеріалу, якнайкраще відповідають поставленим вимогам і які, в свою чергу, і є основою роботи
сучасних цифрових прожект-студій. Такі принципи не вступають в протиріччя навіть і з роботою великих професійних студій і можуть бути
застосовані в якості основи управління великими мистецькими проектами.
Основним елементом такої цифрової технології запису є неруйнівна
технологія зміни музичного матеріалу, яка передбачає збереження
основного матеріалу без його змін з одночасною редакцією будь якої
складності, радикальною обробкою плагінами (PlugIn) та сучасними
можливостями використання багатоформатних і багатошарових (multi
layer) інваріантностей управління процесом тимчасової (temporal) фіксації результатів та їх різновидів у самому процесі формування кінцевого результату. У цьому контексті йдеться про змогу використання усіх
можливих варіантів та відомих форматів від аудіо до відео з однотипним функціональним редагуванням усіх можливих каналів записаних
форматів даних.
Цим основним критеріям відповідає сучасна технологія віртуальних
студій (Virtual Studio Technology), в основу роботи якої покладено
неруйнівний принцип редакції файлового матеріалу. При цьому вся
функціональна технологічна історія редакцій зберігається у вигляді змін
до основного файлу, а сам файл залишається незмінним, що дозволяє
повернутися до стартових позицій з будь-якого моменту редагування
матеріалу, а сам змінений матеріал має можливості на збереження у
вигляді варіантів до основного файлу. Кількість таких варіантів може
бути безкінечною. Таким чином, процес творення мистецького матеріалу перетворюється на особливий технологічний процес з гарантованими можливостями творчості та має безкінечні варіації та варіанти, що
може заплутати автора, але при певному логічному підході гарантує
мистецький результат.
Результатом дії такої технології може бути ідеальний продукт будьякого стилю та жанру. Порівняльний принцип відбору найкращого варіанту надає ідеальну можливість і гарантує бажаний результат, де відтепер на перше місце виходить проблема кінцевого вибору та проблема
компетентності самого продюсера.
Проблема вибору є найскладнішою з усіх, особливо, коли варіанти
дуже мало відрізняються один від одного, або всі вони мають однакову
мистецьку цінність або варіантність.
Таку ситуацію було передбачено виробниками програмного забезпечення, яке і є функціональною основою віртуальних студій (VST). Процес
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відбору перш за все спирається на стилістичні особливості різних варіантів одних і тих же музичних фрагментів. Такі фрагменти музичних
фраз називаються лупами (loops), основою яких стали записані професійними музикантами фрази та їх частини, що дає безмежні можливості
для конструювання своїх неповторних, або унікальних музичних фрагментів на професійному виконавському рівні.
Беручи за основу ці принципи створення музичного продукту, ми
маємо можливості визначити основні, або базові етапи в організації
роботи сучасної цифрової прожект-студії.
Основними етапами в роботі студії є:
1. Накопичення мультитрекового матеріалу, як інваріантність на
одну, або на окремі доріжки. Такий принцип відповідає можливостям
сучасної цифрової студії, де кожен інструмент може бути записаний на
свою окрему доріжку (track). Можливості сучасних цифрових студій дозволяють записувати на різні треки всі можливі варіанти звукового матеріалу (голос, гітара, бас, духові інструменти, скрипки або синтезатори).
Інструмент не має значення; значення має кількість таких дублів, а вона
може бути безкінечною і залежить лише від особливостей конкретної
DAW (Digital Audio Workstation). Таким способом накопичуються всі
можливі звучання інструментів та варіанти виконання, при чому інструменти можуть бути як реальними, так і віртуальними. Віртуальними
називають інструменти, які можуть бути створені для запису за допомогою цифрових програм або емуляцій. Звучать такі інструменти майже як
справжні або реальні, але для запису їх не потрібно приносити в студію.
Вартість таких інструментів значно менша, а звучання максимально
наближене до реального. В основному такі інструменти заміняють
групи оркестру і цілі оркестри, хори, секції, роялі та клавішні, їхні різновиди. Єдина проблема віртуальних інструментів – вони не в змозі замінити живого виконавця – соліста, гітариста, флейтиста тощо.
2. Вибір варіантів або варіанту найкращого дубля музичного матеріалу, або фрагменту.
Якщо такого цілісного дубля (фрагменту) не існує, то студійні технології мають всі можливості для його створення. Така технологія передбачає розділення цілого дубля на окремі його частини і вибір окремих
фрагментів, або навіть частини фрагментів, які відповідають основним
критеріям і можуть увійти в модельований найкращий дубль музичної
фрази, куплету тощо. Фрагменти можуть бути скомпоновані
(compilation) і змонтовані в найкращий дубль або варіант фрази, куплету, епізоду тощо. Перехід з одного фрагменту або частини на інший
може бути настільки непомітним, наскільки високою є майстерність
саундпродюсера або режисера за пультом і які можливості має сама
програма (DAW). Певні ідеальні дублі або фрагменти, які мають особливу цінність і неповторність, можуть бути повторені в інших фрагментах
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за допомогою ідентичного копіювання. Скомпільований таким способом варіант матеріалу є найкращим за будь- який дубль і може стати
результатом творчих зусиль автора, співака або продюсера. Такий
метод роботи не принижує значимість роботи артиста в студії, а надає
базу для реалізації його творчих задумів, навіть таких, які інакше ніколи
б не змогли бути реалізованими. Згадаймо лише постановку «Зоряних
війн» у минулому і в умовах можливостей сучасних студій.
3.Чистка та обробка матеріалу треків.
Після створення всіх можливих епізодів, куплетів, або цільних фраз
необхідно позбутися зайвих артефактів, шумів, або інших небажаних
призвуків у музичному матеріалі, довівши його до рівня ідеального.
Таким процесом передбачено: ритмічне упорядкування вступів та
закінчень кожної фрази, тонова, динамічна та інтонаційна модуляція
або корекція, обробка треків спецефектами, дублювання треків, якщо
потрібно, додавання акустичних властивостей приміщень на кожний із
треків, обробка повторів та фазових перетворень тощо. Результатом
такого етапу має стати збалансоване динамічне та акустичне звучання
кожного окремого треку в мультитрековому DAW.
4. Зведення або мікшування всіх треків у потрібному форматі.
Такий процес передбачає мікшування всіх наявних треків, кожного зі
своєю редакцією в загальний мікс, який своїм звучанням вже максимально наближується до потрібного музичного матеріалу, зафіксований у студійному форматі максимальної для студії якості. Річ у тім, що
кожна студія вибирає для себе свій специфічний формат запису музичного матеріалу, який у першу чергу залежить від потужностей і можливостей самої студії. Потужність студії в свою чергу залежить від завдань,
які поставлені продюсером перед записом, які в свою чергу, продиктовані особливостями формату самого запису і залежать від жанру та
стильових особливостей такого запису. Ці особливості можуть передбачати, наприклад, випуск CD альбому, випуск вінілової платівки, перевипуск альбому в інших форматах, наприклад у вигляді DVD-audio, Bluray або в інших. Студія має передбачити запис музичного матеріалу в
форматі максимальної якості, щоб можна було гарантувати таку ж саму
якість і в інших форматах. Це напряму залежить від потужності центрального комп’ютера (комп’ютерів) студії звукозапису. В результаті процесу зведення ми вже можемо прослухати зафіксований варіант музичного продукту в кінцевому його вигляді. Для отримання продукту, який
може бути готовим для комерційного використання або тиражування,
необхідний ще один етап, який називають мастерінг чи премастерінг.
Історія термінів відсилає нас в недавню епоху створення вінілових платівок, які мали свої обмеження стосовно частотного і динамічного діапазону, а також мали певні вимоги до фізичного виготовлення платівок
в заводських умовах, а зараз мають подібні обмеження для виготов-
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лення платівок на сучасному обладнанні виробничих студій.
5. Мастерінг.
Цей етап необхідно було б вивести за межі студії звукозапису і віддати до спеціалізованої майстер-студії (master studio), але в сучасних умовах і за наявності програмного забезпечення (а таке є майже в кожній
студії) мастерінг можна віднести до останнього етапу в роботі прожектстудії. Єдиною умовою є те, що студія має бути, і так буває завжди, переорієнтована для такої роботи. Переорієнтація в роботі в основному
пов’язана з особливостями моніторингу в мастерінгових студіях, де в
якості моніторів можуть бути різні системи моніторингу, в тому числі й
системи класу Hi-Fi. Як правило, мастерінгові студії оснащені кількома
парами студійних моніторів ближнього, середнього та іноді навіть і
дальнього поля дії. Як додаткові монітори можуть бути і монітори з
іншими характеристиками – від пари за 20$ з місцевого ринку і до моніторів класу Hi-End, це так званий «шит-контроль» (shit control), що має
своє завдання й іноді виявляє несподівані та небажані нюанси в змастерованому музичному матеріалі. Такі монітори мають збалансований
рівночастотний спектр, але не обов’язково звучання має бути якісним.
Результатом професійного мастерінгу має стати результат збалансованого за інструментами та їх динамічними і частотними характеристиками звучання музичного матеріалу. Додамо, що незбалансований мікс
(Mix) не може бути виправлений на останньому етапі.
Слід визначити основну різницю між мастерінгом та премастерінгом
у сучасному розумінні завдань та необхідністю роз'яснень цих термінів.
Технологічно ці два поняття відрізняються тільки тим, що мастерінг призначений для виготовлення «мастер-диску» (master disk), готового для
тиражування і містить всі треки та коди такого комерційного диску. А
премастерінг може бути процесом для одного з треків, призначеного
для комерційного використання і доведеного, з точки зору якості, до
потрібного звучання, наприклад для плей-треків (PlayTrack), “мінусівок”
(фонограма без записаного голосу), або саундтреків (Sound Track), які
містять в собі фонові або специфічні звуки для театру, живих виступів
тощо. Такі треки дуже часто використовуються артистами як допоміжні.
Однак премастерінг не повинен підміняти сам процес мастерінгу, який
насамперед призначений для комерційного виготовлення диску, готового для тиражування через матрицю, або штамп, який, в свою чергу, є
його копією і водночас оригіналом для всіх комерційних CD, DVD, Blue
Ray або вінілових платівок.
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БОУТЕНОК Ігор Ігорович
Магістратура Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
«ПАРАЛЕЛЬНИЙ КИЇВ»
СЦЕНАРІЙ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО
ІГРОВОГО ФІЛЬМУ

НАТ. ВУЛИЦЯ КИЄВА – ДЕНЬ

Хлопець йде вулицею міста, заходить в арку будинку, говорить по
телефону.
ХЛОПЕЦЬ
Не засмучуйся, все буде ідеально.

Прямо в арці зв’язок раптово переривається.
ХЛОПЕЦЬ
Жах, а не зв’язок.

Завертає на розі вулиць. На місці бізнес-центру стоїть стара одноповерхова будівля.
ХЛОПЕЦЬ
Це ще що таке?

Обійшовши квартал ще раз, хлопцю так і не вдається дістатися до
місця роботи.
ХЛОПЕЦЬ
Нічого не розумію.

У цей час повз проходить дівчина, хлопець починає бесіду.

ХЛОПЕЦЬ
Дівчино, я перепрошую, а яка це вулиця?

ДІВЧИНА
Веселкова, там вгорі табличка.

ХЛОПЕЦЬ
Знову перейменували. А де ж мій офіс?
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ДІВЧИНА
Який офіс?

ХЛОПЕЦЬ
Мій офіс, я ось тут працюю.

ДІВЧИНА
Тут усе життя стоїть музей. Ти працюєш у музеї?

ХЛОПЕЦЬ
Ні, його минулого року знесли і побудували бізнес-центр.

ДІВЧИНА
Ти щось плутаєш. Це будівля 1913 року – її не могли знести, щоб побудувати якийсь бізнес-центр.
ХЛОПЕЦЬ
Ти така наївна, звідки ти приїхала?

ДІВЧИНА
Я киянка, а ти звідки приїхав?

ХЛОПЕЦЬ
Я теж киянин.

ДІВЧИНА
А ну зроби так само.

Дівчина показує хлопцю руку, на якій вдягнуто браслет.
Хлопець робить так само, але браслету там, зрозуміло, немає.
ДІВЧИНА
Ого. Сховай руку в кишеню і пішли зі мною.
ХЛОПЕЦЬ
Куди?

ДІВЧИНА
Не хвилюйся, тут недалеко. Як тебе звати?
ХЛОПЕЦЬ
Ярослав.
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ДІВЧИНА
Я Софія.

Хлопець з дівчиною прямують до безлюдного місця в парку.
Діставшись парку, хлопець і дівчина сідають на лавку.
ДІВЧИНА
Так, сідай і розказуй, як ти тут опинився

ХЛОПЕЦЬ
Де тут?

ДІВЧИНА
У паралельному Києві.

ХЛОПЕЦЬ
Якому Києві? Паралельному? Їх що, два?

ДІВЧИНА
Так, два.

ХЛОПЕЦЬ
Стоп: поясни, що це за означає?

ДІВЧИНА
А що пояснювати?
Це звичайний Київ, але, на відміну від вашого, він ідеальний.

ХЛОПЕЦЬ
Як це «ідеальний»? Звідки він взявся?

ДІВЧИНА
Він існує паралельно і абсолютно не має недоліків.

ХЛОПЕЦЬ
Так, припустімо паралельний Всесвіт є, і я зараз у ньому, але: «не має
недоліків»? Взагалі?
ДІВЧИНА
Взагалі.
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ХЛОПЕЦЬ
Не вірю.

ДІВЧИНА
Хочеш, давай перевіримо. Згадуй, що не так в твоєму місті і запитуй.

ХЛОПЕЦЬ
Секунду. Яка в нас там головна проблема? Ну, автомобілі на єврономерах є?
ДІВЧИНА
Це найбільша проблема? Може, згадаєш щось більш важливе?

ХЛОПЕЦЬ
Обов’язково згадаю. Та все ж: є чи немає?

ДІВЧИНА
Немає.

ХЛОПЕЦЬ
Ідеально. А затори на дорогах є?

ДІВЧИНА
Ні.

ХЛОПЕЦЬ
Навіть, коли дорогу ремонтують?

ДІВЧИНА
Дороги ремонтують вночі, коли немає машин. Вдень це робити заборонено, тому в час-пік руху автомобілів ніщо не заважає.
ХЛОПЕЦЬ
Розумно. А чому в нас так не можна?
ДІВЧИНА
Питання явно не до мене.

ХЛОПЕЦЬ
Так, а дворові собаки сильно агресивні, людей кусають?

ДІВЧИНА
У нас немає дворових собак і котів. Всі вони живуть у притулках.
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ХЛОПЕЦЬ
Круто. О-о-о, а метро на Троєщину є?

ДІВЧИНА
У нас ідеальна столиця.

ХЛОПЕЦЬ
У вас немає Троєщини?

ДІВЧИНА
Дуже смішно. У вас це улюблена тема для жартів?

Хлопець задумується.

ДІВЧИНА
Є Троєщина, і метро до неї є – для цього навіть міст збудували.

ХЛОПЕЦЬ
Ще один міст? Краще б Подільський доробили.

ДІВЧИНА
Я його й мала на увазі. У 94-му його побудували і одразу ж пустили
метро.

ХЛОПЕЦЬ
Подільський міст зробили за рік, і він функціонує за призначенням?
Ти серйозно?
ДІВЧИНА
Що тебе так дивує?

ХЛОПЕЦЬ
У нас він досі стоїть недобудований і служить місцем зйомок кліпів та
реклами.

ДІВЧИНА
Дуже раціонально. Я відповіла на всі твої запитання? Тепер моя
черга. Розказуй, що ти зробив, аби опинитися у нас.
ХЛОПЕЦЬ
Та нічого я не робив. Йшов вулицею, говорив по телефону.

ЕКРАНОЗНАВСТВО_2020_Verstkа.qxd 19.10.2020 21:38 Page 105

Випуск 4

105

ДІВЧИНА
З ким, з дівчиною?

ХЛОПЕЦЬ
У мене немає дівчини, а ти чому запитала?

ДІВЧИНА
Просто. Розказуй, яким шляхом ти йшов, де проходив, кого бачив.

ХЛОПЕЦЬ
Йшов як зазвичай, старих дідусів схожих на чаклунів не бачив. Я
трохи поспішав, тому зрізав дорогу крізь арку за три квартали від офісу,
і у мене там чомусь пропав зв’язок. Може, там я перейшов до вас?
ДІВЧИНА
Може. Ти пам’ятаєш, де ця арка?
ХЛОПЕЦЬ
Приблизно.

Дівчина підводиться.

ДІВЧИНА
Вставай, ти повертаєшся назад додому.

ХЛОПЕЦЬ
Ні, секунду: якщо у вас все так ідеально, чому я не можу тут залишитися?

ДІВЧИНА
У тебе немає браслету. Будь-який поліцейський затримає тебе і кине
за ґрати – ось тоді додому ти вже точно не повернешся.
ХЛОПЕЦЬ
Чому не повернусь?

ДІВЧИНА
Бо тебе не відпустять до себе розповідати, як у нас тут класно. Тоді
населення вашого міста стане нашим, а нам це не потрібно. Розумієш?
Не дивно, що ти до цього часу нічого не знав про нас.
ХЛОПЕЦЬ
А чому тоді ти про нас усе знаєш?
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ДІВЧИНА
Бо у нас це не приховують.

ХЛОПЕЦЬ
Тоді чому я ніколи не бачив людей з твого Києва у нашому?

ДІВЧИНА
Бо вони там не з’являються. У нас є закон, який забороняє нам ходити до вас, а будь-який закон у нас всі дотримуються. Ідеальне місто –
ідеальні люди.
ХЛОПЕЦЬ
І що, ніхто ніколи не відвідував наше місто?

ДІВЧИНА
А який сенс? Якщо хтось вийде з міста до вас, то сюди вже ніколи не
повернеться. А охочих втратити все ідеальне немає. Вставай, пішли.
Хлопець підводиться і разом з дівчиною вирушає до арки.

ХЛОПЕЦЬ
Я завжди вірив у те, що просто так нічого не відбувається. Але зараз
я не розумію, навіщо я сюди потрапив. Яка моя місія?
ДІВЧИНА
Може, аби зрозуміти, що Київ здатен бути кращим?

ХЛОПЕЦЬ
А може, через тебе?

Дівчина стримує усмішку.

ДІВЧИНА
Навряд чи.

ХЛОПЕЦЬ
Усе одно якось це нереально. Може, я сплю?
ДІВЧИНА
Ага, а я нічна фея.
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ХЛОПЕЦЬ
Невже все так ідеально?

ДІВЧИНА
Як бачиш.

Виходячи з підземного переходу.

ХЛОПЕЦЬ
А торгівлі немає у жодному переході чи лише у цьому?

ДІВЧИНА
У жодному. Навіщо торгувати у переходах? Це ж створює дискомфорт людям.
ХЛОПЕЦЬ
А хамство у вас є?
ДІВЧИНА
Немає.

ХЛОПЕЦЬ
Навіть у держустановах не хамлять?

ДІВЧИНА
Не хамлять.

ХЛОПЕЦЬ
Навіть у лікарні, коли хтось без черги лізе «тільки спитати»?

ДІВЧИНА
Немає черг у лікарнях. Усі пацієнти реєструються на прийом в електронній черзі і лікар призначає час кожному індивідуально.
ХЛОПЕЦЬ
І похилі люди навчилися реєструватися онлайн?
ДІВЧИНА
Вони це роблять по телефону.
ХЛОПЕЦЬ
Непогано.
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ХЛОПЕЦЬ
А таксисти?

ДІВЧИНА
Що «таксисти»?

ХЛОПЕЦЬ
Обманюють людей? Особливо туристів на вокзалі.

ДІВЧИНА
Яким чином?

ХЛОПЕЦЬ
Завищують ціни, навмисно їдуть довшим маршрутом.

ДІВЧИНА
Навіщо їм ризикувати? Щоб втратити ліцензію? До того ж порядність
ніхто не відміняв.
ХЛОПЕЦЬ
У них є ліцензія? У них є порядність?

ДІВЧИНА
А як інакше?

Хлопець з дівчиною проходять повз автозаправну станцію. Хлопець
зупиняється, дивиться на ціни.
ХЛОПЕЦЬ
А бензин-то у вас коштує так само, як і в нас.
ДІВЧИНА
То ціна за галон. Пішли скоріше.
ХЛОПЕЦЬ
Це за 4 літри?

ДІВЧИНА
3.79, якщо бути точним.
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ХЛОПЕЦЬ
Може, у вас і долар по 8?

ДІВЧИНА
Ні, по 4.

ХЛОПЕЦЬ
По 4? Можна я куплю у вас трохи акцій?

ДІВЧИНА
До речі, ти такий молодий, а вже працюєш. Чому ти не вчишся?
ХЛОПЕЦЬ
Одне іншому не заважає.

ДІВЧИНА
І ким же ти працюєш у своєму бізнес-центрі? Кофемейкером?

ХЛОПЕЦЬ
Дотепно. Кур’єром працюю. А ти де і ким?

ДІВЧИНА
Я ще вчуся, а по закінченню навчання мене працевлаштує університет.
ХЛОПЕЦЬ
Ха, університет. Може, працедавці ще й на диплом дивляться?

Дівчина зупиняється.

ДІВЧИНА
Як я вам співчуваю.

ХЛОПЕЦЬ
Тобто: у вас кожен працює за спеціальністю?

ДІВЧИНА
Звісно. Тому в нас спортсмени не лізуть в політику, журналісти в кіно,
а будь-хто в педагогіку. Всі на своїх місцях.
ХЛОПЕЦЬ
Яке класне місто. Як вам це вдалося?
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ДІВЧИНА
Ідеальним місто роблять люди. Усі ті проблеми, які є у вашому Києві,
можна вирішити. Немає нічого неможливого – варто просто почати з
себе. Аби все було ідеально, потрібно вирішувати проблеми, а не скаржитися на них, і розказувати в соцмережах, що добре, а що погано.
Коли люди перестануть бути байдужими, коли припинять хамити і
обманювати, коли не будуть ставити свої інтереси вище за інтереси
інших людей, тільки тоді місто стане ідеальним. І ніхто навіть не зрозуміє, як і коли це сталося.
На підході до арки.
ДІВЧИНА
Далеко ще?

ХЛОПЕЦЬ
Уже майже.

Діставшись арки, хлопець з дівчиною зупиняються.
ХЛОПЕЦЬ
По-моєму, це було тут.

ДІВЧИНА
Чудово, успіхів тобі, бувай.

ХЛОПЕЦЬ
Це все? Може, ти даси мені свій номер, і ми кудись сходимо?

ДІВЧИНА
У нас різні телефонні мережі – ти до мене не додзвонишся.
ХЛОПЕЦЬ
А…

ДІВЧИНА
В інтернеті ти мене теж не знайдеш.

ХЛОПЕЦЬ
Тобто, я зараз піду, і ми з тобою більше ніколи не зустрінемося?
ДІВЧИНА
Мабуть, що так.
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ХЛОПЕЦЬ
Ти не хочеш піти зі мною? Побачити, як ми живемо?

ДІВЧИНА
Втратити все це заради екскурсії?

ХЛОПЕЦЬ
Чому заради екскурсії? Заради… Може, там ми будемо разом, і разом
моє місто зробимо схожим на твоє?

ДІВЧИНА
Ти сам з усім впораєшся. І хоч ти мені сподобався, але разом ми, на
жаль, не будемо.
ХЛОПЕЦЬ
Я повинен був спробувати.

Хлопець проходить крізь арку, але нічого не відбувається. Дівчина
все ще стоїть за спиною.
ХЛОПЕЦЬ
Я повернувся?

ДІВЧИНА
Може, я мала зникнути?

ХЛОПЕЦЬ
Чому ж я тоді досі тут?

ДІВЧИНА
Не знаю. Пригадай, що ти тоді робив, коли вперше тут проходив.

ХЛОПЕЦЬ
Говорив по телефону.

ДІВЧИНА
Ну то візьми його в руку, йди та говори.

Хлопець бере телефон в руку.
ХЛОПЕЦЬ
Але ж зв’язку немає.
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ДІВЧИНА
Просто приклади до вуха.

ХЛОПЕЦЬ
Ну добре. Чекай, а що я тоді сказав? По-моєму: «Все буде ідеально».

ДІВЧИНА
А тепер скажи: «Все буде як зазвичай».

ХЛОПЕЦЬ
Усе буде як зазвичай.

Хлопець проходить крізь арку і повертається назад у своє місто.
Дівчина зникає. Засмучений, він йде на роботу. На підході до свого
офісу хлопець бачить дівчину з валізою.
ХЛОПЕЦЬ
Соню? Але чому ти тут? І як ти мене обігнала?

ДІВЧИНА
Ви переходите на зимовий час, а ми ні. Я тебе вже годину тут чекаю.
Чому так довго?
Хлопець обіймає дівчину.

ЄРОХІНА Марія Вадимівна
Кафедра кіно- і телемистецтва Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
«ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА»
СЦЕНАРІЙ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО
ІГРОВОГО ФІЛЬМУ

Дійові особи:
Саша (журналістка)
Іван (друг та співробітник)
Масовка (люди в офісі)
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Сцена 1
ЕКС. ДВІР БІЛЯ КВАРТИРИ ЖУРНАЛІСТКИ. НІЧ.

Дівчина, втомлена, зачиняє двері таксі та йде до входу у під’їзд.
Заходить. Викликає ліфт, піднімається, дістає ключі та відчиняє двері.
Але на верхній замок вони не зачинені. Дівчина дуже тихо відчиняє
двері квартири, бачить, що горить світло на кухні. Героїня лякається.

Сцена 2
ЕКС. ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК. ВХІД ДО ТРК «КИЇВ». ХОЛОДНИЙ ОСІННІЙ
ДЕНЬ.

Саша, укутавшись у куртку, швидко йде до ТРК. Оминаючи вахту, привіталась із охоронцем. Дівчина піднялась на другий поверх, зайшла до
кімнати, де всюди стояли столи та монітори. Людей було не багато, десь
четверо. Журналістка повісила одяг на гачок і, поправляючи волосся,
звернулась до Івана.
САША
(цілуючи Івана у щоку, зав’язує волосся)
Привіт. Погодка сьогодні льотна, та?

ІВАН
(відвів очі від монітора)
І не кажи! Якраз для прогулянок Маріїнським. Можемо глінтвейну
після роботи випити…

САША
(проходячи метушливо на своє робоче місце, викладає потрібні речі
з сумки на стіл)
Ой, та зараз не до глінтвейну, любчику. Ти ж бачиш сам який тут скандал! Що у тебе там зі спорту?
ІВАН
Зі спорту поки що нічого. Але є інша крутезна новина.

САША
Яка саме?

ІВАН
(посміхаючись, але говорить серйозно)
Не повіриш. Нові акумулятори для смартфонів.
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САША
(розчаровано видихає)
Може є якась інша «крутезна» новина?

ІВАН
(засмутився)
Є, але я вже статтю на ту написав…

САША
Вань, ну це не цікаво. Ти не ображайся, просто дійсно…
А я пиріг спекла!

ІВАН
(радіючи)
Дійсно? Мій улюблений?

САША
(усміхаючись несе судочок зі смаколиками)
Саме так. Сливовий з волоськими горіхами.

ІВАН
(жуючи)
До речі, цього літа аж три країни відправляють марсоходи. Також до
цієї справи хочуть долучитися Індія та Арабські Емірати.

САША
Ну от дійсно крутезна новина! Ти це питання з’ясуй, щось напиши і
мені надішли поштою, я відредагую.
ІВАН
Господи, як ти прекрасно готуєш…

Саша посміхається та сідає за своє робоче місце.
Сцена 3
ІНТ. КАФЕ. ДЕНЬ.

Саша сидить за столиком разом із жінкою. Співрозмовниця щось
дуже жваво розповідає, а дівчина киває та записує на мікрофон, час від
часу, озвучуючи запитання. Вона бере інтерв’ю для наступної статті.
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Сцена 4
ЕКС. ПОДІЛ. ДЕНЬ.

Саша йде вулицею, прямує додому. Раптом її обриває звук телефону.
Дівчина відповідає на дзвінок.

САША
Так, Ваню, привіт. Та ні, все добре, просто щойно закінчила інтерв’ю.
Збираюся додому. Е-е… Я зараз на Контрактовій площі (озираючись по
сторонам). А потім додому, нарешті. Ну, якщо це тобі буде не важко, то
я б не відмовилась. Де зустрінемося?

Саша сіла у машину до Івана, привіталася, поцілувавши його подружньому у щоку.
ІВАН
То які у тебе плани на вечір?

САША
Та мені відредагувати на завтра ефіри треба, бо там якийсь завал у
редакторів. Тому сьогодні от так «романтично» проведу вечір. А ти?
ІВАН
А я хотів би…

Івана перервав звук телефона. Саша відповіла.

САША
Так, Сергію Івановичу.
(шоковано)
Е-е-е, ні, я не бачила ніякого емейла і ніхто мене не попереджав. Ну,
якщо потрібно, то звісно треба їхати.
(зітхнувши)
Добре. Вся інформація у листі? Так, зараз перегляну і напишу. Мг…
Так, до побачення та (пауза) гарних вихідних.
Саша трохи засмучено поклала слухавку.
ІВАН
Що сталося?

САША
Начальник знову мене посилає у Львів. Завтра о 6-й ранку поїзд.
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Треба їхати, нічого не вдієш. Ніхто інший цим займатися не буде. Тому,
треба швидше додому і збирати речі.
ІВАН
(подумавши)
Може, хоча б пообідаємо?

САША
(усміхаючись)
Так, це було б гарно. Вже п’ята година, а я тільки снідала. Та обпилася кави.
Сцена 5
ІНТ. РЕСТОРАН. РАННІЙ ВЕЧІР.

Саша та Іван сидять за столиком у куточку. Вони п’ють чай та чекають
на свою їжу. Саша шукає в телефоні інформацію про особу, в якої буде
брати інтерв’ю. Назар вириває дівчину з процесу.

ІВАН
(з усмішкою)
Олександро, Ви надто багато приділяєте часу роботі. Може, варто
трохи відпочити? Ти зможеш у поїзді підготуватись.
САША
Вибач, я просто зовсім не вмію відпочивати.

Саша відклала телефон. Вони почали розмовляти та сміятися. Їм принесли їжу. Саша щось жваво розповідала та ласувала смачною піцою.
Іван робив вигляд, що слухає, але насправді герой був повністю зосереджений на власних думках. Іван дивився на дівчину закоханим поглядом.

САША
Та іноді я приходжу з роботи і саме кулінарія приносить мені кайф. Це
моє хоббі. Ні, це як терапія. Після якої я відчуваю прилив енергії та знову
хочу кудись бігти, щось робити. Взагалі, професія журналіста не виправдовує себе. Ти пишеш, пишеш. Люди читають, а ім’я твоє навіть
запам’ятовувати не хочуть. І неважливо, скільки там у тебе тих статей,
скільки нервів було втрачено. Головне – результат, а ти залишаєшся у
тіні…
(подумавши)
Взагалі, я б хотіла бути Штайнмаєром.
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ІВАН
(шоковано виривається з думок)
Що? Ким?

САША
Так, так, саме Штайнмаєром.
(жваво)
А його в очі ніхто навіть не бачив, проте всі знають і тільки про нього
й говорять! Або хоча б дружиною цього Штайнмаєра… Щоб в будь-який
момент інтерв’ю взяти.
(сміється)

ІВАН
(мрійливо та трохи сумно)
Еге ж. Гарно мати красиву формулу. А от у мене зовсім проста: кохана дівчина, смачна їжа, гарна робота. Щоправда, здійснив тільки третій
пункт (закохано дивиться на дівчину) і те, тільки фриланс. А ти прекрасно готуєш. Я ніколи не вмів цього робити і до сих пір вважаю, що я
краще сайт на замовлення напишу, аніж буду втрачати час на приготування їжі. Тому, домашнє я їм тільки твоє.

САША
(посміхаючись)
Дівчини тобі не вистачає. Он Катя як дивиться на тебе. Вона, до речі,
теж непогано готує. Була б і їжа вдома, і прибрано завжди. Шик. Я теж в
деякі моменти свого життя хочу жінку.
(сміється)

ІВАН
Твоя правда. Але кандидат в мене інший.
(закохано дивиться на подругу та усміхається)
Вони декілька секунд дивляться один на одного. Іван закохано, а
Саша нервово, вона не знає, що робити.

САША
(різко та нервово, ніби виправдовуючись)
А мене твоя зачіска бісить. Дуже-дуже сильно. Ніколи б не зустрічалася з чоловіком, у якого така зачіска дурна. Як у зека, ну чесно.
(опустивши очі на їжу, зробила ковток чаю і з усмішкою промовила)
Отже, СІ дав мені три доби. Але я планую впоратися раніше. Ще чого
там усі вихідні провести. Нікого йому послати, бач.
(подумавши та подивившись на годинник)
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Іване, мені вже час, пробач, що так рано йду, але я вкрай не люблю
готувати собі їжу по приїзду після відрядження. Тому мені ще речі збирати, підготувати папери, голову помити та приготувати собі щось смачненьке на приїзд.
(дівчина усміхається, піднімається, одягається)
Іване, я, мабуть, тобі ключі про всяк випадок залишу – а раптом
затримаюсь, а щось трапиться? Ось нещодавно зайшла на Подолі до
музею Висоцького, а там всю стелю мешканці з другого поверху залили.
Так нічого й не побачила.
(дає ключі)
Все, я побігла, па-па!
ІВАН
Давай я тебе підвезу!

САША
(виходячи та озираючись)
Дякую, не треба. Я якось сама…

Саша нервово вибігла з приміщення. Іван дивився дівчині у слід сумним та закоханим поглядом.

Сцена 6
Пришвидшені кадри відрядження: лекція, фотографії, інтерв’ю з
багатьма людьми, розмови.
ІНТ. «ЛЬВІВСЬКА МАЙСТЕРНЯ ШОКОЛАДУ». ДЕНЬ.

Саша сидить за столиком, насолоджується ласощами та розмовляє з
начальником.

САША
Так, я у всіх взяла інтерв’ю, пофотографувала, порозмовляла та взяла
контакти. Всю детальну інформацію скину Вам на електронну адресу
сьогодні до вечора. Так, до зустрічі! І Вам гарних вихідних!
(кладе слухавку)
А в мене один вихідний тепер, Сергію Івановичу…
Сцена 7
ЕКС. ДВІР БІЛЯ КВАРТИРИ ЖУРНАЛІСТКИ. НІЧ.

Дівчина, втомлена, зачиняє двері таксі та йде до входу у під’їзд.
Заходить. Викликає ліфт, піднімається, дістає ключі та відчиняє двері.
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Але на верхній замок вони не зачинені. Дівчина дуже тихо відчиняє
двері квартири, бачить, що горить світло на кухні. Героїня лякається.

Вона обережно дістає газовий балончик з сумочки та повільно прямує на кухню, виставивши руку зі зброєю вперед. На табуретці валяється верхній одяг незнайомця. На кухні чутно плямкання. Чоловік у чорному стоїть перед відкритим холодильником та жадібно їсть – аж хрумкає...
САША
(в неї трясеться рука, кричить)
Ти хто?!

ІВАН
(вмить перестає їсти та налякано завмирає)
Я-я-я… (повертається та ковтає їжу) Штайнмаєр! Тільки... голодний...

Саша та Назар завмерли від неочікуваності із шокованими виразами
обличчя. Поступово на їхніх обличчях з’являються посмішки.
ЗТМ.

РЄПІНА Вероніка Валеріївна
Кафедра кіно- і телемистецтва Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
«ЦВІТЕ ТЕРЕН...».
СЦЕНАРІЙ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО
ІГРОВОГО ФІЛЬМУ

1. 1. ХОЛ ГУРТОЖИТКУ. СУТІНКИ. НА ВУЛИЦІ - ДОЩ

Персонажі сцени:
ВІРА СТЕПАНІВНА, АНЯ, САШКО, РОМАН, ЯНА, АНДРІЙ, ДІВЧАТА У
ХОЛІ, "ПОРЯДНІ" ДРУЗІ РОМАНА
Віра Степанівна тримає в руках великий кросворд.

ВІРА СТЕПАНІВНА
Таак. Справа сумнівної порядності... 5 букв, перша А.
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АНЯ
Аа..Авантюра

ВІРА СТЕПАНІВНА
Ні

САШКО
Абордаж

ВІРА СТЕПАНІВНА
Та ні

РОМАН
Аааа... Афера?

ВІРА СТЕПАНІВНА
О, точно! Це якраз про тебе, Ромчику. Аааффееерраа. Військовоморський аналог генерала, 7 букв.
АНЯ
Все, я пас. Досить на сьогодні кросвордів.
Ром, якщо вийде, покличте мене.
(Іде)

Сашко повертається до забивання цвяху.

РОМАН
Ну, Вірочко Степанівно! Будь ласка. дозвольте їм пройти. Ну і шо, шо
вони тут не живуть. Ми ж по-нормальному хочемо. Навіть не через
вікно. Я обіцяю! Тільки через двері. Тим паче через вікно дуже високо...
(показує на перев'язану ногу Саші)
ВІРА СТЕПАНІВНА
(В цей час ВС рахує на пальцях кількість букв та промовляє):
А-Д-М-і-Р-А-Л.

РОМАН
У кімнаті ніяких цигарок, алкоголю... Вони порядні! Я вам присягаюся!
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ВІРА СТЕПАНІВНА
Вони-то, може, й порядні, а тебе я знаю!
Роман Федора Достоєвського, 5 букв.

РОМАН
Давайте швидесенько все вирішимо.

ВІРА СТЕПАНІВНА
Що ми з тобою можемо вирішити? Я тобі вже пояснила чому ні.
Минулого разу через тебе мене відчитали та пригрозили, що звільнять.
РОМАН
Ніхто не дізнається! Чесне слово.

ВІРА СТЕПАНІВНА
Вони можуть тут, у холі, з нами посидіти поки дощ не закінчиться. Ось
і відсвяткуєте сесію та й користь буде для мізків!
РОМАН
(звертається до дівчаток, які сидять на східцях та спостерігають)
Ой, яка ж пані вперта!

ВІРА СТЕПАНІВНА
Ідіот!
РОМАН
Що???

ВІРА СТЕПАНІВНА
Роман Достоєвського "Ідіот"!

В хол заходить Андрій, біля вуха тримає телефон. Чутно гудки. У цей
час:

ВІРА СТЕПАНІВНА
А ну пошукайте там, у ваших телефонах, - "античний вчений із
Сиракуз"
АНДРІЙ
Архімед. Прошу: 321 кімната, будь ласка.

Андрій навіть не перевів погляд з телефону. Набирає номер і до вуха.
Там знову гудки. Тільки виставив руку, щоб ВС поклала ключ від кімна-
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ВІРА СТЕПАНІВНА
ВС кинула погляд на кросворд
Підходить! Тримай, заслужив свій ключ!

Роман наздоганяє Андрія, йде повільно за ним по коридору.

РОМАН
Архімед, стій-стій. Слухай. У мене є до тебе справа.

АНДРІЙ
Кажи

РОМАН
У нас тут туса збирається. Я покликав друзів, а стара їх не впускає.
Можеш прикрити?
АНДРІЙ
Ром, ти ж знаєш, як я до цього ставлюся.

РОМАН
Та ти з нею кросворди розгадуй, а ми швидесенько пробіжим і все.
Вона ж як уткнеться в свою газету - то кінця світу не помітить. Ти ж
знаєш.
Андрій знову підставляє слухавку до вуха і чує гудки

АНДРІЙ
Ром, а можна без мене? Я зараз маю свій клопіт.., мушу вибачитися
перед своєю Ніною... А вона слухавку не бере.
Знову набирає номер.

Роман раптом висмикнув ключ із руки Андрія та йде геть.

РОМАН
Ну чому ж ти так боїшся? Будь сміливіший. У житті багато таких приколів, коли треба йти на ризик.
АНДРІЙ
Ану, віддай! Тут ризик не виправданий.
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В цей час Андрій намагається відібрати ключ, але Роман пручається,
спритно перекладаючи ключа з руки в руку то за спиною, то над головою, а то й перехоплює його попід коліном.

РОМАН
Ну хочеш, можеш із нами потусуватись... Правда, в нас чайку не наливають.
(сміється)
Ну, кальян покуриш. О, ти й не куриш?
(сміється)

АНДРІЙ
Віддай, будь ласка. Не солідно якось шантажувати, до того ж ще й
моїм ключем.

(кричить дуже голосно. Тим часом Роман практично повернув Андрія
в хол)

РОМАН
Не солідно, кажеш?
І не візьме трубку твоя Ніна, зрозумів?
Таку дівчину треба заслужити. А ти навіть своєму другу боїшся допомогти. Репутацію не хочеш зіпсувати.

Останні слова нарешті вплинули на Андрія. Він зупиняється на хвилину. Здалеку чуємо голос ВС:
ВІРА СТЕПАНІВНА
Дика слива. 5 букв

АНДРІЙ
(Тиша. Кілька секунд на роздуми)
Терен.
Цим дає згоду на прикриття.

РОМАН
Терен.
(посміхнувся, повернув ключ Андрію та дав сигнал Саші, щоб той
також підійшов до ВС прикрити його)
Сашко!
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ВІРА СТЕПАНІВНА
(Записує слово)
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АНДРІЙ
Вірочко Степанівно, а виймайте но той кросворд, де п'ять зірочок?
ВІРА СТЕПАНІВНА
А давай!

ВС дістає з-під стола іншу газету, в той час Андрій дає сигнал Роману
запускати людей. Сашко та Андрій сідають на стіл до ВС, щоб перегородити їй видимість. Група людей проходить слідом за Романом.
У цей час Сашко бере кросворд на столі та зачитує голосно:

САШКО
Стрибок у балеті. Друга О.
АНДРІЙ
Соте.

САШКО
А це ти звідки знаєш?

ЗАТЕМНЕННЯ
2. 2. КОРИДОР.

Персонажі сцени:
АНДРІЙ, ДЕКІЛЬКА ІЗ "ПОРЯДНИХ" ДРУЗІВ РОМИ, РОМАН, ЯНА

Андрій іде по коридору, відчиняє двері. На задньому фоні, в сусідню
кімнату, заносять різні напої, "налітає" народ. Звучить музика.
Яна підходить до Андрія із відром та шваброю.
ЯНА
Андрію, сьогодні твоя черга прибирати на кухні!

АНДРІЙ
Як моя? Я ж минулого тижня мив! Ви що?

ЯНА
В графіку чергувань сьогодні стоїть твоє прізвище.
(віддаляється)
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Ну ти як помиєш, заходь до нас, якщо шо.
Наарооод, а я не пОняла, чіпси хтось купляв?
(грюкає дверима)

АНДРІЙ
Ось Ромка нехай і миє…

Андрій заносить відро та швабру. Раптом у гуртожитку вимикається
світло. По черзі відкриваються двері і з різних кімнат виглядають студенти та кричать один одному:
СТУДЕНТ 1
Люди, це у всіх світла немає?

СТУДЕНТ 2
Що знову сталося?

СТУДЕНТ 3
Постійно якісь трабли!

СТУДЕНТ 4
Блін, тільки туса почалася!

СТУДЕНТ 5
Я так більше не можу!

СТУДЕНТ 6
А на довго вимкнули?

В кімнаті Андрія перевертається відро. Хлопець спотикається і падає.

СТУДЕНТ 1
Це там в кого?
АНДРІЙ
Щоб його…

Вмикається світло.

СТУДЕНТИ
Нарешті/Не пройшло й пів року
Всі зачиняють двері.
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3. 3. КІМНАТА АНДРІЯ / ОКРЕМІ КРУПНІ ПЛАНИ МІСЦЯПЕРЕБУВАННЯ
НІНИ / КІМНАТА РОМАНА
Персонажі сцени:
АНДРІЙ, АНЯ / НІНА / РОМА, "ПОРЯДНІ" ДРУЗІ РОМИ, АНЯ
Вода розлилася.

АНДРІЙ
Жеесть... Живи, будь-ласка.
(звертається до телефону)

Раптом громовиця. Гудок переривається. Трубку бере Ніна...
АНДРІЙ
Алло? Можна попросити Ніну?

НІНА
Це я, Ніна.

АНДРІЙ
Так? Чому у тебе такий дивний голос? Чи це мій телефон так глючить.
Його треба просушити...
НІНА
Дивний голос?

АНДРІЙ
Не твій. Тонкий. Ти засмучена чимось?

НІНА
Не знаю.

АНДРІЙ
Можливо, мені не варто було дзвонити?
НІНА
А хто говорить?

АНДРІЙ
Відколи ти перестала мене впізнавати?
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НІНА
Кого впізнавати?

АНДРІЙ
Ну гаразд. Послухай, я знаю, ти тримаєш на мене образу. Але я...

НІНА
Напевно, ви все-таки помилилися номером. Я вас не знаю.

АНДРІЙ
Як помилився? Це я, Андрій, Андрюша, Андрее, Ендрюю)

НІНА
Ну ось!
(Ніна зітхнула, ніби їй шкода було припиняти розмову)
Я не знаю ніякого Андрюши, Андре, Ендрю...Пробачте.

Дівчина повісила слухавку.

Андрій перевірив номер, протер кнопки, подув на телефон, ніби це
допоможе тому скоріше висохнути. Знову набрав номер.
АНДРІЙ
Ніна?

НІНА
Ви знову помилилися. Ви який номер набираєте?

АНДРІЙ
0509494711

Нагріває воду в чайнику.

НІНА
Ого, скільки цифр. У мене А-21-35.

АНДРІЙ
Це куди я потрапляю? Це якийсь офіс? Чи що?
НІНА
Квартира. Комунальна квартира.

ЕКРАНОЗНАВСТВО_2020_Verstkа.qxd 19.10.2020 21:38 Page 128

128

АНДРІЙ
Нічого не розумію. Ніно, це правда не ти?

ЕКРАНОЗНАВСТВО

НІНА
Я, правда, Вас не знаю. Може, вам хтось інший потрібен? За цим
номером живуть 4 сім'ї: Павленки, зараз тільки Петро Семенович,
Лахіна Єфросинія Павлівна, Марія Тимофіївна Грушевенко з онучкою.
Може хтось із них підійде до слухавки?

АНДРІЙ
Даруйте, Ніно. Постараюся до вас більше не потрапляти. Десь заклинило. То мій телефон, певно. Або через грозу на вулиці, з лініями щось...
НІНА
Так, дощ. Нічого страшного, до побачення.

Андрій поклав трубку. Ходить зі сторони в сторону.

Чайник закипів.

АНДРІЙ
Треба почекати... Або набрати когось ще. Може, налагодиться і я
додзвонюся.
Набирає номер, підставляє до вуха.

Запарює чай.

РОМАН
Алло!

АНДРІЙ
Ромчику, це ти?

РОМАН
Так, чувак, чого тобі?

АНДРІЙ
Я....таа...а ти можеш сіль дати?

РОМАН
Сіль? Ну добре, Аня зараз занесе.
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Андрій знову набирає номер Ніни.

АНДРІЙ
Алло! Алло! Ніна?

НІНА
Це знову ви?

АНДРІЙ
Так...Та що ж таке... Ви тільки не сердьтеся, не думайте, що я жартую.
Я справді набирав той номер, який мені потрібен.
НІНА
Звичайно, звичайно! Я ні на хвилинку так не подумала.

У кімнату забігає Аня. В одній руці склянка з напоєм, у другій - сіль.

АНЯ
Слухай, у Ромки тільки крупна сіль, тобі підійде?
Бачить, що на столі стоїть тільки чай.
АНЯ
Чай із сіллю.. Та ти гурман.

НІНА
У вас до Ніни серйозна справа?

АНДРІЙ
(звертається до Ані)
Так, дякую. Не кричіть там сильно.

АНЯ
А ти не забуть помити підлогу на кухні.
Випроваджує Аню, зачиняє двері.

АНДРІЙ
(звертається до Ніни)
Що? А..так, я повинен вибачитися...

НІНА
Ви щось натворили?
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АНДРІЙ
Як тобі сказати…

НІНА
Я розумію, важко зізнатися.

АНДРІЙ
Ти смішна людина) Скільки тобі рочків, Ніно?

НІНА
Дванадцять. А вам?
АНДРІЙ
Двадцять.

НІНА
А якби вам було чотирнадцять, або навіть п'ятнадцять, ми могли б
познайомитися!
АНДРІЙ
Ну гаразд, лягай спати, дівчинко. Завтра до школи.

НІНА
Ви зі мною заговорили, як з дитиною.

АНДРІЙ
Ні, що ти, розмовляю з тобою, як з дорослою.

НІНА
Вам не цікаво зі мною...
АНДРІЙ
Сонечко, вибач. Я певно не в тому настрої, щоб розмовляти з..
НІНА
З дитиною?

АНДРІЙ
Ні...

НІНА
Спасибі! До побачення! І більше не дзвоніть своїй Ніні! А то знову до
мене потрапите.
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Ніна повісила слухавку.

АНДРІЙ
Так... Треба просушити всі детальки телефону.

За вікном продовжує йти сильний дощ.

4. 4. КІМНАТА. СУСІДИ "ГУЛЯЮТЬ НА ПОВНУ"

Персонажі сцени:
АНДРІЙ, НІНА, ПЕТРО СЕМЕНОВИЧ

У сусідній кімнаті голосно кричали на "тусі", а Андрій сушив свій телефон.
Дощ ніби припинився.

АНДРІЙ
Супер. Тепер можна дзвонити. Має вже працювати добре.

НІНА
Я так і знала, що ви ще раз подзвоните!

Андрій сідає на ліжко, майже у розпачі б’є рукою по столу... Розуміє,
що знов потрапив не туди...
НІНА
Тільки не вішайте трубку. Мені, чесне слово, дуже нудно. І нема нічого, щоб читати. І спати ще рано.
АНДРІЙ
Ти ж не одна вдома?!

НІНА
Ну, як сказати... Тут багато людей. Але вони всі чужі.. Мама працює у
вечірню зміну. Вона медсестра в шпиталі. Вона на ніч залишиться, могла
б прийти і сьогодні, але чутки ходять, що облава буде. Нікому на вулицю краще не виходити...
АНДРІЙ
Що? Яка облава?
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(У цей час вмикає ноутбук)

ЕКРАНОЗНАВСТВО

НІНА
Поліцаї знов влаштовують. Пам’ятаєте,як два тижні тому на
Лук'янівці, на Євбазі ловили просто всіх, кого бачили. У нас тоді сусідка
Марія Тимофіївна з внучкою Лідою туди пішли. Ліда трішки підросла,
так вона її речі хотіла на якусь їжу обміняти. Дякуючи Богу їх не схопили...

// Прочинені двері в кімнату. Ніна дивиться, як Марія Тимофіївна тримає на руках закутану онуку.
Андрій у цей час гуглить "Облава", "Євбаз".

АНДРІЙ
Лук'янівка...Ти в Києві, я вже думав, що десь...

Ліда голосно заплакала, Марія Тимофіївна намагається заспокоїти
(паралельно телефонній розмові чуємо її слова "Тихіше, тихіше. Ось так,
ось так. Все добре, все в нас добре").
АНДРІЙ
Це там в тебе Ліда плаче?

НІНА
Так, або за мамою скучила, а вона також медсестра, або просто їсти
хоче. А ви вечеряли?
АНДРІЙ
Ні, я не голодний.
НІНА
А я голодна.

АНДРІЙ
А що, вдома їсти нічого?

//Ніна дивиться у напіввідчинені двері на кухню. Там стоїть скляна
карафка із "коричневою" сумішшю. Всі інші полички порожні.

НІНА
Нічого! Порожньо. Можна, звичайно, попросити у Марії Тимофіївни
ложечку, вона там якраз настоює той коричневий відвар меляси... Але
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мене вже від нього нудить...
АНДРІЙ
Відвар меляси? Що це?

(Гуглить)

НІНА
Ви що, не куштували? Вона поживна, кажуть... Ну як, якщо заплющити очі і щось собі інше уявити, то можна й наїстися.
АНДРІЙ
Я погуглив, Боже, яка гидотна! Навіть не знаю, як тобі допомогти.
Хочеш, я понишпорю в холодильнику, подивлюся, що там є?
НІНА
У вас є холодильник?
АНДРІЙ
Так, хоча старий...

НІНА
А якщо щось знайдете, що потім?

АНДРІЙ
Потім? Я піймаю таксі і підвезу тобі. А ти спустишся до під’їзду і візьмеш.

НІНА
Я вас не завжди розумію... Ніби щось ви таке кажете дивне... Та не
важливо... А ви далеко живете? Я – на вулиці Микільсько-Ботанічній, 13.
Зараз вона просто Ботанічною зветься.
АНДРІЙ
А я на Єреванській 14Д. Це Солом'янка.

НІНА
Не знаю... Дивно, я Київ дуже добре знаю. Ми з татом, коли ще я мала
була, і тато ще з нами був... Так він усі вулиці й вулички Києва мені показував... Так що у вас є в холодильнику? Я просто так питаю, не думайте.

АНДРІЙ
Ось, крупна сіль ціла пачка, хочеш? Жартую, зараз піду, і ми з тобою
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НІНА
А ви можете телефон носити за собою? Ніколи не чула про таке.

АНДРІЙ
А ще залишилися стаціонарні? Блін, це ж скільки грошей знімає з
рахунку... Як я міг набрати мобільний номер, а додзвонитися..?
НІНА
Я вас знов не дуже розумію...

НІНА
(глядачу стає видно, що у Ніни телефон висить на стіні у коридорі)
І що у вас у холодильнику?
АНДРІЙ
Значить, так… що тут? Це яйця, нецікаво.

НІНА
Яйця?

АНДРІЙ
Ось, хочеш, принесу курку? Ні, вона, морожена. Поки ти її звариш,
зовсім зголоднієш. Краще ми візьмемо сосиски. І до них є пів банки кетчупу. Чуєш, у мене ще друг смажив картоплю, вона вже в холодильнику
другий тиждень стоїть, він про неї забув.
НІНА
Так. Навіщо ви так жартуєте? Я спочатку хотіла засміятися, а потім
мені стало ніяково.
АНДРІЙ
Чому? Насправді так зголодніла?
НІНА
Ви ж знаєте...
Ну й нехай! Я ж усе зрозуміла.
АНДРІЙ
Що зрозуміла?
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НІНА
Що ви теж голодний!

АНДРІЙ
Ніно, я зараз зварю нам з тобою сосиски з макаронами та привезу. Не
переживай!
Андрій йде на кухню варити сосиски.

АНДРІЙ
Якби я знав, що така оказія випаде, я б булочку тобі залишив... Я знайшов учора гроші... ну як.. 20 гривень усього.. та купив на них дві булочки. Одну з'їв, а другу голубам в парку розкришив.
НІНА
Ви теж рятуєте голубів? Як Єфросинія Павлівна! Ви б з нею подружилися. Нещодавно вона принесла додому голуба.
АНДРІЙ
Пораненого?

НІНА
Ні, живого, навіть без жодної подряпинки, уявляєте? У нас у дворі всіх
голубів вже відстріляли. А цей вижив якимось дивом. Він жив у коробочці, Єфросинія Павлівна його назвала Льошкою в честь коханого, який
зник.
Але сьогодні вранці його випустив Петро Семенович, бо якби голуб
вилетів з вікна у відчинену кватирку, то німці прийшли б до нас і розстріляли б усіх за те, що переховуємо голуба! і не тільки за це...
Андрій не міг промовити ні слова. По шкірі ніби пробігли мурашки.
Здавалося, наче він затримав дихання на момент Ніниної розповіді та
забув видихнути після.
НІНА
Треба відволіктися... Андрію, а що у вас із вікна видно?
Тут Андрій почув, як до Ніни хтось підійшов.

ПЕТРО СЕМЕНОВИЧ
Скільки можна, Ніно? З ким ти так довго розмовляєш про якісь дурниці?
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// Петро Семенович вийшов з кімнати зі свічкою, підійшов до Ніни,
нахилився так, що сердите обличчя чоловіка було прямо навпроти дівчинки. Ніна від переляку розплющила очі так сильно, ніби хтось забороняв їй моргнути. А Петро Семенович із кожною новою фразою говорив все голосніше й голосніше.
НІНА
Я просто...

ПЕТРО СЕМЕНОВИЧ
Тобі дуже весело? Господи, чому ця дитина робить все, що їй заманеться?!
НІНА
Ні, я..

Він кричав на Ніну так сильно, що навіть Андрію довелося відставити
слухавку трішки далі від вуха.

ПЕТРО СЕМЕНОВИЧ
Поклади трубку негайно! Телефон – не іграшка. Я тобі повторюю ще
раз: поклади! Трубку! Негайно! Невиховане дівчисько! Негайно! А бо я
зараз...
// Ніна поклала трубку.
ГУДКИ. ЗАТЕМНЕННЯ
5. ІНТ. КУХНЯ

Макарони зварилися. Андрій знімає «вишукану» страву із друшляка.
Кладе зверху сосиски.

АНДРІЙ
Все, можна їхати до Ніни.
Яка ж там була адреса... Будинок 13, це точно. А вулиця... Якась там
Ботанічка.
(Гуглить)
Ааа. Микільсько-Ботанічна, 13
Що? На карті немає такого будинку...
(Знаходить фразу на декількох сайтах "будинок не зберігся")
Як не зберігся?
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(відкриває гугл-карту)
Є 15 дім, є 11, а 13 ніби ж ось для нього є місце, а його нема...

Наважується подзвонити.

Слухавку бере хтось незнайомий.

// Молода вагітна жіночка, Єфросинія Павлівна, стояла біля телефону
і постійно поглядала, щоб її ніхто не почув. Практично пошепки:

ЄФРОСИНІЯ ПАВЛІВНА
Алло! А Ніна вже лягла спати... Вибачте, а ким ви їй доводитеся?
Вона розповіла мені, що ви помилилися номером, і вас з’єднують
постійно із нами, це правда?
АНДРІЙ
Так і є...

ЄФРОСИНІЯ ПАВЛІВНА
Вам краще до нас більше не дзвонити... Петро Семенович дуже розсердився, мені прийшлося казати, що це я дала знайомому хлопцю
телефон, щоб Ніна з ним познайомилася.
АНДРІЙ
Дякую Вам!

ЄФРОСИНІЯ ПАВЛІВНА
Вибачте, а ви ж дзвоните із військового шпиталю чи звідки? У якому
підрозділі служите?
(БІЛЬШЕ)
ЄФРОСИНІЯ ПАВЛІВНА (ПРОДОВЖЕННЯ)
Може раптом чули про Лахіна Олексія? Він в 99-тій стрілецькій дивізії... В 41-ому під Уманню воював.
Андрій різко присів на стілець... У той момент він на мить наблизився до розуміння того, що відбувається зараз.

ЄФРОСИНІЯ ПАВЛІВНА
На два дні відгул йому давали влітку, а після того ні однієї вісточки…
Але віра завжди зі мною…
(гладить свій животик)
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// Раптом Єфросинія Павлівна побачила біля телефону малюнок Ніни.
Дівчинка малювала все, що почула від Андрія: яйця, булочки і голубів.
Ніна любила малювати. У неї був до цього справжній талант.
ЄФРОСИНІЯ ПАВЛІВНА
Яких гарних голубів намалювала Ніна...

ЄФРОСИНІЯ ПАВЛІВНА

// Через двері висунулось обличчя Ніни.

НІНА
Дякую, Єфросиніє Павлівно!

// На підлозі перед дверима стояла порожня коробочка для голуба. І
в куточку виднілося одне маленьке пір'ячко. Єфросинія Павлівна раптом заплакала. Кинула трубку і та побігла до своєї кімнати.

Ніна озирнулася довкола, ніхто не дивився на неї. Кожен був зайнятий своїм ділом... Петро Семенович похропував у своїй кімнаті, Марія
Тимофіївна співала колискову, Єфросинія Павлівна плакала на своєму
ліжку.
НІНА
Андрію, ви тут?

АНДРІЙ
Ніночко, я тут... Я подзвонив, щоб ще раз запитати твою адресу, бо на
карті не знайшов твого будинку... Ніночко, а можеш сказати, яке сьогодні число?
НІНА
(Ніна дивиться на газету "Нове українське слово" /календар біля
телефону)
Сьогодні 5 березня, п'ятниця. Завтра субота.
АНДРІЙ
А рік?

НІНА
Андрію, ви що? 1943.
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АНДРІЙ
Я ж знав! Але це диво...

НІНА
Яке диво?

АНДРІЙ
Я потрапив до Ніни, яка живе в 43-ому, на 76 років назад?

НІНА
Андрію, у вас травма голови? Я чула, як Єфросинія Павлівна казала
щось про військовий шпиталь.
АНДРІЙ
Ніно, коли ти поклала трубку, той Петро Семенович не образив тебе?
Він так кричав, я дуже не хочу, щоб таке повторилося.
НІНА
Він уже міцно спить. Так що можемо розмовляти хоч до ранку.

АНДРІЙ
Я переживаю за тебе.

Останнє так було приємно чути Ніні! Якби ж хтось побачив її почервонілі щічки та усмішку аж до вух, одразу б відчув цю хвилю щастя.

НІНА
Петро Семенович насправді дуже добрий. Я знаю... Хоч всі його
вдома бояться, а я не боюся! Я відчуваю, що він це все робить заради
нашої безпеки... І з голубом тому так поступив. І не тільки... Він злим
бабайкою став, коли його дружина померла два роки тому.

Тим часом в Андрія в сусідній кімнаті лунали хіти Дзідзьо із багатоголосим воланням уже вдосталь п'яних сусідів. Так голосно, що навіть
Ніна у своєму 43-ому почула.
НІНА
Там у всіх пацієнтів струс мозку? Коли в тата був, він теж дуже дивно
себе поводив.
АНДРІЙ
У них довічно і невиліковно.
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НІНА
Я теж полюбляю співати... І любила грати на піаніно! Як грати...

АНДРІЙ
Справді? Я теж полюбляю грати. Я навіть хотів у консерваторію
Чайковського вступити...
Андрій дістає з-під ліжка синтезатор, накритий якоюсь тканиною.

НІНА
У мене там батько вчився! Ну ось, ви одужуєте! Це доказ того, що ви
теж у 43-ому. Навряд чи через 79 років таке буде... Ваша пам'ять скоро
повністю поверне Вас до життя!

Андрій не знав, що говорити Ніні. Нащо доводити щось? Нехай вірить
в те, що їй ближче та зрозуміліше. Тим паче, він вже сам не знав, чи все
в нього добре з головою...
АНДРІЙ
Так тебе батько вчив грати?

НІНА
Ні, у нас не було вдома піаніно, а коли ми переїхали на цю квартиру,
тут воно в коридорі стояло, належало дружині Петра Семеновича. Коли
нікого не було я приходила і вчилась грати...
АНДРІЙ
Сама?

НІНА
Мене дехто вчив... Тільки ви про це нікому, добре?

АНДРІЙ
Звичайно, Ніночко

НІНА
(пошепки)
Хлопчик, який живе за шторкою в кімнаті Петра Семеновича...
АНДРІЙ
Який хлопчик?
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НІНА
(так само пошепки)
Петро Семенович дозволяє йому звідти вийти тільки коли всі сплять.
Тільки він не розмовляє... Всю його сім'ю вбили в Бабиному Яру.

АНДРІЙ
Бабин Яр... вересень 29-30 вересня 1941 рік. Я склав ЗНО з історії на
183 бали, але ніколи не думав, що зіткнуся із цими датами настільки...
близько... Петро Семенович врятував хлопчика з єврейської сім'ї...
НІНА
Він, певно, років на два молодший за мене... А грає дуже гарно!

АНДРІЙ
Ти чула, як він грає?

НІНА
Йому ж не можна! Він визирав через шторку із малюнком. І пальчиками показував, які клавіші затискати і як довго тримати.
АНДРІЙ
(усміхається)

НІНА
Я колись співала пісню "Цвіте терен",
(я в пошуках пісні)
а він мені щось став показувати, я потім зрозуміла, що він знає, як її
грати. І навчив мене!

//інколи глядачу показується та шторка... Ніби за нею повинен сидіти
хлопчик.
АНДРІЙ
Як добре, що ти згадала про пісню. Хочеш, можемо з тобою її зіграти?

НІНА
Як? Просто розумієш... Піаніно вже нема... Коли минулої зими було
дуже холодно і нічим було топити, то вирішили розібрати його... На
шматочки... Я після того тільки граю, як той хлопчик. І так на уявному
навіть ще краще виходить!
АНДРІЙ
Шкода піаніно... Але ти дуже здорово придумала! Так що?
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Спробуємо? Я слова не дуже знаю, тільки перші два рядочки, але з
твоєю допомогою справлюся.
НІНА
Слів не знаєш? Ти що!

АНДРІЙ
Добре, я вивчу, обіцяю!

НІНА
Цвіте терен, цвіте терен,
А цвіт опадає.
Хто в любові не знається,
Той горя не знає...

// Ніна пальчиками грає по уявному піаніно, а Андрій грає на
справжньому... В квартирі тихо, всі сплять. Тільки Ліда інколи тихенько
"на своєму дитячому" підспівує. За шторкою хлопчик тінню від свічки
виказує, що також грає на уявному піаніно.
Андрій ставить програвач з піаніно на повтор, щоб Ніна продовжувала співати. А сам вирішує пошукати інформацію щодо долі її будинку.

Сотні фотографій передивився Андрій, і з них стало зрозумілим і про
знищення голубів, і про облави в місті, і про Євбаз.

Будинок Ніни в ніч з 10 на 11 травня 1943 року було підірвано і повністю зруйновано в результаті радянського авіанальоту... Один із літаків
чомусь полетів убік, скидаючи бомби вже не на колії з ворожими ешелонами, а на мирні квартали.

Андрій читав інформацію, а по іншу сторону Ніна.. доспівувала останній рядочок. За той коротесенький проміжок часу, що поєднав два світи
надзвичайно далеких одне від одного людей, Андрій встиг прив'язатися до справжнього дива - дівчинки Ніни.

А вона, усміхнена та щаслива (бо в ту мить в неї було більше причин
радіти, ніж за всі останні три роки), ніяк не хотіла закінчувати розмову,
тому після перших секунд мовчання одразу згадала, що хотіла сказати:
НІНА
Ви так гарно граєте! Я б Вас слухала і слухала! Андрію? Ви де?
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Червоні очі та тремтіння рук видавали емоційний стан Андрія, але він
тримався з останніх сил.

АНДРІЙ
Ніночко... Я повинен тобі зараз дещо розповісти. Я навіть не знаю, як
ти це сприймеш. Але я мушу попередити.
НІНА
Ви про що?

АНДРІЙ
Ніночко, зараз в тебе 5 березня 1943 рік, правильно?

НІНА
Саме так!

АНДРІЙ
Дивись, в ніч з 10 на 11, коли почуєш голосно сирену, стережися...
Спочатку пролунають далекі розриви бомб. Далі за вікном все засяє як
удень. То з літаків будуть скидати САБи.
НІНА
Що ви таке кажете, Андрію? Звідки ви це знаєте?

АНДРІЙ
Потім всі раптом почують жахливий свист і страшний вибух... Ваш дім
буде підірвано першим...
НІНА
Нащо ж нашу вулицю бомбардувати? Тут нічого немає...

АНДРІЙ
Свої..

НІНА
Як? Свої...?

АНДРІЙ
Ніночко, ні в якому разі не біжи в підвал будинку! Бо там всі загинуть!
Якщо є можливість, забери всіх, і Єфросинію Павлівну, і Ліду, і всіх… І
тікайте! Я не жартував, не придумував, коли тобі казав...
Дзвінок обривається. Андрій дзвонить знову.
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АБОНЕНТ
На вашому рахунку недостатньо коштів....

АНДРІЙ
Ні! Не зараз!

Андрій вибігає з кімнати, забігає до "вже дуже веселих сусідів". Там
туса в самому розпалі.
РОМАН
Андріюю, друуже! Дякую тобі за вечір! Якби не ти!

(п'яний обіймає Андрія)

АНДРІЙ
Телефон! Будь ласка, хтось дайте телефон!

АНЯ
На. Чого так кричиш?

Андрій набирає номер Ніни. Виходить із кімнати. Трубку бере Ніна.
Саме та Ніна, якій так довго намагався додзвонитися Андрій.

НІНА (КОХАНА)
Андрію, любий, ти мені дзвонив? Вибач, будь ласка, у мене був концерт. Я не змогла тебе попередити.

АНДРІЙ
Ніно-о-о... Ніночко, я так радий тебе чути... Я думав… що ніколи вже
не додзвонюся...
НІНА (КОХАНА)
Ти вже там себе накрутив, певно? Я так скучила!

АНДРІЙ
Ніночко, уявляєш, це був такий незвичний вечір! Мені стільки тобі
треба розповісти!
6. СВІТАНОК. БАЛКОН ГУРТОЖИТКУ/КРИША.

Ніна (кохана) та Андрій годують голубів.
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НІНА (КОХАНА)
Як їх багато! На таку смачну булочку всі голуби Києва можуть злетітися.

Андрій не знаходить собі місця. Синці під очима видають безсонну
ніч та постійні думки про загадкову дівчинку з минулого.
АНДРІЙ
Не могло ж це бути маревом… чи дурним жартом?

НІНА (КОХАНА)
Не знаю… Я вірю в дива!

АНДРІЙ
Якщо доля справді дала мені шанс врятувати Ніну, її сім’ю, а я не скористався так, як повинен був?

НІНА (КОХАНА)
Андрію... Не картай себе. Ти ж прекрасно розумієш, що Людина не
завжди може вплинути на хід подій, які від неї не залежать. Але є дещо
цінніше - вічна пам'ять та любов. Збережи її в своєму серці.
Ніна обіймає Андрія. Навколо розлітаються голуби.

ВІРА СТЕПАНІВНА
ЗАКАДРОВИЙ ГОЛОС
Цю історію можна було б завершити на цьому місці. Андрій навіть так
і планував. Але доля мала дещо інші плани щодо цього...
Сашко пробігає повз балкону, помічає
зупиняється/зйомка через вікна різних кімнат

Андрія

та

Ніну,

ВІРА СТЕПАНІВНА
ЗАКАДРОВИЙ ГОЛОС
Поки Сашко шукає Андрія та Ніну, а Яна старанно готується до іспиту
з філософії, всі інші вже як пів години обговорюють дещо сумну новину.
Керівництво дізналося про вчорашню вечірку, і мене, Віру Степанівну,
яка пропрацювала в гуртожитку вірою і правдою 36 з половиною
років(!), звільнили.
7. ХОЛ ГУРТОЖИТКУ.
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АНДРІЙ
Як звільнили?
(дивиться на пустих стіл, шафу)

ЕКРАНОЗНАВСТВО

САШКО
Я не знаю що ти там зробив, але вона дуже хотіла тебе побачити…

До них підходить Роман…

РОМАН
(звертається до Андрія)
Віра Степанівна сказала, що пробачить мене, якщо я передам тобі
цей лист. Будь-ласка, тримай…

Андрій розгортає лист від Віри Степанівни. Кадрове наповнення відповідає тексту (Віра Степанівна пише листа/ до Єфросинії Павлівни збігаються всі сусіди через перейми…/ Руки Віри Степанівни / Ніна вмовляє
всіх тікати / Андрій читає лист )

ВІРА СТЕПАНІВНА
Любий Андрію, прийшов час нам з тобою познайомитись. Я народилася 6 березня 1943 року. Єфросинія Павлівна - моя мати. Так, ти подзвонив нам саме в той день, коли Я вирішила з’явитися на світ! Через
той дивовижний дзвінок із майбутнього матуся назвала мене Вірою!

Я відчуваю серцем як ти зараз мучиш себе питанням «Що сталося в ту
страшну травневу ніч?»
Біда в тому, що Ніні ніхто не хотів вірити! Наша вулиця була найтихішою в місті. Навіть у найстрашніших снах нікому не спадало на думку,
що таке лихо може з нами статися! Ніна цілий вечір вмовляла всіх провести цю ніч в шпиталі, де працювала її матуся. І тільки Єфросинія
Павлівна врешті-решт наважилася, схопила мене і вони з Ніною вибігли
рівно за годину до трагедії.
В ту ніч ніхто не залишився живим… Наш дім розбомбили вщент.
Але завдяки малюнкам Ніни в моїй пам’яті назавжди залишаться
мудрий Петро Семенович, великодушна Марія Тимофіївна, її онучка
Ліда та той маленький музикант за таємничою шторкою…
Я обіцяла Ніні відшукати тебе, хай вона спочиває із миром... Ніна прожила довге щасливе життя, завдяки тобі!
Чесно кажучи, я вже давно зрозуміла хто є той Андрій! Мені тільки
потрібно було дочекатися, коли прийде час.
Через вчорашні Романові витівки мені прийшлося діяти…
І ще вибач, за твоє вчорашнє " позапланове" чергування в гуртожит-

ЕКРАНОЗНАВСТВО_2020_Verstkа.qxd 19.10.2020 21:38 Page 147

Випуск 4

147

ку: це я змінила графік, а потім вимкнула світло.
Вже котрий раз переконуюсь, що чудо існує, але створювати його
потрібно тільки своїми зусиллями!
А тепер віддаю тобі те, що носила з собою Ніна все своє життя на
згадку про тебе. Щасти тобі!
8. ЦВИНТАР на березі Дніпра

Андрій згортає листа, відкриває збірку українських народних пісень,
що зберігала все своє життя Ніна на згадку про НЬОГО…
АНДРІЙ
(розгортає, на першій сторінці "Цвіте терен")
Я вічно пам’ятатиму твій голос
9. ТИТРИ. ПІД ПІСНЮ "ЦВІТЕ ТЕРЕН"
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