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Переднє слово

Екранні медіа, мас-медіа (або засоби масової комунікації) – 
основні творці медіа-середовища в сучасному суспільстві, що 
здатні суттєво змінити масову свідомість, перелаштувавши її на 
принципово інші цілі та завдання. Відтак принциповим і акту-
альним для наукового пізнання є дослідження екранних медіа як 
складової: а) ідеологічного впливу; б) формування моральних та 
естетичних установок; в) стилю життя; г) психологічного стану 
суспільства загалом.

Експансія цифрових технологій – найочевидніша реальність 
першого десятиліття ХХІ ст. Серед змін, які відбулися з огляду 
на впровадження означених технологій, – радикальна трансфор-
мація засобів творення текстів, механізмів комунікації автора і 
публіки, а також конституювання митця в системі культури. Іно-
ді видається, що ця революція не має аналогів у минулому і є 
чимось абсолютно новим. Насправді це не так. Подібні процеси 
відбувалися дев’яносто-сто років тому. Пригадаймо, наприклад, 
відому теорію «літературного побуту» російського літературо-
знавця Б. Ейхенбаума. Ось як він описував реалії літературного 
життя впродовж 1910–1920-х років: «Літературна еволюція, яка 
ще недавно так виразно означувалася в динаміці форм і стилів, 
начебто перервалася, зупинилася <...> Можна стверджувати, що 
кризу нині переживає не література сама по собі, а її соціальне 
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побутування. Зазнало змін професійне становище письменника, 
змінилися співвідношення письменника і читача, звичні умови і 
форма літературної роботи – відбувся радикальний зсув у сфері 
самого літературного побуту, що виявило ряд фактів залежності 
літератури та власне її еволюції від умов, що виникають поза 
нею <...>. Становище письменника наблизилося до становища 
ремісника, який працює на замовлення <...>» * [3, с. 428–429].

Ідеться, за контекстом, про такі особливості, які і справді 
нагадують сучасні зміни. Передусім у самому статусі митця, 
художника, котрий утратив риси сакрального служіння Істині, 
Ідеології (чимала частка творчого набутку була зорієнтована на 
«ідеологічну доцільність»), Системі (державній на теренах ко-
лишнього СРСР і «державно-капіталістичній» на Заході). Одна-
че при цьому жодного слова про технологічну складову відтво-
рюваних процесів. Та й надто мало спільного в розвитку техніки 
і технологій тоді й тепер. Відтак і постала проблема для науково-
го дослідження: як саме використовують набутки цивілізаційно-
го розвитку, і яким чином вони кореспондують з набутком власне 
історико-культурним? Визнаним законом історичного розвитку 
є циклічність, повернення до одних і тих самих парадигм: світо-
глядних, світочуттєвих, жанрово-стильових. То ж за описаними 
Б. Ейхенбаумом змінами почалися, із середини 1930-х і до по-
чатку 1990-х років, інші, які продовжили відомі в ХІХ ст. форми 
літературно-мистецького життя. Серед них – сакральний статус 
як літератури (кіно, театр, музика), так і власне митця (попри 
відомі цензурні утиски і загальну підконтроль ність сфери мис-
тецтва ідеологічним та каральним органам).

Вищеподане промовисто свідчить про необхідність користу-
вання таким категоріальним апаратом, який дозволить мислити 
процеси, що відбуваються в сучасному суспільстві під впливом 
(чи за участі) наймодерніших технологій, у системній єдності 

* Переклад з російської мови С. Тримбача. – Ред.
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всіх елементів державного і суспільного життя. Одне з таких по-
нять – «медіа-система». Цей термін, за одним з найтиповіших 
визначень, «позначає сукупність правил або структур, які харак-
теризують медіа в певному визначеному регіоні (як правило, в 
певній країні). <...>». Використовуючи «термін “медіа”; <...> як 
правило, розуміються центральні мас-медіа в секторах “друкова-
ні медіа”, “радіо”, а останнім часом також “Інтернет”» [2, с. 280].

Етимологія поняття «медіа-система» дозволяє зрозуміти, що 
технологія є лише підсистемою, а самі медіа-системи «виникли 
в національно-державному контексті і довго сприймались саме 
як такі; погляд на сусідні системи був радше винятком із пра-
вил. Тому аналіз медіа-систем і їх порівняння мають порівняно 
коротку історію...». І навіть більше: «Як правило, йдеться про 
центральні взаємозв’язки у сфері медіа і таких їх елементів, як 
друковані медіа, радіо, онлайнові медіа, які одночасно можуть 
розумітися як підсистеми. Системно-орієнтований макропідхід 
може супроводжуватись мікропідходом щодо окремих дійових 
осіб, наприклад, комунікаторів (-► журналістика) або спожива-
чів медіа» [2, с. 280–281].

Сфера культури не обмежується високим мистецтвом, хоча 
більшість вітчизняних дослідників тяжіють до вивчення саме 
цього матеріалу. Ігнорування побутової культури, власне побу-
ту як феномену культури, мало прикрі наслідки в часи СРСР, і 
тільки віднедавна ця традиція почала трансформуватися в пози-
тивному сенсі. Зокрема, з огляду на технологічну революцію, на 
радикальне оновлення технології побутової сфери. 

Системний підхід гарантує повноту (бодай відносну) дослі-
дження сфери культури. Тому не дивним є оновлення теоретич-
них моделей щодо літературно-мистецького побуту. Бо саме тут 
нині зароджуються тенденції, які матимуть практичний вихід у 
найближчому майбутньому. У зазначеній праці Б. Ейхенбаума [3], 
а також у дослідженнях Ю. Тинянова й Ю. Лотмана висвітлено, 
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яким чином саме в лоні мистецького побуту зароджуються мова 
і мовлення літератури та мистецтва. У літературних салонах, то-
вариствах, мистецьких об’єднаннях виникає нова лексика, що 
пізніше стає базою творення нового мистецтва. В останні роки 
дедалі частіше звертаються до подібної проблематики й україн-
ські дослідники [1]. Вироблені методології дозволяють спроек-
тувати їх на сучасний матеріал, аби побачити, що впровадження 
новітніх технологій привело до створення нових середовищ, де 
і народжуються нові системи мовлення, нові стилістики, нові 
засоби спілкування. Один із сучасних сюжетів – перехід до ме-
режевої свідомості, коли спілкування осіб з різних соціальних, 
психологічних, класових, інформаційних ніш відбувається через 
Інтернет. Інший сюжет – засоби сучасної кіно- та відеозйомки й 
обробки знятого матеріалу стають звичним побутовим явищем. 
Авжеж, кінолюбительство існувало й раніше, одначе тепер тех-
нічні можливості професіонала і любителя значною мірою вирів-
нюються. Типологічно це нагадує ситуацію 1820–1840-х років, 
коли літературна грамотність стала однією з прикмет тогочас-
ного побуту освічених верств і впродовж наступних десятиліть 
була фундаментом розвитку професійної літератури.

Проте нові технології несуть і чимало загроз, з якими можна 
впоратися, вибудувавши універсальну для світової цивілізації 
систему самозахисту. Медіа-мистецтво мусить відігравати в та-
кій системі одну зі стрижневих ролей: і як механізм самоопису-
вання (Ю. Лотман та ін.) та саморегуляції, і як маркер процесів, 
що відбуваються в суспільстві загалом. Однак вивчення медіа-
культури, медіа-мистецтва ускладнюється надзвичайною різно-
манітністю їх форм і видів. Тільки визначень цього явища існу-
ють чимало: Media Art, New Media, Art New Media, Art Digital, 
Art Software, Art Bio, Art Information, Art Cyber Art тощо. 

Вищевикладене вимагає від науки створення чогось на зра-
зок карти, де фіксуватимуть наявні «рухи і зсуви» цивілізацій-
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них «материків». Окрім того, ідеться про моделі самоописуван-
ня процесів, які відбуваються в культурі, цивілізації загалом, 
найперше – про моделі альтернативного штибу. 

Автори пропонованого увазі читачів збірника статей і запо-
взялися визначити стратегії дослідження явищ, що відбуваються 
в сучасній культурі та пов’язані з появою нових медійних засобів 
і медійних середовищ. У першому розділі – «Сучасні технології: 
теоретичне осмислення» – передусім подано історичну ретро-
спекцію розвитку медіальних технологій, головним чином, на 
матеріалі кіно. Ідеться також про історичну динаміку терміноло-
гії сучасних екранних медіа. Бо ж поліфонія екранних способів 
відображення реального світу в усій повноті його об’єктивних і 
суб’єктивних складових, розмаїтті типів і форм умовності, пере-
плетінні видових, родових, жанрових, стилістичних тощо ознак 
зумовлює особливу актуальність проблеми термінології як су-
купності чітко означених спеціальних визначень, покликаних 
забезпечити взаєморозуміння між суб’єктами видовищної сфе-
ри діяльності.

Відображення реальності в ігровому кінематографі в епоху 
цифрових технологій та, зокрема, один із сучасних жанрів ігро-
вого кіно – «мок’юментарі» – визначили предмет дослідження 
автора ще однієї статті першого розділу збірника – «Трансфор-
мація реальності в сучасному екранному просторі: імітація, на-
слідування, (псевдо) ідентичність». Жанр (або жанровий різно-
вид) «мок’юментарі» є одним із сучасних формально- естетичних 
трансформацій ігрового кінематографа, в основі якого – ігрова 
імітація та пародіювання іншого, самостійного, виду кіномис-
тецтва – документального кіно. Ключовим моментом при цьо-
му є маскування намірів імітування та пародії. Відтак фільми 
«мок’юментарі» глядачем (а часто і критиками, і кінофести-
вальними експертами) сприймаються як документальні стрічки. 
У доробку описаний генезис жанру «мок’юментарі», формуван-
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ня його ключових естетичних принципів та визначення місця в 
сучасній екранній культурі.

У статті «Сучасні стратегії дослідження екранної культури: 
візуальний поворот» представлено огляд основних методів, кон-
цепцій і теоретичних підходів, які сформувалися в межах аналі-
зу сучасної візуальної культури. Сучасні дослідження візуальної 
культури – це новий міждисциплінарний напрям, що виник на 
перетині філософії, теорії культури, соціології та мистецтвознав-
ства, ґрунтований на теоретичних підходах психоаналізу, семіо-
тики, постструктуралізму, неомарксистської критики, фемінізму.

Аналізоване поняття «візуального повороту», уведене аме-
риканським дослідником візуальної культури У. Дж. Т. Мітче-
лом (Mitchell W. J. T.) у 1980-х роках, зафіксувало справжній 
переворот у гуманітарних науках, пов’язаний із зацікавленням 
у вивченні кіно, телебачення, реклами саме з позицій сучасних 
філософських і соціальних теорій.

Другий розділ – «Новітні тенденції вивчення екранних мис-
тецтв» – відкриває стаття, присвячена проблемі конвергенції та 
дивергенції екранних медіа. Проблема зближення різнорідних 
аудіовізуальних моносистем у єдину мультисистему (екранні 
медіа) набуває актуальності в контексті поглиблення технологі-
зації галузі комунікації. Пріоритетний розвиток аудіовізуальних 
медіа, які за швидкістю охоплення споживачів долають усі рекор-
ди, актуалізує завдання дослідження особливостей шляхів функ-
ціонування окремих видів екранних медіа, а також на основі їх 
специфічних ознак визначення механізмів міжвидової взаємодії. 

У статті «Кінообразність: специфіка і перспективи розвитку» 
подано ретроспекцію розвитку аналітик образності екранного 
мистецтва. Основний матеріал кінообразу – реальність, яка зі 
впровадженням нових технологій зазнає змін. Сучасні екранні 
медіа репрезентують новий тип достовірності, де реальність по-
ступається місцем гіперреальності із численними цифровими 
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копіями та симулякрами. Спостережено еволюціонування кіно-
образності від традиційного копіювання, наслідування до симу-
ляції екранного часо-простору шляхом імітації фотографічності 
цифровими засобами. 

У статті «Сучасні підходи до дослідження кіножанру» запро-
поновано аналіз розвитку теорії жанрів в екранних мистецтвах. 
Ці теорії набули нової динаміки, починаючи з 1960–1970-х ро-
ків, і нині, з розвитком нових технік і технологій, стали актуаль-
ними в контексті радикальних видозмін культурних парадигм.

Завершує збірник третій розділ – «Методологія аналізу су-
часних мистецьких практик». У статті «Еволюція зображальних 
засобів кіномистецтва у ХХ–ХХІ століттях (на прикладі воєнної 
кінопропаганди)» обсервовано світове і вітчизняне кіно ХХ ст., 
простежено його еволюцію на прикладах найакцентованішого – 
у політичному й ідеологічному планах – кіноматеріалу. Зокрема, 
ідеться про технологічну модернізацію та зміни у відчутті часу 
та простору, що виявилися у формуванні теорій індустріальної 
війни в 1930–1950-х роках та знайшли своє художнє відобра-
ження в роботах радянських, європейських та американських 
кінематографістів. А кіно ядерної доби 1960–1980-х років дало 
поштовх для воєнних теоретичних досліджень, стимулювавши 
формування концепції непрямого конфлікту або ж «війни малої 
інтенсивності» («війни комунікацій»). 

Один з виявів поєднання сучасних технологій та суспільних 
потреб у контексті інформаційної доби – жанр так званого «ток-
шоу». Можна стверджувати, що програми цього жанру сприяли 
появі інфотейнменту і значною мірою сформували сучасне таб-
лоїдне телебачення в тому вигляді, яким воно є нині і в системі 
медіа України, і в медіа-просторі світу загалом. Ці та інші аспек-
ти сучасних трансформацій жанру висвітлено в статті «Ток-шоу 
як формульний жанр сучасного телебачення: типологія, специ-
фіка, історичний зріз».
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Статтю «Еволюція зображальних засобів кіномистецтва 
у ХХ–ХХІ століттях (на прикладі воєнної кінопропаганди)» 
присвячено різним векторам відображення в кіномистецтві про-
цесів національної ідентифікації в сучасному світі й ролі та 
місцю українського кінематографа в дослідженні цих процесів. 
У дискурсі сучасної цивілізації концепція ідентичності об’єднує 
персональну й соціальну складові поняття, долучаючи до них 
компонент «іншого», наявність якого допомагає свідомості 
окремої людини або нації долати шлях самопізнання, співвідно-
сити себе з оточуючим світом й визначати координати власного 
розміщення в ньому. Наукові розвідки із цих питань потребують 
спільних зусиль філософів, культурологів, політиків, етнопсихо-
логів, мистецтвознавців. 

Дослідження сучасних екранних медіа охоплює величезну 
кількість емпіричного матеріалу, що характеризується багат-
ством виявів. Відтак це потребує особливої гнучкості теоретич-
них конструкцій задля адекватності розуміння процесів, що від-
буваються.

Сергій ТРИМБАЧ
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ЕКРАННІ МЕДІА І НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ДОБИ

Швидкість розробки і впровадження нових технологій у 
ХХІ ст. є одними з визначальних особливостей новітньої епохи. 
У дотеперішні часи (до 20-х років ХХ ст.) пересічний громадя-
нин існував у загалом стабільній системі координат – світогляд-
них, ідеологічних, моральних, естетичних. Нині впродовж одно-
го людського життя означені парадигми змінюються кілька разів, 
картина світу «перемальовується» і трансформується. Усе це ви-
суває на перший план нагальну проблему реагування суспільства 
на виклики технологій, на тотальний тиск на масову свідомість. 
У сучасному, навіть нібито демократичному світі громадянське 
суспільство часто-густо є похідним від заданих (згори, від дер-
жавного верху) програм маніпулювання. Новітня вітчизняна істо-
рія, особливо останнє десятиліття, надає чимало прикладів таких 
маніпуляцій, провідник яких – сучасна технологія екранних медіа.

Реальним виявом маніпулятивної політики є поява медіа-хол-
дингів, у яких об’єднано теле- і радіоканали, Інтернет-портали, 
видавництва газет, журналів тощо. Саме такі холдинги є одним 
з очевидних свідчень монополізації процесів і механізмів по-
ширення інформації в сучасному суспільстві. Тому їх діяльність 
має перебувати в режимі постійного моніторингу суспільства, 
вивчення засобів, якими «промивають» мізки людей.

Інший предмет вивчення – традиційний для гуманітарних 
наук. Мистецтво, у певному сенсі, – це «архів, що є передумо-
вою існування історії» * [1, с. 117]. Зниження суспільного ста-
тусу мистецтва в сучасному світі є одним із симптомів гумані-

*  Тут і далі переклад з російської мови С. Тримбача. – Ред.
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тарної кризи людства. Унаслідок цього функція самоописання, 
рефлексії культури зведена до набору поверхових констатацій. 
Так само мінімізується інша функція мистецтва – саморегуляція. 
Мистецтво, за деякими теоретичними конструкціями, які вида-
ються цілком аргументованими (Джолін Блейс (Jolene Blaize), 
Джон Іпполіто (Jon Ippolito)), у технологізованому світі виконує 
таку ж функцію, як і вакцина, що потрапила до імунної системи 
людини – провокує вироблення антитіл.

Додамо, що процеси глобалізації та відчутні впродовж остан-
ніх років спроби повернути Україну в лоно Російської імперії 
максимально загострюють проблему культурного самозахисту. 
Наша країна тривалий час була частиною імперії, вона досі міц-
но припасована до Російської Федерації – робиться чимало, аби 
вона сприймалась як етнографічно забарвлена частина остан-
ньої. Пам’ятна формула часів СРСР щодо культури, яка є «со-
ціалістичною [що означало імперською. – С. Т.] за змістом, на-
ціональною за формою» нині набуває знайомих обрисів. Україн-
ців й українство знову сприймають як малоросійський феномен. 
Сама Росія так і не перейшла від стану імперії до національної 
держави, а відтак гальмується формування національної (тоб-
то надетнічної) державності і в Україні. На сьогодні очевидним 
є заохочення етноцентричності української культури як чогось 
вторинного і периферійного. 

І це за розвитку нових технологій у царині екранних медіа, 
інформаційних систем. Характерним є програмування теле-
візійних каналів. Центральні телевізії («Інтер», «Студія 1+1», 
«Новий канал», СТБ, ICTV, «Україна») поширюють продукти 
майже виключно зарубіжного (в абсолютній більшості випадків 
російського й американського виробництва) походження. Навіть 
у тому разі, коли телесеріал український, він позбавлений рис 
українського побуту, українських реалій. Телевізійний прайм-
тайм нині майже стовідсотково російськомовний.
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Натомість периферійні канали («Культура», ТРК «Київ», 
КДТРК, регіональні канали, щоправда, лише на Західній та в 
Центральній Україні) пропагують, поширюють зразки етно-
культури або того, що за традицією називають «шароварною 
культурою». Образно кажучи, приторговують «брязкальцями», 
виготовленими «аборигенами». Відтак український громадя-
нин поставлений перед вибором, який тотожний тому, що сто-
яв перед кожним і п’ятдесят, і тридцять літ тому: або повністю 
ідентифікувати себе з панівною імперською (а тепер й імпер-
сько-глобалістською) культурою, або прийняти етноцентричну 
модель культурної поведінки, що апріорі залишає його за межа-
ми світової цивілізації. Третій варіант полягає в поєднанні обох 
моделей, який має вигляд не зовсім природного.

Украй політизований поділ України на Схід і Захід, про який 
стільки мовлено впродовж останніх п’яти-шести років, багато 
в чому породжений методологією програмування екранних 
медіа. При тому, що події Помаранчевого Майдану 2004 – по-
чатку 2005 років відбувалися під гаслами єднання України за-
для спільного європейського вибору, подальші акції засвідчи-
ли: імперська модель залишається незмінною (трансформації 
не мають фундаментального характеру). Її дієвість очевидна. 
І річ не в мові, якою розмовляють ті чи інші українці. Ідеть-
ся про дещо інше. На Сході й Півдні здебільшого сповідують 
цінності надетнічного, імперського штибу. Вони аж ніяк не 
російські, хоча їх і проголошують та поширюють здебільшого 
російською мовою. То ж некоректним є визначення правлячої 
нині ідеології як ідеології (та, додамо, культурології) «росій-
ського націоналізму». Ні, ідеться саме про стратегію заведення 
України під дах імперії. Без України остання і не уявляється. 
Державний прапор, герб і гімн, напевно, будуть збережені.  
Одначе в культурному й ідеологічному сенсі така країна існу-
вати не буде.
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На початку 2005 року та сама перспектива була загалом пря-
мо протилежною. Ішлося про відродження курсу, який багато в 
чому визначав культурну політику в 1920-ті роки. Полягав він у 
поруйнуванні етноцентризму, «шароварщини» (у ній підозрюва-
ли навіть Т. Шевченка; досить пригадати відомі кпини на його 
адресу одного з лідерів авангарду – Михайля Семенка) на ко-
ристь євроцентризму. Знамените гасло М. Хвильового «Геть від 
Москви!» й означало переформатування культурних стратегій у 
напрямку культурної Європи. Як і тепер, тодішні вітчизняні інте-
лектуали не були одностайними у виборі шляхів розвитку націо-
нальної культури. Під час репресій 1930-х років винищили тих з 
них, хто був орієнтований на європейську культуру (Л. Курбас, 
властиво, – символ цього напряму). А залишилися такі, що при-
ймали існування етноцентричної культури в рамках відродженої 
сталінським режимом імперської Росії. Існування, треба визнати, 
доволі комфортне для її носіїв (у десятки і сотні разів завищені 
гонорари, безкоштовні дачі й будинки творчості).

Неозброєним оком помічаєш збіг у культурно-історично-
му часі технологічної революції та масових політичних репре-
сій. На рубежі 1920–1930-х років починається індустріалізація 
СРСР. У кіно з’являється звук, точніше – звуко-зоровий син-
тез, що ставить під питання пластичну, зорову складову кіно-
мистецтва.  Нові модифікації екранної культури виявляються 
ефективнішими за своїх попередників епохи «німого кіно» в 
сенсі обробки масової свідомості. Інший медійний засіб – радіо, 
яке де в чому навіть переважало кіно: за простотою і швидкістю 
поширення інформації. Мають рацію ті, хто стверджує: «З жод-
ним іншим медіа міф Жовтневої революції не пов’язаний так 
тісно, як з радіо <...>. Радіо ввійшло в той міф як безпосередньо 
“пов’язаний” з ідеєю більшовизму медіальний засіб, який дозво-
ляє безпровідне поширення в просторі звісток про історичний 
успіх Леніна, що доти було недоступно ні друкарні, ні телеграфу.  
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За  посередництва радіо революція переростає з історичної та 
політичної події в (інтер)національний тріумф комунікації в той 
момент, коли Ленін за допомогою радіотелеграфу долає блока-
ду молодої радянської республіки і поширює свої гасла по всій 
Європі. У радянській історіографії електромагнітне завоювання 
європейського простору оцінювали як вираз і символ ідеологіч-
ної сили, енергії та правдивості більшовицької ідеї» [5, c. 17].

Чимала кількість фільмів 1930-х років власне і нагадувала 
радіоп’єси – жанр, який упродовж кількох десятиліть (до 1970-х) 
зажив великої популярності: такий собі звуко-віртуальний театр 
на дому, прообраз нинішнього телебачення, яке так само біль-
ше сприймається на слух, аніж зорово. Тривалий час радіо було 
поза конкуренцією навіть у новітні часи. Його можливість про-
никнення крізь просторові ніші дозволяла навіть міфологізува-
ти цей медійний засіб. Лише тепер, коли навіть у мобільному 
телефоні починає працювати телевізійна звуко-зорова «картин-
ка», радіо буде змушене шукати нових можливостей у змаганні з 
іншими медійними засобами.

Мовний режим українських фільмів 1930–1950-х років чим 
далі більше був російськомовний. Фактично відбулося повер-
нення до методології царських часів, коли українською мовою 
дозволяли театральні вистави етноцентричного змісту. Там, де 
йшлося про сферу побуту, традиції, ритуали – визнавали до-
цільність української. Здебільшого – це традиційний історич-
ний ареал українства: село і селяни. Допоки вони перебувають у 
своїй історико-культурній ніші, доти їм дозволяють ідентифіку-
вати себе зі споконвічними обрядами та віруваннями, особливо 
з тими, що не мають стосунку до християнства (в останньому 
радянська влада вбачала конкурента, оскільки сама продукувала 
міфи релігійного порядку).

Вихід за межі традиційних «меж осілості» українців провоку-
вав останніх до радикальної зміни світоглядних та поведінкових 
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парадигм, а також мовного та мовленнєвого дискурсу. Що, влас-
не, і відбиває дзеркало українського екрану початку 1930-х ро-
ків. До прикладу, мистецтво авангарду, яке багато в чому і було 
естетичним «мейн-стрімом» 1920-х, кваліфікувало людське тіло 
як неповноцінне, таке, що потребує додаткових механізмів для 
опонування Природі і опанування нею ж. Кіно та фотографію як 
медіальні засоби подавали такими, що якнайкраще сприяли для 
досягнення заявленої мети.

Скажімо, у фотографіях Д. Демуцького жіноче тіло і є самою 
Природою, чия досконалість викликає в культурній пам’яті ес-
тетичні канони бароко (полотна П.-П. Рубенса і т. п.). У Довжен-
ковому фільмі «Земля» (1930) людське тіло (головним чином, 
жіноче) і тіло Природи ніби покладені поряд тіла машинного – 
задля рівноваги та фактичного ілюстрування авангардної тези 
щодо взаємодоповнюваності тіл – органічних і машинізованих, 
які спільно й можуть забезпечити справжній прогрес людства 
(у знаменитому епізоді заправки трактора людською сечею ця 
теза набуває свого конкретно-пластичного виміру). Авангардо-
вий медіа-конструкт усе ж приймає в себе образ людини, якій, 
щоправда, конче потрібні машини (у тому числі медіальні; зга-
даймо «кіно-око» Дзиги Вертова) і художники, котрі мають хист 
інженерів (відома формула про письменників як про «інженерів 
людських душ [а власне, і тіл. – С. Т.]» походить з тих часів).

Однак надалі, уже в 1930-ті роки, «медіальні фікції сталін-
ського часу вже не піддавали протезно-роз’яснювальним ідеа-
лам авангарду». Понад те, такі засоби зв’язку, як пошта і телефон 
«тяжіють до дематеріалізації та гіпертрофованої містифікації.  
Пропаганда відокремлює процес передачі інформації від її тех-
нічно-апаративних диспозитів і створює чисту комунікацію 
без посередників, медіумом якої є, так би мовити, сам радян-
ський ефір. Цей ефір символізується Сталіним і втілюваній ним 
діалектикою історичного розвитку. У підсумку виникає дивна 
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 архаїка, що продукує перед-модерн засобами самого модерну, 
перед-технічне засобами техніки і те, що не передається засо-
бами медіа» [7, c. 51].

Справді, у міфі про настання епохи більшовизму як ери 
справжньої історії радянська влада часто постає як влада медіа: 
захоплення пошти, телеграфу, телефону на екрані прокламовано 
як першу за важливістю акцію задля забезпечення влади. Надалі 
ж медіа як таке мало що значить. У нього, властиво, єдина функ-
ція – по’єднувати людей соціального низу (як правило, недоско-
налих, таких, котрі потребують доопрацювання, «доліплення») 
з носієм «правильної свідомості» [7, с. 54]. До прикладу, герой 
стрічки І. Кавалерідзе «Стожари» (1939) – звичайний селянський 
хлопець – надсилає наркому К. Ворошилову прохання про свою 
службу в прикордонних військах (замість убитого брата). Це про-
хання він тримає в таємниці навіть від коханої дівчини. Відпо-
відь надходить через радіо-тарілку, що височить над колгоспним 
майданом. Відповідь переконує парубка в правильності свого 
рішення (до того він, потрібно гадати, сумнівався і боявся опри-
люднити свій учинок). Один з радянських богів озивається через 
радіо-медіа, виходить на зв’язок – немов у давньогрецькому міфі.

Подібну функцію виконує і телефонний апарат. У «Щорсі» 
(1939) О. Довженка герой стрічки диктує лист дружині – орди-
нарець записує його на друкарській машинці. Це – для поштово-
го зв’язку, який призначений для приватного, горизонтального 
спілкування. А через телефон Щорс спілкується із самим небо-
жителем – товаришем Леніним. У фіналі ленінські слова він пе-
редає як заповіт, як настанову богів курсантам, які йдуть строєм 
повз командира дивізії.

Що ж до Сталіна, то він ніби Оруелівське Всевидюче Око, 
яке і справді не потребує засобів медіа. Сталін і так усе знає, 
усе бачить на довгії літа наперед. Слово віще – з Кремлівського 
амвона – ось що було головним, а не медійна техніка як така. 
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Не дивно, що саме домінантою слова, літературністю і теа-
тральністю позначені фільми початку 1950-х років – фіналу ста-
лінської доби. Нерідко кіно належало тільки ілюструвати сло-
весний або театральний тексти. Не випадково, що саме в ці роки 
одним з основних жанрів є фільми-вистави: «В степах України» 
(1952 р., реж. Г. Юра, Т. Левчук), «Украдене щастя» (1952 р., 
реж. Г. Юра, І. Шмарук), «Калиновий гай» (1953 p., реж. Т. Лев-
чук). У середині 1950-х років постала потреба пошуку нових 
можливостей кіномови: експлуатація архаїки, як і звернення до 
набутків інших мистецтв, успіху не приносила. Хоча – парадокс 
доби! – фільми періоду малокартиння охоче дивилися глядачі. 
Напевно й тому, що в чомусь вельми суттєвому вони потурали 
способу життя, який сформувався в масовій свідомості.

Приплив молодих творчих сил на українські кіностудії, дух 
полеміки, принесений ними, спонукали режисерів старших по-
колінь поновити свої зображальні засоби. Так сталося, зокрема, 
з М. Донським, тодішнім художнім керівником Київської кіно-
студії, який несподівано для багатьох створив фільм «Дорогою 
ціною» (1957) за однойменною повістю М. Коцюбинського. 
У стрічці спостерігаємо багато з того, що потім визначить нова-
торські пошуки в українському, грузинському, російському кіно 
1960-х років: особлива експресивність зображення, живопис-
ність кадру, лаконізм фабули, що тяжіє до притчі...

Нас, одначе, зміни в кінопоетиці цікавлять передусім з погля-
ду трансформації засобів комунікації. Наприкінці 1950-х років, 
під впливом щойно розпочатих і поки що непослідовних проце-
сів десталінізації, відбувалося щось на зразок контрреволюції, 
принаймні у сфері культури. Контрреволюції в тому розумінні, 
що включається пам’ять про культурні коди, відмінені і вилуче-
ні з обігу або й табуйовані в «р-революційні» 1920–1930-ті роки. 
До прикладу, в екранізації п’єси М. Старицького й І. Нечуя- 
Левицького «За двома зайцями» (1961) прекрасний, «самограль-
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ний» сюжет п’єси вписано в побут Києва початку минулого 
століття. Міняється звичний спосіб життя, у нього входять нові 
поняття і реалії, чим намагається скористатися перукар Голо-
хвастий (О. Борисов). Після веселих перипетій його залицянь до 
Проні Прокопівни (М. Криницина) і Галі (Н. Наум) усе завершу-
ється викриттям симпатичного шахрая... 

У підсумку маємо те, що нерідко називають народною коме-
дією. Персонажі фільму існують в атмосфері постійного свята, 
співів і танців, веселих розіграшів, ярмаркового колективного 
видовища. Шахрайство приречене, оскільки колектив контро-
лює поведінку кожного. Утім, його «цензура» зовсім не обтяж-
лива. Усі конфлікти вирішуються по справедливості, просто і 
радісно. Здоровий ярмарковий гумор панує у фільмі, ніби прові-
щаючи близькі переміни в українському кіно, такому «насупле-
ному» й надміру епічному, оплутаному численними табу. 

Характерно, що фільм не одразу завоював широку аудиторію, 
тільки наприкінці 1980-х років він увійшов до числа найулюб-
леніших (його герої та головні колізії, вочевидь, зримувалися з 
«базарно-ринковими» реаліями новітніх часів). Утім, можливо, 
саме він був тією «останньою краплею», котра й підточила арха-
їчну, усереднену мову тодішнього українського екрана, відкрив-
ши нові, небачені доти обшири.

На перший погляд фільм В. Іванова є простим, замало не «ав-
томатичним» утіленням теорії соціалістичного реалізму, що, за 
деякими визначеннями, відображав настання панування широ-
ких верств «опісля мало не повного зникнення прошарку євро-
пейськи освіченої інтелектуальної еліти внаслідок терору епохи 
громадянської війни, еміграції і переслідувань 20–30-х років. 
Соціалістичний реалізм у такій інтерпретації виявляється лише 
простим відображенням традиціоналістського смаку верств на-
селення...» [1, с. 15]. Хоча, насправді, соцреалізм був наслідком 
доволі складних процесів трансформації передусім авангардист-
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ських парадигм, був частиною єдиного розвитку європейського 
авангарду в 1930–1940-ві роки. Повернення до нього «має па-
ралелі не тільки в мистецтві фашистської Італії чи нацистської 
Німеччини, але й у французькому неокласицизмі, у живопису 
американського регіоналізму, у традиціоналістській і політично 
ангажованій англійській, американській та французькій прозі 
того часу, історизуючій архітектурі, політичному і рекламному 
плакаті, голлівудській кіностилістиці і т. д.» [1, с. 16].

Фільм «За двома зайцями» запропонував такий собі кітче-
вий підхід до розкриття матеріалу українського життя початку 
ХХ ст. і, разом з тим, запропонував інтелектуальне осмислення 
самої конфігурації того самого життя. Мова еліти і мова широ-
ких глядацьких верств зійшлися в одній фільмовій конструкції, 
що, власне, також перебувало в руслі еволюцій соцреалістично-
го мистецтва. Домінація якоїсь однієї установки (інтелектуалів 
чи «простаків»), по суті справи, виключається.

Інший режисер, В. Денисенко, також прагнув синтезу різ-
них культурних кодів, а в підсумку – це був пошук комуніка-
ції екрану й різних сегментів глядацької аудиторії («Солдатка», 
1959 р.; «Роман і Франческа», 1960 р.; «Мовчать тільки статуї», 
1962 р.). У фільмі «Сон» (1964) В. Денисенко здійснив цікаву 
спробу поєднати біографічну фабулу з особливостями поетич-
ного мислення героя – Т. Шевченка. Це було незвичним і могло 
б вивершитися новаторською картиною, однак неувага до зобра-
ження (цілком традиційного і статичного) певною мірою зни-
зили рівень фільму. Справді новаторською виявилася пізніша 
робота режисера – «Совість» (1969), створена в співдружності з 
письменником В. Земляком і тоді ж покладена «на полицю». Го-
строта морального вибору героя (жертва в ім’я інших), напрочуд 
цікаве зображальне рішення (оператор О. Деряжний), у якому 
пластично фіксується ірреальний стан персонажів, сконденсова-
на, насичена фабула – усе це кращим чином представило непе-
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ресічну особистість режисера, який завжди тяжів до поетичної 
філософської мови і водночас психологізму в трактуванні пер-
сонажів. Найцікавішим є те, що в «Совісті» реалізовано деякі 
світоглядні й естетичні установки поширеного тоді в Європі ек-
зистенціалізму. Інтелектуалізм кіномовлення несподівано орга-
нічно поєднано з матеріалом сільського життя в роки війни.

У 1964 році закінчувала роботу над фільмом група, очолювана 
режисером С. Параджановим. Доти мало хто знав це ім’я, оскіль-
ки його попередні фільми «Андрієш» (1955), «Перший парубок» 
(1959), «Українська рапсодія» (1961), «Квітка на камені» (1962) 
пройшли майже непоміченими. Єдине, що привертало увагу, – 
наполегливість у пошуках первинного, ще необ робленого, «не 
названого» культурою матеріалу. Це по-перше. А по-друге, у 
названих фільмах є проблиски рефлексії щодо самої методоло-
гії та стилістики кіно сталінських часів. До прикладу, стрічка 
«Перший парубок» базується на жанрово-стильових установках 
фільмів І. Пир’єва – надзвичайно популярних як у радянські, так 
і в пострадянські часи («Багата наречена», 1937; «Трактористи», 
1939; «Свинарка і пастух», 1941 і т. д.). І ось «Тіні забутих пред-
ків» (1964), екранізація відомої повісті М. Коцюбинського.

Утім, фільм важко назвати екранізацією. За визначенням са-
мого режисера, автори «відступили від Коцюбинського і, певно, 
не могли інакше. Ми хотіли пробитися вглиб, до джерел повіс-
ті – до тієї стихії, що породила її» [6, с. 65].

Класик же, довголітній неперевершений авторитет, був по-
ставлений під сумнів як провідник, носій однієї всепоглинаючої 
метамови, що дозволяє портретувати образ культури.

У процесі зйомок, за тим же визнанням постановника, 
«кінош не» мислення весь час нагадувало про себе. Хотілося ре-
дагувати природу. На щастя, самі гуцули, котрі знімалися в кар-
тині, доволі жорстко контролювали процес роботи над фільмом. 
Вони вимагали «абсолютної правди»: коли вже записано в сце-
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нарії, що ховають Петра, – то в домовині, і мусить лежати саме 
Петро і, до того ж, хороший чоловік, а не який-небудь.

У прагненні «редагувати природу» виявляла себе тради-
ційна парадигма мови і мислення. Добре, що в зйомках брали 
участь гуцули, безпосередні носії мови міфу, обряду, ритуалу, 
котрі не дозволяли підмінити їх звичною словесно-лінійною мо-
вою. Власне, вони й відіграли вирішальну роль в усвідомленні 
групою сенсу, структури міфу, мови язичників, наших «забутих 
предків». Їхня мова і справді в той момент була забута, викрес-
лена із життя культури – через її посередництво майже ніщо тоді 
не транслювали в культурний ефір нації. Якщо бути більш влуч-
ним, то випадки такого транслювання не були «узаконені», вони 
належали до периферійних явищ буття культури. Поява «Тіней 
забутих предків» С. Параджанова (оператор Ю. Іллєнко, худож-
ники: Г. Якутович і М. Раковський, композитор М. Скорик, авто-
ри: І. Миколайчук, Л. Кадочникова, М. Гринько, В. Єнгібаров, 
Н. Алісова) здійснила впродовж кількох років революційний 
вплив на власне структурне облаштування національної культу-
ри (поряд з іншими явищами літературно-мистецького життя).

У «Тінях...» запропоновано не лише новий текст, але й нову 
метамодель творчого процесу. Колишня передбачала ілюстру-
вання того чи іншого епізоду, викладеного засобами слова (того 
самого «тематичного завдання», лібрето). Виходило щось на 
зразок «рухомих картинок» у дусі «передвижників», коли зво-
ротний переклад з екранної мови на мову словесну давав точні-
сінько такий самий текст. Автор літературного тексту мислився 
як деміург, творець первинної, такої, що далі не розкладається 
на елементи, реальності. 

Фільм С. Параджанова поставив поза законом постать попе-
редника, деміурга: за законами міфу є лише глибинні структури, 
що орудують людьми, серед яких не може бути «авторів». Влас-
не, звертаючись до історії написання «Тіней...» самим М. Коцю-
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бинським, виявляєш, що саме так було і з ним. Занурюючись в 
атмосферу колективних дійств гуцулів, він виявляв їхню магіч-
ну силу, їхній магічний вплив на своє світобачення. Письмен-
ник, включаючись до обряду, мимоволі ставав його учасником 
і провідником, хоча й потребував спеціальних зусиль, аби до-
розумітися до мови, яку він добре не знав. У цьому світі відсутні 
будь-які медійні засоби комунікації, окрім власне міфологічних, 
обрядових. Відтак справедливим видається висновок про те, що 
джерелом поетики напряму, який у критиці не зовсім точно, на 
нашу думку, окреслюють як «поетичне кіно», є «обрядово-риту-
альне дійство. Символізація екранної реальності, її предметного 
світу виявила під ногами твердий ґрунт, знайшла серйозне під-
пертя у функціонуванні предмета в обряді, коли його магічне, 
символічне значення виходить на перший план, однак не пере-
креслює побутового прагматичного. Причому символізація ви-
никає в спілкуванні людини з реаліями навколишнього світу, 
вона є природною для неї» [2, c. 82]. 

Одна зі суперечностей світу С. Параджанова: проголоше-
ний лідером авторського кіно, він своїми фільмами поставив 
під сумнів власне категорію авторства як таку. Ніхто не писав 
ліб рето для цього вічно-прекрасного пластичного видива – його 
фото графію просто належить обережно відзняти своїми зіниця-
ми й перенести це сновидіння на кіноплівку. А перегляд фільму 
і є чимось на зразок колективного сну – тут також не бажано ви-
являти авторське свавілля...

Звідси й демонстративна неувага й неповага С. Параджанова 
до слова як до елемента принципово іншої культурної, медійної 
галактики. У цьому розумінні його космос є попередником того 
світу, що був героєм авангардистів 1920–1930-х років. Адже в 
них майже незмінно колектив створюється навколо слова, про-
рочого слова, пробиваючись до нього з темряви «дословесно-
го» буття. Улюблений герой цього кінематографа той, хто долає 
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«темноту» і «німоту», дістаючись «світла» й «слова», що одкри-
ває дорогу в ясне, просвітлене майбутнє.

У С. Параджанова навпаки – герой повертається в дословес-
ний, у чомусь «досвідомий» стан, занурюючись у блаженну й 
інтимно прогріту німоту й темноту. Так відбувається з Іваном 
Палійчуком у «Тінях...», з героями так і не поставлених «Ки-
ївських фресок» (залишилися кінопроби, відзняті 1966 р. опе-
ратором О. Антипенком). Саме цим, на наш погляд, зацікавив 
режисера оповідач з новели М. Коцюбинського «Інтермеццо» 
(сценарій за її мотивами, 1970 р., так і не був поставлений). Так 
само, як і Поет з «Кольору граната» («Вірменфільм», 1969 р.).

Однією з фундаментальних культурних стратегій, заявлених 
фільмом С. Параджанова, є те, що тут мова і мовлення людей 
адекватні, суголосні Природі, відтак у мисленні та поведінці 
людей усе мусить відображатися адекватно. Знак є відбитком 
реального світу, він працює лише в тих випадках, коли поєдна-
ний з дією, спрямованою на визначений об’єкт. Тому буття тут – 
це мова, та сама, якою розмовляє людина з непокаламученою 
свідомістю, свідомістю, не засміченою порожніми, нікчемними 
ідеологемами. 

Тобто в основу поетики покладено мову обрядів та ритуалів, 
яка виключає особисті рефлексії. На цьому медійному майдан-
чику є лишень відшліфоване віками дійство, що промовляє про 
безсмертя колективної душі. Тим парадоксальніші фільми пое-
тичного напряму – чільним персонажем у них є людина, у свідо-
мості якої прокинулася особистість, відтак особистий спротив 
проти цензурування його персональної волі і прагнень.

Початок 1960-х років у СРСР – це час, коли багато в чому 
штучна радянська обрядовість почала втрачати силу. Чахло й 
ідеологічно насичене слово, що заклинало майбутнє, волало до 
нього як до єдиного виправдання недосконалості сьогоднішньо-
го дня. Те, що нібито належало до нових культурних та ідео-
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логічних стратегій і мало замінити колишні засоби реалізації 
підсвідомих прагнень, вочевидь, пробуксовувало. Тим більшим 
одкровенням стало відкриття фільмом тієї реальності – живої 
реальності, – якою є начебто архаїчний пласт свідомості.

Камера оператора Ю. Іллєнка в «Тінях…» виявилася спромож-
ною проникнути й у підсвідомість окремої людини. Саме в подіб-
них епізодах ми знову, уперше від Довженкових стрічок, знаходи-
мо риси сюрреалістичної поетики. Частіше за все – це вловлення 
роботи підсвідомості в пограничний момент, на рубежі життя і 
смерті. От гине, від удару по голові, батько Івана, і перед його внут-
 рішнім зором спалахують силуети червоних коней, що повільно 
пролітають. Після такого ж удару по голові починається агонія в 
його сина – і в страшному напівсні він повільно занурюється в 
царство мертвих, де зустрічається зі своєю коханою Марічкою...

Власне, ще після смерті Марічки Іван занурюється в якусь 
нірвану. Звідти його намагаються – усім патріархальним гур-
том – витягти, але він усе ще перебуває в стані загальмованості, 
напівсну. Він, людина, зліплена з колективістської душі і тіла, 
випадає в індивідуальний простір, на саме його дно. За кадром і 
в кадрі звучить багатоголосся його одноплемінників, своєрідний 
хор, що намагається віднайти рецепт ліків від самотності. Же-
нитися – ото найпростіше. Повернути в коло циклічного, сіль-
ськогосподарського життя. Проте знову і знову свідомість Іва-
на виявляє в собі пробоїни, отвори, через які виливається його 
душа. Вона противиться, вона більше не може існувати в цьому 
колективістському здоровому тілі.

Здоровому, так, – адже воно по-справжньому красиве. Краси-
ве тілесно, матеріально. Та людина вже відчула іншу реальність, 
куди, слідом за коханою, і рушить. На жаль, та реальність смер-
тельна, там – небуття. Одначе душа обирає смерть, а з нею – 
свободу, не обтяжену нічим. Якусь надреальність, що підриває 
звичні уявлення про людське життя. 
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Людина повертається в дословесну «темноту» з тим, аби від-
найти самого себе, якісь фундаментальніші цінності. На світлі, 
на сонці, під колективістським контролем відбувається надто 
багато потворного і страшного. Утопія побудови світу на розум-
них, контрольованих раціоначалах дискредитована. Бунт проти 
цього – багато в чому сюрреалістський бунт. Виникає установка 
на іншу психічну, світоглядну, ідеологічну, медійну, зрештою, 
реальність. Ту, що не вправити раціональними засобами, до неї 
неможливо прикріпити нитки, за допомогою яких ляльководи 
намагаються нами управляти.

Зауважмо на ролі нової техніки в становленні новітніх поетик. 
Ідеться передусім про появу значно легших і значно мобільніших 
знімальних камер у середині 1950-х років, а також радикальне 
підвищення світлочутливості кіноплівки. Це було однією з при-
чин появи фільмів, де зафіксовано так званий «суб’єктивний по-
гляд» на реальність. Досить назвати знамениті фільми «Летять 
журавлі» (1957), «Невідправлений лист» (1959), «Я – Куба» 
(1962) режисера М. Калатозова, зняті оператором С. Урусєвським 
здебільшого ручною камерою. Метод «внутрішнього монологу», 
який розробляв С. Ейзенштейн ще на початку 1930-х років, од-
нак не був ним реалізований (не в останню чергу із-за технічних 
проблем), тепер утілюється на практиці. Так само ручною каме-
рою, у динаміці, зніме більшу частину епізодів «Тіней забутих 
предків» Ю. Іллєнко. Заодно використавши здобутки і в хімічній 
обробці кольорової кіноплівки (вітчизняної «Свеми», до речі). 

По-своєму використовують метод «внутрішнього монологу» 
в західноєвропейському кіно – у фільмах Федеріко Фелліні («La 
Dolce Vita» («Солодке життя», 1959 р.), «Otto E Mezzo» («8 ½», 
1963 р.), «Giulietta Degui Spiriti» («Джульєтта і духи», 1965 р.)), 
Інгмара Бергмана («Smultronstallet» («Сунична галявина», 
1957 р.), «Persona» (1966) та ін.), Алена Рене («L’annee Derniere 
a Marienbad» («Минулого літа в Марієнбаді», 1961 р.))... А фран-
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цузька «Нова хвиля» (Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо, Ерік 
Ромер, Клод Шаброль...) зуміла синтезувати ввесь досвід світо-
вого кінематографа, спробувавши «розібрати» механізм жан-
рового кіно і подарувати глядачам незабутню інтелектуальну 
екранну гру. 

Тим часом подолати кризу старого Голлівуда допомагає нове 
покоління режисерів та нові можливості кіноплівки, зокрема, і 
в переведенні з одного формату на інший. Період так званого 
«Нового Голлівуда» (1967–1976 рр.) у виконанні Мартіна Скор-
сезе («Alice Doesn’t Live Here Anymore» («Аліса тут більше не 
живе», 1974 р.)), Джорджа Лукаса («American Graffi ti» («Аме-
риканське графіті», 1973 р.)), Денніса Хоппера («Easy Rider» 
(«Безтурботний вершник», 1969 р.)), Артура Пенна («Bonnie and 
Clyide» («Бонні і Клайд», 1967 р.)), Боба Рефелсона («Five Easy 
Pieces» («П’ять легких п’єс», 1970 р.)), Френсіса Форда Копполи 
(«Godfather» («Хрещений батько», 1971 р., 1974 р.)) поєднав сти-
льову вишуканість французької «Нової хвилі», грубувату прямо-
лінійність голлівудських жанрів та шорстку необробленість ре-
ального життя. У підсумку екран вийшов на нову типологію 
контактів з аудиторією, передусім молодіжною. На контакти, які 
на ту пору видавалися втраченими назавжди – телебачення ви-
тіснило публіку з кінотеатрів, де показували здебільшого важез-
ні постановочні стрічки, фальшиві і старомодні. 

А ще рубіж 1950–1960-х років приніс широкоформатний 
екран (70-міліметрова плівка) із шестиканальним стереозвуком, 
поліекран (ним захоплювався, скажімо, О. Довженко; у «Пое мі 
про море» (1958) цей прийом використано), стереоскопічне кіно 
за системою «Стерео-70», де поєднано два зображення: одне – 
для лівого ока, друге – для правого... Були розроблені й системи 
кругового кіно («кругова панорама»). Розвивалося виробництво 
вузькоплівкового кіно на 16-міліметровій кіноплівці, упровадже-
но нові види 8-міліметрової плівки, що дало новий поштовх кіно-
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любительству (а в його лоні також зароджувалися нові засоби ви-
разності; одначе, це є окремою темою). Зокрема, було винайдено 
нові технології переведення фільмів з одного формату на інший 
методом оптичного друку та контратипування. Це дозволило зде-
шевити технологію знімального процесу. До прикладу, дебютан-
ти «Нового Голлівуда», майбутні знаменитості, незрідка знімали 
фільми на 16-міліметровій плівці («Безтурботний вершник» Де-
ніса Хоппера, скажімо), одначе ніхто, здається, не помітив утрати 
якості зображення та звуку після друку стрічки на 35-міліметровій 
плівці. Подібну плівку й економічне обладнання використовували 
і на телебаченні, чим і зумовлений доволі швидкий його прогрес.

Словом, ті вражаючі зміни, які відбувалися в кіно як одному з 
медіа-мистецтв від кінця 1950-х і до початку 1970-х років, знач-
ною мірою пояснюються і вибуховим прогресом технологій. 
Проте для справжнього успіху знадобився і шалений приплив 
талановитих людей саме в кіно – у ті часи його престижність сяг-
нула вищої точки; працювати в кінематографі видавалося щас-
тям, дарунком долі. Нині та престижність помітно знизилася. 

Та повернімося до історії українського кіно. Уже через рік 
після «Тіней...» Ю. Іллєнко зніме, як режисер, картину «Крини-
ця для спраглих» (1965). Він обере нетрадиційний для України 
сільський пейзаж. Замість біленьких хат, що потопають у зеле-
ні й квітті яблуневих і вишневих садів, грудастих, квітучих мо-
лодиць, ми бачимо село, котре заносить піском, де залишилися 
самі лишень старі люди. Інші розлетілися хто куди, але неодмін-
но у великі і малі міста.

Власне, фільм про кризу цивілізації, про кризу медійну, роз-
рив міжлюдських комунікацій. Те, про що значно частіше тоді 
вели мову митці Заходу (може, найвиразніше в кіно – Мікельан-
джело Антоніоні).

Дід Левко Сердюк (Д. Мілютенко) також залишився сам, без 
дітей... Від розпачу він розсилає телеграми про свою смерть. 
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Діти з’їжджаються і проводять один день з батьком. Тільки не-
живі вони якісь – навіть коли починають жартувати і грати. У їх-
ньому дитинстві було не так – тому старий і чує, внутрішнім 
слухом своїм, дитячі голоси. Їх випромінює якась метафізична 
реальність, та, що втратила рештки фізичного існування. Мета-
реальність часів, коли вони були єдиним цілим – батьки і діти, 
а тепер їх не дослухаєшся – бо не втрапляють у резонанс. На-
віть, коли в привезеному невісткою магнітофоні звучить голос 
сина (до речі, голос сценариста картини, поета І. Драча), він не 
сприймається як справжня реальність, як засіб медійного кон-
такту. Хіба що через поріг смерті хтось руку подасть – як в епі-
зоді, коли приходить повідомлення про загибель сина-льотчика.

Смерть узагалі тут не розділяє, а з’єднує. Дружина померла 
давно, проте все ще носить воду з криниці, яку чистить Левко. 
Суто сюрреалістичний прийом – спілкування з мертвими за до-
помогою сновидінь, що руйнують звичні зв’язки. У дні сьогод-
нішньому – минуле, мертве опредметнюється в щось неорганіч-
не, стверділе. Солдати війни – у сні, у спогадах – живі і справжні. 
Тільки їх знеособили, позбавили плоті, поставили на п’єдестал 
у вигляді потворного пам’ятника. Відтак сюрреальні сни проти-
стоять начебто документальній сучасній реальності, з якої пішла 
жива вода пам’яті, пішла сама ця пам’ять. Вихід один – поверну-
тися до початків, родити нових дітей і нове життя. 

У фіналі дід переносить яблуню на нове місце, а за ним іде ва-
гітна невістка. У неї починаються пологи, вона з усмішкою при-
слухається до імпульсів нового життя... Оптимістичний фінал  
трагічної, по суті, картини. Її недарма тоді, у 1965-му, заборони-
ли спеціальною постановою ЦК Компартії України. Ви йшовши в 
прокат уже в перебудовному 1988-му році, вона вразила подібніс-
тю тим пейзажам, що бачили тоді у фільмах і теле програмах про 
Чорнобильську катастрофу. Вона була вгадана Ю. Іллєнком – та 
реальність, якої ще ніби не було, але котра вже існувала. Режисер 
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спробував підірвати той еволюційний процес, що призвів до Чор-
нобиля, одначе сила мистецтва була пригнічена, репресована. 
Фільм міг стати контактною зоною суспільства і влади, проте не 
став: через заборону. Влада забороняла все, що не мало чіткого 
словесного сигналу на виході тексту, у даному разі – фільмового.

Фільм Ю. Іллєнка критикою було потрактовано як авангар-
дизм, хоча в ньому домінують ірреальні, ірраціональні мотиви. 
Однак, якщо розглянути авангардизм як загальноєвропейське 
явище, то в ньому також наявні суголосні за світоглядом тво-
ри і автори. Характерним є і наступний Іллєнків фільм – «Вечір 
на Івана Купала» (1968), за твором М. Гоголя, де, согрішивши, 
герой повертається в пітьму підсвідомості й безумства. Це опо-
відь про своєрідну втечу від колективної «цензури», від мора-
лістського контролю. Подібний мотив Ю. Іллєнко зреалізує у 
пізнішій стрічці – «Лебедине озеро. Зона» (1990), поставленій 
за ідеєю С. Параджанова. 

Близький за потрактуванням сюжет одного із шедеврів «шіст-
десятників» фільму Артура Войтецького «З нудьги» (1966), за 
оповіданням М. Горького, – слово убиває, від нього тікають без-
вісти, на той світ. А в «Камінному хресті» (1968) Л. Осики, по-
ставленому за оповіданнями В. Стефаника (сценарій І. Драча, 
оператор В. Квас), з вражаючою пластичною силою і психологіч-
ною виразністю оповідається притча про залишення людьми рід-
ної землі, домівки, які втратили притягуючу силу і спроможність 
живити й радувати людину. Не випадково, що у фільмах авторів 
напряму, названого в критиці «поетичне кіно» (насправді, варто 
вести мову про кіно міфо-поетичне), так багато німих і божевіль-
них, «темних» людей. Повторимо: тут простежується пряма поле-
міка з кінематографом соціалістичного реалізму, соціалістичного 
ідеалу, який оспівував, підносив прагнення до світла, до віщого 
слова. Та в 1960-ті роки були вже інший досвід й інші виміри того 
слова – від нього належало повернутися до самого себе...
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На матеріалі російської літературної класики і сучасного жит-
тя близьку інтерпретацію еволюції людини запропонував Р. Ба-
лаян у фільмах «Бирюк» (1977), за твором І. Тургенєва, і «Польо-
ти вві сні та наяву» (1981) (оператор обох фільмів В. Калюта), де 
герой ніби повертається до стану ембріона, зародку. Тут відтво-
рено драму сучасних міжлюдських взаємин, комунікативну дра-
му. Характерно, що навіть заміський пікнік зі звичними формами 
спілкування не змінює загальної картини стосунків головного ге-
роя стрічки і його нібито друзів. Так само, як і естрадна музика у 
вигляді одного з найвідоміших тодішніх шлягерів.

В акторських та режисерських роботах І. Миколайчука також 
прозирає знайомий світоглядний мотив. Для людини тут при-
родніше втратити пам’ять, аніж жити за приписами навколиш-
нього світу, законами, що суперечать життєвим переконанням. 
Не випадковим є інтерес І. Миколайчука до психіатрії, перебігу 
психічних захворювань. Двічі цей матеріал стане основою роз-
роблених ним заявок майбутніх сценаріїв – «Чиста дошка» і 
«Кувала зозуля в бабине літо...». Останній мав стати розповіддю 
про солдата, до якого через багато років після війни поверта-
ється втрачена пам’ять. Чимось близьким до цих нереалізова-
них задумів став фільм І. Миколайчука «Така тепла, така пізня 
осінь» (1982). Його герой, Майкл Руснак, на схилі літ приїжджає 
на рідну землю, звідки виїхав колись до Канади. І сліпне. Екран 
пам’яті, щойно наповнивши свою плоть живими барвами й зву-
ками, знову тьмяніє, знову обертається суто духовними симво-
лами. Слова тут так само не мають магічного змісту – вони не 
лікують і не рятують, не налагоджують комунікативних зв’язків. 

Є щось глобальне в цьому магістральному для нашого кіно 
останніх десятиліть сюжеті: сліди глибокої трагедії, стояння на 
краю безодні, тих часів, коли Україна була у вогні. Знов і знов 
поновлюючи в пам’яті ці колізії, кіномитці прагнуть витіснити, 
«викурити», вибілити на екранному полотні все болюче й пеку-
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че, аби позбутися родових національних травм. До осмислення, 
мистецького та світоглядного, колізій національного минулого 
підключалися кращі стрічки 1960–1980-х років: «Хто повер-
неться – долюбить» (1966), «Захар Беркут» (1971 р., за повістю 
І. Франка), «Тривожний місяць вересень» (1975) Л. Осики, «Білі 
хмари» (1968) Р. Сергієнка, «Анничка» (1968) Б. Івченка, «Хліб 
і сіль» (1970) Г. Кохана, «Білий птах з чорною ознакою» (1971) 
Ю. Іллєнка, «Іду до тебе» (1971) М. Мащенка, «Ати-бати, йшли 
солдати» (1976) Л. Бикова, «Високий перевал» (1981) В. Дени-
сенка, «Миргород та його мешканці» (1983 р., за творами М. Го-
голя) М. Іллєнка, «Що записано в книгу життя» (1989 р., за опо-
віданням М. Коцюбинського) О. Денисенка, «Камінна душа» 
(1989 р., за повістю Г. Хоткевича) С. Клименка…

Утім, згадаймо тут і за «Двома зайцями» В. Іванова, «Вави-
лон ХХ» І. Миколайчука (1980 р., за романом В. Земляка «Лебе-
дина зграя»), «Пропала грамота» (1972 р., за повістю М. Гоголя) 
Б. Івченка, де застосовано жанровий код вертепної драми. Низ і 
верх співіснують у площині одного фільму, історична драма по-
дається і у своєму зниженому, сміховому варіанті.

Після розпаду СРСР Україна випала з інфраструктури ко-
лишньої кінодержави. Вона не мала ні свого державного фон-
ду ігрового кіно, ні національного кіномузею, що, окрім інших 
чинників, унеможливлювало розвиток архівної та музейної 
справи, відтак і стабілізацію екранної культури. Прокат вітчиз-
няних фільмів фактично здійснювали тільки телевізійні компа-
нії. Наука про кіно, кіноосвіта й кінопреса перебували на межі 
виживання і не мали серйозних перспектив на майбутнє при збе-
реженні байдужого ставлення держави до їхніх потреб.

Кінець 1990-х років фактично означив руйнацію донедавна 
ефективної кінематографічної галузі. Державні кіностудії майже 
не отримували належного фінансування на фільмовиробництво – 
навіть заплановані в державному бюджеті кошти не надходили. 
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Скажімо, уряд В. Пустовойтенка 1999 року спромігся виділити 
студіям тільки 1,8 млн гривень, що становило 14,4 % фінансу-
вання, передбаченого бюджетом держави. Матеріально-технічна 
база всього кінопромислового комплексу (з кінотеатрами включ-
но) застаріла. Катастрофічно зменшувався кадровий потен-
ціал – професіонали масово полишали сферу державного і поза-
державного фільмування, ідучи працювати на телебачення та у 
відеобізнес. Відвідуваність кінотеатрів знизилася до критичної 
позначки і в 1999 році становила 0,1 відвідування в рік на одного 
середньостатистичного українця (на початку 1980-х рр. – 16–17, 
1993 р. – 2,4 відвідування). Сумним символом перемін став сто-
личний кінотеатр ім. О. Довженка, що «перепрофілювався» на 
казино «Червоне й чорне» (згодом – «Шамбала», а потому його 
і зовсім зруйнували). Кінофільми отримують виключно телеві-
зійну «прописку», чимало телеканалів роблять головну ставку 
на демонстрування кінострічок, абсолютна більшість яких нале-
жить зарубіжним виробникам. Особливої популярності зажили 
телесеріали, або так звані «мильні опери», що засновані пере-
важно на мелодраматичних історіях та детективних фабулах. 

Майже втрачену культуртрегерську функцію кіно почасти 
виконували кінофестивалі, кількість яких в Україні впродовж 
1990-х років зростала. Передусім ідеться про міжнародний 
кіно фестиваль «Молодість» (очолюваний А. Халпахчі), який на-
давав можливість українській молоді знайомитися із широкою 
панорамою розвитку світової кінокультури, порівнювати влас-
ні здобутки з еволюцією екранних мистецтв на Заході та Сході. 
Так само міжнародний фестиваль анімаційного кіно «Крок» (на 
чолі з І. Капличною) став своєрідною лабораторією пошуку но-
вих технологій, мови спілкування майстрів анімації та публіки. 
Зажили популярності й акторський фестиваль «Стожари» (його 
керівником є Н. Ільїна), студентський «Пролог», своєрідний 
фест-дайджест вітчизняного фільмопродукту «Відкрита ніч» 
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(його натхненник – М. Іллєнко) та ряд інших. Будинок кіно На-
ціональної спілки кінематографістів фактично перетворили на 
місце, де можна ознайомитися з власне мистецькими фільмами 
багатьох країн світу.

Від початку так званого «нульового» десятиліття відбулися 
позитивні зміни в кінопресі. До вже знаного журналу «Кіно. 
Театр» (редактор Л. Брюховецька) долучився «Кіnо-Коло» на 
чолі з В. Войтенком – «товсте» багатосторінкове видання, нав-
коло якого поступово сформувалося коло перспективних моло-
дих авторів. З історії кіно відомо, що незрідка саме критики й 
журналісти і створюють середовище (красномовні приклади – іс-
торія італійського неореалізму середини 1940-х років та фран-
цузької «Нової хвилі» 1950-х), з якого потім зринають нові кіно-
мистецькі явища. Тобто журнал як засіб комунікації любителів 
кіно перетворюється на комунікаційний майданчик для людей, 
які пов’язують з ним своє професійне майбутнє. Коли у 2003–
2004 роках реалізовувався молодіжний проект «Любов – це…» 
(цикл короткометражних фільмів на означену тему), «Кіnо-Коло» 
та його автори всіляко підтримували молодих режисерів. Доціль-
ність такого жесту очевидна – в українському кіно назрів певний 
конфлікт поколінь. За умов «малокартиння» режисери старшого 
покоління продовжували домінувати, унаслідок чого створився 
відчутний розрив – за старшими не було видно тих, хто має при-
йти їм на зміну. Окрім того, відомим законом розвитку мистецтва 
є діалог (нерідко конф ліктно вигострений) поколінь, виключно 
продуктивний для розвитку кіностилістик та екранної мови.

Розвиток кінопреси стимулювався і радикальними змінами 
в кінопрокаті. Упродовж 2000–2005 років в Україні спостері-
галося послідовне збільшення кількості кінотеатрів, що мають 
нове, сучасне технологічне обладнання, зали яких облаштовано 
за світовими стандартами. Скажімо, на кінець 2005 року в Ки-
єві таких залів було вже 50. Потому зростання зупинилося, на 
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кінець 2010-го – майже 200 залів, що є, вочевидь, недостатнім, 
хоча б тому, що така кількість не дозволяє розраховувати на від-
шкодування витрат на виробництво навіть комерційно успішно-
го фільму. 

Попри доволі жалюгідний стан вітчизняної кіноіндустрії рап-
тово посилилася увага громадськості до українського кіно. Своє-
рідним тестом цього є поява фільму Ю. Іллєнка «Молитва за геть-
мана Мазепу» (2001). Було задекларовано появу першого укра-
їнського блок-бастера, картини, що орієнтуватиметься на най-
ширше коло глядачів, якому розкриють таємниці історії одного з 
найзагадковіших персонажів історії України. Натомість на екра-
нах з’явився фільм артхаузного штибу, виконаний у вкрай ризико-
ваній, у чомусь експериментальній стилістиці. До того ж він мало 
не демонстративно опонував загальноприйнятим ідеологічним 
постулатам щодо іміджу України та найвідомішого українсько-
го гетьмана. Не дивно, що витвір Ю. Іллєнка поділив критику на 
його беззастережних прихильників і радикальних критиків. Раціо 
останніх полягало в тому, що режисер не виконав обіцянок щодо 
«маскультівської» обробки і подання історичного матеріалу. Так 
чи інакше, фільм став подразником зацікавленості в українському 
кіно – було очевидно, що інтерес до нього, потреба в ньому збе-
рігаються. Фільм став, знову-таки, комунікативним майданчиком 
для обміну думками щодо шляхів виходу з кризи, яка тривала.

«Молитва за гетьмана Мазепу» є також свідченням техно-
логічного відставання вітчизняної кіноіндустрії. Зокрема, не 
вдалося домогтися задовільного результату в обробці та запису 
звуку в режимі Dolby Stereo, проблемною видалася й робота із 
зображенням. У підсумку надзвичайно цікаву кінографію ху-
дожника С. Якутовича не було прочитано.

Загалом рубіж двох століть позначився посиленням інте-
ресу до історичного минулого України. З’явилися фільми «Бог-
дан Хмельницький. Збараж» (2002) М. Мащенка, «Чорна рада» 
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(2001) М. Засєєва-Руденка, «Мамай» (2003) О. Саніна… Остан-
ня картина засвідчила появу талановитого молодого режисера, 
який тяжіє до продовження традиції поетичного кіно. Оповідь 
про діалог двох ментальних сил – української та кримськотатар-
ської. Епічні форми мислення тут опускаються на дно особис-
тісного потоку свідомості. Колективне зривається і йде вглиб. 
Як у класичних «Тінях забутих предків» або «Камінному хрес-
ті», де спостережено так само поразку колективу, що не зміг «ін-
фікувати» свідомість індивідуума, утримати в ньому об’єднуючі 
скріпи і символи.

Давні, класичні сюжети викликають бажання передивити-
ся сучасні, актуальні історії. А. Дончик в «Украденому щасті» 
(2004) подав сьогоднішніх героїв, життя яких вкладається в 
драматургійну фабулу знаменитої п’єси І. Франка. Виявляється, 
за століття мало що змінилося в принциповому плані, а окремі 
історії (на кшталт рекрутування у військо для участі в Балкан-
ських війнах) лише повторені – не в мистецтві, а в реальності.

Матеріал сучасного життя, здебільшого міського, є приво-
дом замислитися щодо інколи небезпечних трансформацій сві-
домості людини, яка прагне захиститися від тотального впливу 
сере довища. У «Приятелеві небіжчика» (1997) В. Криштофови-
ча центральний персонаж, без найменшої претензії на героїчну 
поставу, замовляє власне вбивство. А потім виявляє дещо неспо-
дівану наполегливість і у фіналі навіть бере на себе відповідаль-
ність за долю дитини. У «Тупику» (1998) Г. Кохана молодий ге-
рой прагне поламати несприятливий для себе плин подій, всту-
паючи в поєдинок за себе й опікувану ним жінку. У телесеріалі 
«День народження Буржуя» (1999) А. Матешка вдалося подати 
героя мало не ідеального плану. Кримінальне тло підкреслило 
зібраність, організованість, порядність молодого «буржуїна» 
Володі Коваленка. У ньому світилося щось справді ідеальне 
(не в останню чергу за рахунок певної відстороненості від про-
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заїчних справ), і саме це, попри загальну нелюбов до «нових» 
людей, визначило симпатії глядацької аудиторії. До речі, фільм 
А. Матешка означив необхідність у продукуванні власного теле-
серіального продукту.

Принциповими для вітчизняного кіно стали нові роботи 
К. Муратової, хоча останню не завжди сприймають у контексті 
вітчизняної кінокультури. Її фільми «Три історії» (1997), «Друго-
рядні люди» (2001), «Чеховські мотиви» (2002), «Настроювач» 
(2004), «Кукла» («Лялька», 2005 р.), «Вічне повернення» (2013) 
означили пошук духовних орієнтирів у доволі здичавілому су-
спільстві, водночас і спробу віднайти засоби кінематографічної 
мови, які дозволяють представити космос особистісного буття, 
радикально виведеного з колективного «стійла».

Одним з найцікавіших митців сучасного кіно є М. Іллєнко. 
Його фільм «Фучжоу» (1994) – спроба іронічного переосмислен-
ня міфологічного світу українців. «Сьомий маршрут» (1997) так 
само іронічно представив інтелектуальні фобії та усталені міфо-
логії, де «героїзовано» шлях українського місцянина до світлого 
демократичного майбуття. Сценарій «Толока», який упродовж 
кількох років не був утілений на екрані (запущений у виробни-
цтво лише 2013 р.), презентує позитивну енергетику народно-
го колективу – чи ж не ту саму, котра в яскравих карнавальних 
строях постала наприкінці 2004 року на Майдані  Незалежності.

Серед цікавих робіт – «Усім привіт!» (1999) Д. Томашполь-
ського і «Дві Юлії» (1998) А. Дем’яненко, «Слід перевертня» 
(2001) В. Попкова, «Шум вітру» (2002) С. Маслобойщикова; 
фільми наймолодшого нині покоління режисерів: «Мийники 
автомобілів» (2000) В. Тихого, «Цикута» (2002) і «Путівник» 
(2004) О. Шапіро, «На краєчку світу» (2002) А. Пасикової, 
«Тир» (2001) і «Пересохла земля» (2005) Т. Томенка. Культура 
ігрового кіно в Україні зберігається, одначе на його загальному 
стані відчутно позначається майже повна руйнація самої кіне-
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матографічної індустрії – продукування фільмів радше нагадує 
мануфактурне виробництво, «ручну» роботу. 

Неігрове кіно впродовж останніх років виробляє чималу 
кількість фільмів, які не завжди знаходять свого глядача. Попу-
лярним матеріалом є історичне минуле України та біографії її 
духовних очільників. Серед очевидних здобутків – фільми «Вій-
на. Український рахунок» (2003) С. Буковського, «Пасажири з 
минулого століття» (2002) В. Олендера, «Ще як були ми коза-
ками. В крузі першім» (2002) Р. Плахова-Модестова, «Любов 
небесна» (2001) Ю. Терещенка, «Небезпечно вільна людина» 
(2004) Р. Ширмана, «Проти сонця» В. Васяновича, а також ко-
роткометражна стрічка «Подорожні» (2005) І. Стрембицького, 
яка першою з українських фільмів виграла конкурс найповаж-
нішого кінофестивалю світу в Каннах. Серед картин, у яких 
здійснено спробу відтворити події Помаранчевої революції, ви-
окремимо «Сьомий день» (2005) О. Саніна і «Люди Майдану. 
Nevseremos!» С. Маслобойщикова.

Доволі сильна школа української анімації продовжує, попри  
складнощі і слабке фінансування студії «Укранімафільм», утри-
мувати свої позиції. Про це свідчить хоча б популярність фільму  
«Йшов трамвай № 9» (2002) С. Коваля, який дістав значну кіль-
кість нагород найбільших світових фестивалів. Іронійний, грай-
ливий і водночас філософський фільм про наше сьогоднішнє 
життя-буття. «Одноразова вічність» (2002) М. Іллєнка, «Світла 
особистість» (2003) О. Педана, «Засипле сніг дороги» (2004) 
Є. Сивоконя, «П’єса для трьох акторів» (2004) О. Шмигуна та 
ряд інших означили поступ у пошуку нових технологій і вираз-
них засобів анімації. На часі створення анімаційної індустрії, яка 
дозволяла б постачати на кіноринок, вітчизняний екран знач но 
більшу кількість фільмового продукту.

Сфера телебачення, на перший погляд, більш сучасна. Від 
середини 1990-х років тут відбулися доволі радикальні зміни. 
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Сформувалася потужна мережа телевізійних мовників, левову 
частку яких становлять канали позадержавної власності. Часто 
вони оснащені найсучаснішим обладнанням. Особливо це по-
мітно в програмах новин, які майже миттєво інформують гля-
дацьку аудиторію про події у всіх регіонах світу. Канали мають 
доволі чітко структуровану програмову сітку мовлення. Кожен 
прагне зайняти певну нішу, з плацдарму якої можна ефективні-
ше вести діалог з публікою.

Телебачення в Україні постало ще 1939 року, коли відбула-
ся перша телетрансляція з Києва. За десять років потому, на 
Хрещатику, 26, розпочали будівництво першого українського 
телецентру. Звідти транслювали перші програми. Здебільшого 
це були прямоефірні, «живі» концерти. Упродовж наступних 
15 років телецентри послідовно відкривали в Харкові, Доне-
цьку, Одесі, Львові, Дніпропетровську, Луганську, Сімферополі, 
Запоріжжі, Херсоні, Миколаєві, Сумах, Чернівцях, Кіровогра-
ді й Ужгороді. Телебачення в ті часи було суто регіональним, 
місцевим, прив’язаним до студій. Та вже з 1956 року в Києві 
почали знімати телефільми. 20 січня 1965 року вперше в ефір 
вийшла загально республіканська телепрограма України – УТ. 
Першу програму підготовила Харківська студія телебачення. 
Обсяг мовлення УТ в 1965 році становив понад 200 годин. До 
1972 року всі телетрансляції відбувалися на одному каналі; із 
6 березня 1972 року УТ було відокремлене від ЦТ і почало ви-
ходити на іншому каналі. 

Новий етап в історії українського телебачення розпочався 
після Чорнобильської аварії, у квітні 1986 року. Після катастро-
фи УТ заборонили транслювати будь-які телесюжети, що могли 
б свідчити про важкі наслідки аварії. Творчій групі з двох теле-
операторів, яка вирушила 2 травня до Чорнобиля, було забороне-
но знімати. Політбюро ЦК КПРС видало таємне розпорядження 
про спеціальну підготовку репортажів, що свідчили б про нор-
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мальну життєдіяльність району, де відбулася аварія. Перший 
 відеорепортаж безпосередньо із зони аварії потрапив до інфор-
маційної програми «Актуальна камера» УТ лище 12 травня. Зу-
силлями працівників київського телебачення правда про Чор-
нобиль стала доступною для всіх телеглядачів України. Упро-
довж 1986–1988 років творча група з телестудії «Укртелефільм» 
створи ла трилогію «Чорнобиль: два кольори часу», яка ввійшла 
в історію як один з найкращих українських телефільмів [3].

Упродовж 1990-х років відбулися радикальні зміни в системі 
організації телебачення. З’явилися незалежні телекомпанії. Зо-
крема, восени 1995-го року створено «Студію 1+1». 3 вересня 
на Першому каналі Національного телебачення відбувся пер-
ший ефір (спершу студія спеціалізувалася переважно на кіно-
показі). У жовтні 1995 року укладено контракт із кіностудією 
ім. О. Дов женка на придбання прав показу по телебаченню 
63 фільмів. Цим створено прецедент реальної оцінки «націо-
нального надбання», вираженої в конкретному грошовому екві-
валенті, яким доти безконтрольно користувалися телекомпанії 
України. З тих пір «Студія 1+1» неухильно дотримується пра-
вил ліцензійної чистоти демонстрованої нею продукції, ставши 
прикладом для інших телеканалів. До вересня 1996 року обсяг 
мовлення «Студії 1+1» сягав майже половини всієї програми 
УТ-1. Поряд з кінопоказом почалося виробництво власних про-
грам. 11 листопада 1996 року Нацрада з питань телебачення 
та радіомовлення видала телекомпанії ліцензію на мовлення 
обсягом 9 годин щодобово по телевізійній мережі Другого ка-
налу. Телеканали «Інтер», ICTV, СТБ, «Новий канал» вийшли 
на загальнонаціональний телеекран, опановують найсучасніші 
технології. На їх фоні доволі архаїчний має вигляд Перший на-
ціональний телеканал.

Формуються і регіональні системи телебачення, і радіо. Про-
грами комерційних телерадіокомпаній сумарно, за обсягами 
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мовлення, у кілька разів перевищували обсяги мовлення дер-
жавного телебачення і радіо. 

В останні роки правління президента Л. Кучми (2001–2004) 
стало очевидним, що державна влада має доволі сильні важе-
лі впливу на незалежні, здавалося б, телевізійні канали. По суті 
справи було оголошено війну будь-якій незалежності журна-
лістів. Тільки під час виборчої президентської кампанії восени 
2004 року ситуація змінилася. Створений за рік до того «5 ка-
нал» довів, що може зробити незалежне телебачення, яке працює 
з дотриманням демократичних норм подання інформації (тобто 
коли не обмежуються одним джерелом інформації і однією точ-
кою зору на неї). Чим далі радикалізувалися настрої суспільства, 
тим активнішими були тележурналісти, які заявили (телекомпа-
нії «Студія 1+1», «Інтер», ТРК «Київ», «5 канал»…) про відмову 
підкорятися державній цензурі. Було поставлено питання про 
створення Громадського телебачення – проект, реалізація якого, 
на жаль, фактично не зрушилася з місця і досі.

Саме екранна, телевізійна публіцистика стала одним з голов-
них чинників суспільного прогресу в Україні. Під час Помаран-
чевої революції телебачення транслювало на весь світ яскраву 
картину з Майдану Незалежності – видовище народного карна-
валу, коли народ постав у момент свого духовного вивільнення. 
Цей «телесеріал» уже став історією, почасти його дискредитува-
ли нові можновладці, трибунні лідери Майдану. Одначе ніколи 
не забудеться те, як надихався народ, що вийшов на центральну 
площу Києва, власним образом, який виникав на великих уста-
новлених екранах. Як уся Україна завмирала в години і хвилини, 
коли тривали прямоефірні трансляції.

Упродовж 2005–2012 років вітчизняне телебачення, позба-
вившись адміністративного «пресингу», потрапило в залежність 
від суто комерційних інтересів власників телеканалів. Відчут-
но підупав публіцистичний запал журналістів, натомість зрос-
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ла кількість так званої «джинси» (куплені телевізійні сюжети, 
програми) та суто розважальних програм. Серед останніх були 
й напрочуд вдалі («Танці з зірками» на каналі «1+1», до при-
кладу), одначе більшість із них не піднімалася вище «сірої ва-
терлінії». Що ж до політичних ток-шоу, то кількість їх зменши-
лася, і радикально. Найпомітнішим явищем цього жанру стала 
«Свобода слова» із С. Шустером (спершу на ICTV, а потім на 
«Інтері» й «Україні»). Експортована з Росії, вона швидко набула 
популярності в глядачів і політиків, чиї «бої» в прямому ефірі 
впливали на рейтинги, а почасти й на сам хід політичних подій 
остан нього часу.

Загалом зйомка великих ток-шоу ведеться в режимі, який 
мало чим відрізняється від роботи над великими постановочни-
ми фільмами. Зокрема, прямоефірна трансляція здійснюється з 
великого, одного з найбільших у Європі знімальних павільйо-
нів кіностудії ім. О. Довженка за допомогою найсучасніших ка-
мер. З неодмінним синхронним включенням інших міст і навіть 
країн.  Щоправда, технологічний прогрес найчастіше свідчить 
про появу нових засобів маніпулювання масовою свідомістю, а 
не про демократизацію суспільства. 

Телеканали та створені ними студії почали активніше про-
дукувати фільми. Здебільшого – це серіали, чільними цінностя-
ми яких є псевдобуржуазні. Ідеться про те, що клас так званих 
«скоро багатьків», заволодівши більшою частиною ресурсів краї-
ни, опанував і можливостями визначати телевізійну «картинку». 
А з тим – і суттєво впливати на світогляд більшості громадян 
України. Відтак не дивно, що в телесеріалах важко знайти озна-
ки «сирої» реальності, як і виявити персонажів, чий соціальний 
статус далекий від володіння «нерухомістю». 

По суті справи було забуто (аж до 2010 р.) про наміри ство-
рити Громадський канал, вільний від реклами та меркантильних 
інтересів представників правлячого класу. До того ж телевізій-
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ний простір більшості каналів визначається наявністю росій-
ських виробників. Щоправда, упродовж 2005–2008 років поча-
ли енергійніше і послідовніше боротися за дотримання законів 
щодо української мови як обов’язкової складової теле- та кіно-
продукту. На початку 2008 року збурення викликало рішення 
Конституційного суду про застосування Закону України «Про 
кіне матографію». Визначено, що всі іноземні фільми перед роз-
повсюдженням в Україні потрібно дублювати або озвучувати 
державною мовою. Спротив частини кінопрокатників та влас-
ників телеканалів мав не тільки активний, а й пасивний харак-
тер. Усе залежатиме від послідовності керівництва держави та 
рішучості громадськості.

У 2006 році стався довгоочікуваний прорив у вітчизняному 
кінопрокаті, де з’явилася низка фільмів українського виробни-
цтва. Доти абсолютна більшість кінострічок обмежувалася по-
казом на фестивалях чи зібраннях самих кінематографістів або 
показом на телебаченні. Найвідраднішим було те, що глядаць-
ких залів дісталися фільми молодих кінематографістів – «По-
маранчеве кохання» А. Бадоєва, «Помаранчеве небо» О. Кирі-
єнка, «Прорвемось» І. Кравчишина, «Штольня» Л. Кобильчака, 
«Аврора» О. Байрак. Одначе за тим настало розчарування – 
мистецький рівень означених картин виявився доволі низьким. 
Фільми ж кінематографістів старших поколінь («Богдан-Зиновій 
Хмельницький» М. Мащенка, «Запорожець за Дунаєм» М. За-
сєєва-Руденка, «Ефект присутності» Л. Павловського...) до про-
кату знову не дісталися. 

Найпомітнішими явищами українського кіно 2007 року ви-
явилися фільми «Два в одному» К. Муратової, з Б. Ступкою в 
головній ролі (у доволі звичній для режисера манері йдеться про 
руйнацію моральних підойм сучасного світу), та «Біля річки» 
дебютантки Є. Нейман (елегійна, стильна оповідь про пере-
ломлення, трансформацію цінностей у житті кількох поколінь). 
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У 2008 році найбільшу увагу (у тому числі і з боку кінофестива-
лів) викликали фільми «Райські птахи» Р. Балаяна (фрагмент іс-
торії вітчизняного дисидентства), «Владика Андрей» О. Янчука 
(епічний життєпис митрополита Андрея Шептицького), «При-
кольна казка» Р. Ширмана (адресована дитячій аудиторії). У не-
ігровому кіно кращою видалася нова робота визначного режи-
сера С. Буковського – фільм «Назви своє ім’я» (2006 р., спільне 
виробництво України й США, продюсерів В. Пінчука і Стівена 
Спілберга), про Холокост в Україні часів Другої світової війни. 
Його наступна робота – картина «Живі» (2008) – зроблена на 
матеріалі трагедії Голодомору. До подій варто віднести і телеві-
зійні документальні серіали І. Кобрина «Собор на крові» (2009) 
(докладна, витримана в режимі об’єктивного історичного до-
слідження оповідь про національно-визвольні змагання в період 
1919–1949 рр.) і «1941. Заборонена правда» (2012) (про ганебні 
події першого року війни).

Назагал ситуація в українському кінематографі впродовж 
2007–2010 років знову погіршилася, навіть попри бажане се-
ред кіномитців поновлення окремішного органу управління у 
вигляді Державної служби кінематографії. Знову зменшилася 
кількість продукованих для прокату фільмів, ведеться рішу-
чий наступ на кіностудії як цілісні майнові комплекси (студії 
«Укр телефільм», Національна кінематека і навіть Національна 
кіно студія ім. О. Довженка відчули на собі можливості новітніх 
рейдерів). До того ж непрозора і значною мірою грабіжницька 
схема так званих державних закупівель катастрофічним чином 
позначилася на темпах роботи знімальних груп, а за тим і на 
бажанні кінематографістів (у першу чергу молодих) працювати 
у сфері державного кінематографа.

Не дивно, що надії на кращу долю пов’язані більше з поза-
державною сферою. Відтак не дивує, скажімо, поява фільму 
«Las Meninas» (2008), зробленого дебютантом у кіно художни-
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ком І. Подольчаком (разом з американцем Діном Карром). Його 
визнання з боку Роттердамського фестивалю (2008), уважного 
до виявів авангардності, експерименту в кіно, важить багато. Так 
само прикметним є те, що за справу поширення, популяризації 
українського кіно на світових теренах узялася громадська Укра-
їнська кінофундація на чолі з відомим менеджером А. Халпахчі. 

2010 рік у вітчизняному кіно запам’ятався двома подіями: 
фільмом «Щастя моє» С. Лозниці (спільне виробництво ФРН, 
Голандії та України, стрічку було включено до великого конкур-
су Каннського міжнародного кінофестивалю, він отримав біль-
ше десяти призів міжнародних кінофорумів) і картиною «Му-
даки. Арабески» – збіркою фільмових новел, зроблених групою 
молодих режисерів на чолі з В. Тихим. Фільм знято майже без 
оголошеного фінансування, на матеріалі сучасного життя. До-
ступність і простота в експлуатації сучасної знімальної техні-
ки стала найважливішою передумовою роботи над картиною. 
Окрім того, «Мудаки...» доволі широко показували в кінотеатрах 
(у Києві впродовж кількох тижнів), кілька новел було включено 
до конкурсу міжнародних кінофестивалів.

Жанр збірки кіноновел визначив й установки групи продю-
серів при продукуванні альманаху «Україно, гудбай!» (2012). 
У рамках проекту знято 25 короткометражних робіт тривалістю 
біля шести екранних годин, із залученням нових технологічних 
можливостей знімання. Авторів проекту об’єднало прагнення 
відрефлектувати причини масового виїзду українців за кордон. 
Тим самим було створено цілком конкретну медійну установ-
ку на спілкування різних представників суспільства з означеної 
проблематики. Дещо несподівано альманах і ставлення до нього 
загострили стосунки в самому кінематографічному середови-
щі – деякі представники старшого покоління виступили з різкою 
критикою методів і стилю презентації життєвого матеріалу, він 
видався їм усуціль «чорнушним», «непатріотичним». Це викли-
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кало загалом бажану дискусію щодо стратегії і тактики подаль-
шого розвитку вітчизняного кінематографа.

Фільми, що склали альманах «Україно, гудбай!» («Борода» 
Д. Сухолиткого-Собчука, «Ядерні відходи» М. Слабошпицько-
го, «Гамбург» і «Янгол смерті» В. Тихого, «Пиріг» Ю. Ковальова 
та ін.) завоювали чимало фестивальних призів і стимулювали 
увагу суспільства до українського кіно та нових медійних мож-
ливостей, пов’язаних із продюсерською стратегією просування 
фільмів у прокаті і презентації фільмових текстів у національно-
му медійному просторі. 

Загалом фінансування кінематографа з боку держави збіль-
шилося, і суттєво – від 5 млн грн. у 2009-му до 160 млн грн. у 
2012 році. Окрім того, визначено нові принципи подання і за-
твердження фільмових проектів, що претендують на державне 
фінансування, а також стратегію розвитку інституту продюсу-
вання. Як результат, помітно збільшилася кількість продукова-
них кінострічок, створено передумови для поновлення націо-
нального кінопроцесу.

Однак проблем у сфері екранних медіа (у межах даного 
текс ту ми обмежилися аналізом лише двох їх різновидів – кіно 
і телебачення) ще чимало. Одна з основних – відсутність гро-
мадського контролю над ЗМІ, непрозорість інституту власни-
ків, системні порушення авторських прав. Кінопрокат в Україні 
розвинутий слабко, кількість кінотеатрів катастрофічно низька. 
Технічне і технологічне переоснащення продукуючих кіно- і 
відеокомплексів та кінотеатрів триває, однак їх темпи так само 
доволі низькі.

Загалом можна констатувати, що в умовах нового, суттєвим 
чином глобалізованого світу вітчизняному кіно, телебаченню і 
радіо доводиться складати нелегкий іспит, вступаючи в змагання 
з кращими культурними індустріями світу. Багато що залежить 
від упровадження справді масштабних стратегій культурної по-
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літики – як у державній, так і позадержавній сферах. Щось по-
дібне вже траплялося в історії двічі – упродовж 1920-х років, 
а потім 1960-х – українське кіно змогло прийняти виклик і ви-
бухнути гроном витворів світового рівня. Передусім за рахунок 
чітко вибудуваної стратегії розвитку та лібералізації державного 
контролю. Є підстави сподіватися, що за новітніх часів Україна 
знову повторить свій власний успішний досвід. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕАЛЬНОСТІ 
В СУЧАСНОМУ ЕКРАННОМУ 
ПРОСТОРІ: ІМІТАЦІЯ, НАСЛІДУВАННЯ, 
(ПСЕВДО) ІДЕНТИЧНІСТЬ

Екранне мистецтво чи не найвиразніше втілює властивість 
мистецтв інтерпретувати навколишню реальність: екранний світ 
є специфічною візуальною, рухомою, здатною до зовнішньої по-
дібності формою, своєрідною мистецькою альтернативою світу 
реальному. Інтерпретація подій і явищ реальності (історичного 
факту, фрагментів буття, долі історичної постаті або пересічної 
людини) – властивість мистецтва. Хоч би якими були конкретні 
приклади і ставлення глядачів, критиків, мистецтвознавців або 
істориків, проте ця особливість залишається фактом, іманент-
ною ознакою наративу як такого незалежно від виду мистецтва 
або жанру. У цьому сенсі відношення мистецтва й реальності 
для екранного мистецтва є чи не найважливішим аспектом.

У мистецтві будь-який естетичний задум визначений мож-
ливостями техніки: естетика, художня ідея є інтелектуальною 
«надбудовою» інструментальної бази. Фактично миттєво, у мо-
мент технічного народження кінематографа – створення кіно-
апарата – були об’єктивовані ключові інструментальні можли-
вості, важливі для специфіки кінообразу: здатність фіксації зри-
мого образу реальності й можливість моделювання як безпосе-
реднього середовища дії (інсценізація), так і зображення загалом 
(обробка кадру, монтаж, ефекти). Естетичний розвиток указаних 
вихідних можливостей «кіноока» був продуктом тісного зв’язку 
естетики й технічної бази, результатом теоретичного осмислен-
ня та апробації на практиці конкретних технічних можливостей 
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кіно в конкретному історичному проміжку. Так, ідейним концеп-
ціям монтажної теорії Ейзенштейна, «кіноока» Дзиги Вєртова, 
італійського неореалізму 1940–1950-х років, французької «нової 
хвилі» 1950–1960-х років та інших напрямів передують певні 
інструментальні можливості; теорія і практика естетично кон-
цептуалізують конкретний технічний інструмент кінематографа 
конкретного історичного періоду.

Очевидно, що сучасна техніка з її новими можливостями змі-
нює умови створення кінотекстів, даючи певні нові «запропо-
новані обставини», що неминуче веде до жанрових модифіка-
цій, нової естетики, а в майбутньому, можливо, – до нової теорії 
екранного мистецтва.

І найвиразнішим видається здатність сучасних фільмів не 
тільки інтерпретувати факти (як було спочатку), але й мімікру-
вати «документ», імітувати факт, ставати реальністю в очах гля-
дача й цим втручатися в реальність.

Реальність: від «речовинного» до «сущого»

Безперечним фактом є вплив образу епохи на формування 
естетичних тенденцій у мистецтві, – власне, мистецтво і є ві-
дображенням сучасності в специфічній естетичній формі. На 
формування стратегії сучасних ігрових кінотекстів, очевидно, 
впливають як технічний прогрес (безпосередньо в галузі кіно-
техніки й у повсякденному житті), так і світоглядні тенденції 
в широких межах функціонування мас-медіа. Завдання цього 
дослідження – виявити специфіку такої стратегії. Передумовою 
для подальших міркувань є припущення, що одним із ключових 
моментів у видових трансформаціях сучасних екранних мис-
тецтв є зміна ставлення до реальності, статусу факту дійсності, 
можливості створення альтернативних «реальностей».

У сучасному ігровому фільмі, з одного боку, поширеним є 
мотив «документальної фіксації». До того ж предметом такої 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

51

Трансформація реальності в сучасному екранному просторі...

фіксації може бути як «реальність» у межах створеного фільмом 
світу, тобто документальна без лапок стосовно героїв і середо-
вища дії, так і постановочні сцени, стилізовані під справжній 
документ (мок’юментарі). Умови сприйняття, відповідно, та-
кож різні.

«Документальні кадри» можна класифікувати на такі види за 
принципом включення в оповідь:

– елемент сюжету;
– стилізація (за явно штучної природи «документа» й часто 

супровідного жанрового забарвлення – сатиричного та ін.);
– імітація іншого виду кіно (коли фільм від початку до кінця 

подається без будь-яких точок переходу, без маркування підроб-
леного кадру).

Важливим моментом є уточнення поняття «реальність» з 
огляду на предмет дослідження й певні зміни щодо трактуван-
ня цього поняття впродовж історії. Етимологічно слово «реаль-
ність» походить від новолатинського realis – «речовий», «дійс-
ний», від rēs – «річ», «предмет» (корінь rē-). Від цього слова 
в західноєвропейських мовах утворилися французьке réel, ні-
мецьке reál, англійське real, які означають «реальний», «дійс-
ний» [3]. Спільний корінь із «реальністю» має і «республіка» 
(res publica) – «спільна справа». У російській мові перше сло-
во цієї групи – «реальний» – з’явилося 1828 року в часопи-
су «Московский вестник» [3]. У словниках слова цієї групи 
(«реальный», «реальность», «реализация», «реализовать», «реа-
лизм», «реалист») починали з’являтися з 1861 року [3]. У праці 
А.  Чудінова «Словарь иностранных слов, вошедших в состав 
русского языка» (1910) «реальность» – «вещественность, поло-
жительность, действительность» [4], що відповідає певній «ма-
теріальній» традиції.

Отже, початково «реальний» – такий, що існує матеріально. 
Звідси – «реалізувати», «реалізація», тобто здійснення чогось на 
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практиці, матеріалізація, упредметнювання, що відповідає певно-
му філософському денотату поняття «реальність»: те, що існує в 
навколишній дійсності і що людина може сприймати фізично ор-
ганами чуття, існування чого не залежить від людської свідомос-
ті. Утім, із розвитком уявлень про світ, науково-технічним про-
гресом, виникненням нових філософських течій ускладнювалося 
також трактування поняття «реальність». Поступово його тлума-
чення розширилося, почало означати все існуюче, «суще» – і ма-
теріальний світ, і світ ідей. Це відповідає поділу поняття на два 
терміни: «об’єктивна реальність» та «суб’єктивна реальність».

На межі XIX–ХХ ст. наука виявила ряд явищ, які не відпові-
дають колишнім уявленням про матерію: наприклад, безмасові 
частки (тобто такі, маса спокою яких дорівнює нулю, – фотони), 
що існують лише під час пересування зі швидкістю світла. Це 
розширює уявлення про матерію, про світ, а отже, про «реаль-
ність». Технічні засоби дають можливість людині реєструвати й 
опосередковано пізнавати те, що без посередництва техніки не 
існувало б для сприйняття людини, тобто не існувало б у «реаль-
ності», яка пізнається тільки «неозброєними» органами чуттів. 
Точні науки передбачають інструментальне спостереження й до-
каз того, що людина не може сприймати безпосередньо (від мо-
лекул до квантових часток), а лише за допомогою інструментів. 

У сучасному світі поняття «реальність» набуває розгалужен-
ня, що позначається у відповідних термінах: фізична, віртуаль-
на, доповнена, потенційна, актуальна, медіа-реальність… У тво-
ри екранних мистецтв можуть утілюватися будь-які філософські 
ідеї, а отже, ставлення до реальності в естетико-художній, образ-
ній системі конкретного твору буде відповідати цим конкретним 
уявленням. Важливо, що художні тексти водночас є і «бінарною 
опозицією» до реальності, і фактом реальності.

Тобто сприйняття екранного твору реципієнтом – це діалог, 
форма комунікації, яка виникає між двома реальностями: з од-
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ного боку, суб’єктивна реальність (світ уяви автора), яка опред-
метнена, матеріалізована у формі мистецького твору (вона вхо-
дить до фактів об’єктивної реальності), а з другого, – життєва 
реальність, середовище існування людей поза їх суб’єктивною 
свідомістю. У цьому контексті видається точним судження 
В. Руднєва про відносність реальності й тексту: «текст і реаль-
ність <…> суто функціональні феномени, що відрізняються не 
стільки онтологічно з погляду буття, скільки прагматично, тобто 
залежно від точки зору суб’єкта, який їх сприймає» [2].

Отже, комунікація між автором і навколишнім світом, тво-
ром і реципієнтом, митцем і аудиторією уособлює контакти різ-
них «реальностей», а також утворює специфічний діалогічний 
дискурс. 

Ігрова псевдодокументальність. Мок’юментарі

До мок’юментарі належать ігрові фільми й постановоч-
ні сюжети, у яких використовують стилізацію викладу доку-
ментального кіно. Мок’юментарі (англ. mock – глузування, 
пародія, жарт, підробка + (doc)umentary) уже на формальному 
рівні проти стоїть не жанру, а виду документального кіно за-
галом. І на практиці сам по собі момент наявності у фільмі 
мок’юментарі стилізації «під документ» поєднує дуже широ-
кий діапазон творів – і комедійних, і пригодницьких, і драма-
тичних, і соціальних.

Таким чином, зазначена на початку статті тенденція до зміни 
щодо факту й події у фільмах мок’юментарі виявляється найви-
разніше. Тобто факт реальності радикально нівельований пря-
мою підміною зі збереженням зовнішньої форми та стилістики 
подачі «документа».

Незважаючи на те що загальні принципи мок’юментарі опи-
сані, сприйняття цього жанру залишається неоднозначним уна-
слідок принципової важливості того, як і в якому ключі глядач 
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сприймає «підробку»: як жарт, імітацію чи документ. (Важливий 
не тільки факт «підробленості», але й атрибутування статусу 
пропонованого об’єкта уваги. Застосуємо аналогію з галузі діло-
водства: якщо зразок документа має демонстраційний характер, 
на ньому є певне маркування, яке однозначно вказує, що це зра-
зок, то такий документ не вважається підробленим; без цих мар-
кувань документ стає підробленим.)

Термін «mockumentary» не є єдиним і загальноприйнятим. 
У цій статті не будемо детально аналізувати походження власне 
жанру мок’юментарі, а розглянемо лише функції та трансфор-
мації жанру в системі сучасних екранних медіа.

У першому, найбільш систематизованому дослідженні 
мок’юментарі – книзі «Fakіng Іt: Mock-Documentary and the 
Subversіon of Factualіty» («Роби вигляд: пародіювання докумен-
тальності та нівелювання факту») – Джейн Роско і Крейг Хайт 
проаналізували різноманітність видів мок’юментарі, виділивши 
широкий спектр жанрових і міжвидових варіацій, розмаї тість 
форм інтерпретації «документального» стилю викладу й роз-
митість меж цього явища. Автори навели майже десяток тер-
мінів, запропонованих різними дослідниками в різні роки для 
позначення цього явища: «штучна документальність» («faux 
documentary») (Франке, 1996 р.), «псевдодокументальний» 
(«pseudo-documentary»), «мок’юментарі» («mockumentary»), 
«сінема-веріте з підморгуванням» («cіnema verіte wіth a wіnk») 
(Харрінгтон, 1994 р.), «сінема ан-веріте» («cіnema un-verіte») 
(Ансен, 1997 р.), «чорна комедія, подана як наочний документ» 
(«black comedy presented as іn-your-face documentary»), «розіграш 
документальності» («spoof documentary»), «квазідокументаль-
ний» («quasі-documentary») (Ніл і Крутнік, 1990 р.) [2]. Різно-
манітність термінів і визначень завжди є свідченням складності 
явища, що розглядається, принципової неможливості зведення 
до однозначного трактування.
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Дж. Роско і К. Хайт запропонували термін «mock-documen-
tary» (цей термін можна перекласти як «псевдодокументаль-
ний»; але оскільки самі автори зазначили його як альтернативу 
терміна «псевдодокументальний» («pseudo-documentary»), то 
найближчий за смисловими відтінками переклад може бути «па-
родійно-документальний») із двох причин:

1) він містить натяк на те, що природа явища криється в інтер-
претації певної первинної екранної форми, знайомої глядачам;

2) одне зі значень слова «mock» відображає пародійність за-
думу, що полягає в позначуваному жанрі. «Цей задум <...> не-
минуче випливає з пародійно-документальних нарочито витон-
чених запозичень документальних кодів і конвенцій» [2]. Таким 
чином, Дж. Роско і К. Хайт ключовою, змістоутворюючою озна-
кою мок’юментарі вважають усе-таки пародійність та іронію, 
установлюють зв’язок пародійності з карнавальною природою 
в дусі досліджень М. Бахтіна [9, р. 41].

Зазначимо, що фільмам мок’юментарі присвячено багато 
праць зарубіжних авторів – як збірників статей («F іs for phony: 
fake documentary and truth’s undoіng» («Ф означає фейк: псевдо-
документалістика та знищення достовірності»)), так і моногра-
фічних досліджень («Televіsіon mockumentary: Refl exіvіty, satіre 
and a call to play» («Телевізійне мок’юментарі: рефлексія, сатира 
та заклик до гри»)), проте ключовим моментом мок’юментарі 
вважають насамперед пародійність, наслідувальність. Напри-
клад, Дж. Роско і К. Хайт посилалися на концепцію американ-
ського історика й культуролога Джона Кавелті, викладену в його 
праці, присвяченій фільму «Chinatown» («Китайський квартал», 
1974 р., режисер Роман Поланскі), у якій критик розглянув вплив 
пародії на трансформацію жанрів сучасного американського 
кінематографа. За Дж. Кавелті, пародія є «однією із чотирьох 
стратегій трансформації будь-якого жанру і при тому єдиною, 
що явно містить критичний компонент» [9, р. 31].
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Справді, деякі фільми, що стали «класикою» мок’юментарі, 
свідомо іронічні, підкреслено гіперболізують і обігрують сти-
лістику подачі документального матеріалу, безсоромно грають 
зі стереотипами подачі хронікально-документального кінотекс-
ту. Наприклад, у фільмі «Zelіg» («Зеліг», США, 1983 р.) режисер 
Вуді Аллен у стилі документального фільму використав непри-
ховано жартівливі факти: герой, постоявши поруч із огрядними 
людьми, почав на очах повнішати, і його вага перевищила 100 кг; 
а після того, коли він побув біля негрів, його шкіра почала змі-
нювати колір – темнішати. Кадри, що ілюструють ці «факти», 
зорово відповідають звичній якості старої чорно-білої хроніки. 
Роль головного героя виконав сам В. Аллен. На момент створен-
ня фільму актор був досить відомий, і його впізнавали глядачі, 
відповідно, грим актора завідомо сприймався як жарт, «mock». 
Ряд фільмів мок’юментарі є відвертою пародією на характерні 
теми документального кінематографа, наприклад, на тему істо-
рій рок-груп: «The Rutles: All You Need Іs Cash» («Ратлз: усе, 
що тобі потрібно, – це готівка», Великобританія, 1978 р., режи-
сер Ерік Айдл), «Thіs іs Spіnal Tap» («Це – Spіnal Tap», США, 
1984 р., режисер Роб Рейнер).

Щодо безпосередньо імітації документа, то очевидно, що 
лише перший досвід сприйняття мок’юментарі може будувати-
ся на захопленому зненацька стереотипі оцінки «документа»; у 
подальшому такий стереотип поступається місцем очікуванню 
«підробки» й увазі до ключових, визначальних деталей. Саме 
на цьому етапі народжується специфіка жанру: коли глядач 
усвідомлює принципи й особливості будови – усупереч першо-
му контакту, коли кадр сприймається лише як провокативний, 
часом шокуючий «документ» (адже в цьому випадку, з погляду 
глядача, має місце лише «документальний» кадр).

Водночас ряд фільмів, що використовують принципи 
мок’юментарі та які стали не менш знаковими для розкриття 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

57

Трансформація реальності в сучасному екранному просторі...

змісту цього явища, досить важко зарахувати до таких, де мотив 
пародії превалює в задумі. Наприклад, фільм «The Blaіr Wіtch 
Project» («Відьма з Блер: курсова з того світу», США, 1999 р., 
режисери: Деніел Майрік, Едуардо Санчес). Драматургія сюже-
ту – про трьох студентів, які вирушили до лісу знімати фільм-
дослідження про відьом і містичні вбивства та зникли, але були 
«знайдені» відзняті плівки, – явно апелює до жанру містичного 
трилера в альтернативному підході мок’юментарі. Таке пожвав-
лення жанру передбачає поліжанрові можливості мок’юментарі, 
що вже свідчить не на користь пародійного центризму. Фільм 
«Pavee Lackeen: The Traveller Gіrl» («Паві Лакін», Ірландія, 
2005 р., режисер Перрі Огден), у якому перед «документальни-
ми» камерами дівчатка-підлітки розповідають про своє сумне 
напівбродяжницьке життя, має яскраву соціальну спрямованість 
і зовсім позбавлений тону пародії, сатири або жарту. Те саме пов-
ною мірою стосується також фільму «Россия 88» («Росія 88», 
Росія, 2009 р., режисер Павло Бардін), у якому на тлі соціально- 
проблемної теми неофашизму й шовінізму розгортається осо-
биста драма сімейних стосунків героїв. Нарешті, у фільмі «Love 
Lіve Long» («Хай живе любов!», Великобританія, 2008 р., режи-
сер Майкл Фіггіс) типові прийоми мок’юментарі (кореспондент 
бере інтерв’ю в учасника автомобільних перегонів, проявляє 
наполег ливість, на цій підставі виникають конфлікти, – усе це 
виглядає як реальне, незрежисоване інтерв’ю з «робочими мо-
ментами»; дівчина, яка страждає від нещасного кохання, робить 
депресивні щоденникові аудіозаписи) об’єднуються з візуальни-
ми ефектами, такими як зображення, зроблені побутовою каме-
рою ніби в режимі нічної зйомки, які можна вважати і виразним 
операторським вирішенням ігрового фільму, і реальною зйомкою 
аматорською камерою. Водночас є тут також традиційні для ігро-
вого фільму оповідальні моменти. Загалом стрічка «Хай живе 
любов!» пропонує альтернативний тип оповіді, що провокує в 
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глядача питання про характер зафіксованого на плівці матеріалу, 
про середовище дії та діючих осіб.

Така поліжанрова тенденція відзначена в книзі К. Хайт 
«Televіsіon mockumentary: Refl exіvіty, satіre and a call to play»  
(«Телевізійне мок’юментарі: рефлексивність, сатира й заклик до 
гри»). Незважаючи на заявлену в назві монографії орієнтацію на 
пародію і гру, автор пише: «Мок’юментарі – ключовий дискурс 
усередині сучасного мистецтва, “заклик до гри”, основа якого 
будується на присвоєнні (запозиченні) неігрових кодів і конвен-
цій. Його використовують кінематографісти і телепродюсе ри 
для пожвавлення жанрів, від хоррора (“Відьма з Блер”) і нау кової 
фантастики (“Монстро”) до політичної драми (“Смерть прези-
дента”) і сучасних ситкомів (“Офіс”). <...> Виникнення теле-
візійного мок’юментарі-серіалу знаменує ключову позицію в 
розвитку дискурсу мок’юментарі й телевізійної комедії загалом. 
Мок’юментарі сьогодні – суттєва частина в спектрі телевізійних 
стилів, що однаковою мірою глибоко корениться в історії теле-
бачення і є ключовою складовою інновацій у жанрі ситкома з 
1990-х років. Експлуатуючи можливості програм мок’юментарі 
всередині насиченого інтертекстуального середо вища телеві-
зійного простору, продюсери створили в аудиторії відповідний 
різнобічний досвід сприйняття» [7]. Деяка суперечність між зве-
денням явища мок’юментарі до комедії та пародії, з одного боку, 
і визнання міжвидового поширення цього явища, – з другого, на 
наш погляд, очевидна.

Можна дійти висновку, що пародія – окремий випадок, один 
зі стилістичних прийомів, характерних для мок’юментарі, але 
він не вичерпує це явище. Ключовий мотив, що лежить в основі 
мок’юментарі, – гра не з документальним фільмом як із фор-
мою фіксації та подачі образу реальності, а із самою реальністю. 
Таким чином, має місце явище складнішого порядку, яке інтер-
претує факт реальності в руслі провокативного виклику самої 
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реальності, як обігравання стереотипу сприйняття факту. Це гра 
не стільки з фактом і документом, скільки із глядацьким меха-
нізмом їх сприйняття.

Цей мотив лежить за межами власне кінематографа, відо-
бражає ширші тенденції мас-медіа і значення їх ролі в суспіль-
стві; ключові моменти мок’юментарі – не просто інтерпретація 
«факту», а розхитування стереотипів сприйняття реальності – 
змикаються із сучасними світоглядними позиціями, системою 
медіа-простору. Тому прийоми мок’юментарі зближуються і з 
ТБ-продуктами на кшталт реаліті-шоу, і з мотивами жанрових 
ігрових фільмів (веб-камери, мобільні камери як цифрові інтер-
претатори дійсності).

Досить показовим виявляється цикл досліджень зарубіжних 
соціологів Е. Каца і Д. Дайана. У вступній статті до збірника 
«Medіa Events іn a Global Age» («Медіа-події в еру глобалізації») 
укладачі Нік Колдрі і Андреас Гепп зазначили: «Витоки інтересу 
до особливих форм медіа-комунікації можна простежити від по-
чатку інтердисцип лінарних медіа- і комунікативних досліджень, 
наприклад, дослідження Хедлі Кантріл (1940) про паніку, викли-
кану радіо-п’єсою Орсона Уелса “Навала марсіан”. <...> Більш 
цинічні автори, наприклад Деніел Бурстін (1963), виражали 
невдоволення з приводу зростаючої кількості “псевдоподій” у 
системі комунікацій. Д. Дайан і Е. Кац у своїх дослідженнях 
1970-х і 1980-х років, кульмінацією яких стала новаторська кни-
га, що вийшла 1992 року [«Medіa Events: The Lіve Broadcastіng 
of Hіstory» («Медіа-події: жива трансляція історії»). – Г. Ч.], під-
няли на той момент почасти забуту дискусію на новий рівень, 
звернувши нашу увагу на певний феномен, який вони назвали 
“медіа- події”» [8]. У спільній праці «Televіsіon ceremonіal events» 
(«Телетрансляції офіційних подій») специфіку видовищності 
«телевізійних церемоній» розглянуто, зокрема, паралельно зі 
специфікою сприйняття кіно, проаналізовано ефект «співучас-
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ті», «присутності» глядачів. У статті «Medіa Events» («Медіа-по-
дії») Д. Дайан указав на кардинальну зміну, що трансформувала 
колишні публічні події в особливу категорію «медіа-подій». За 
Д. Дайаном, дві основні характеристики відрізняють медіа-події 
від колишніх публічних подій. Це, по-перше, телетрансльовані 
церемонії – подія, яка існує, але не «має місця» в буквальному 
територіальному сенсі, що об’єднує аудиторію й учасників по-
дії. На зміну цієї моделі приходить нова, спровокована кінемато-
графом і заснована на потенційному поділі як діючих осіб між 
собою, так і діючих осіб та аудиторії. По-друге, трансформація 
форми присутності й участі: «Колишня вируюча юрба перетво-
рена в домашню аудиторію, у безліч мікроурочистостей» [6].

Ще в 1985 році в статті «Телетрансляції офіційних подій», 
опуб лікованій у журналі «Socіety» («Суспільство»), Д. Дайан і 
Е. Кац зазначили: «Більшість телевізійних подій можуть бути по-
бачені й прочитані як текст, але специфічна ознака цих текстів у 
тому, що вони водночас є слідами або ознаками процесу, зіткнен-
ням величезної сукупності соціальних жестів і дій. Ці дії – ло-
гічно послідовні, але в поточному прояві – одночасні й у такому 
вигляді виявляються в діалозі один з одним, коментують один од-
ного. Кожна з таких подій опирається на підтримку попередньої. 
Кожна з подій, у певному сенсі, є підґрунтям подальшої події та 
злиття з нею. Такий ланцюг одночасних адаптацій, численних 
підтримуючих зв’язків призводить до того, що такі події часто по-
рівнюють із сучасною формою суспільної релігії. Приклади таких 
подій – і анг лійське королівське вінчання, і висадка на місяць, і по-
їздка Папи Римського до Польщі. <...> Одним з результатів зазна-
ченого вище ланцюга одночасних взаємозалежних зв’язків стає 
 дезорієнтація глядача перед цією складною і невпинно мінливою 
структурою, неможливість вичленити логічні рівні. <...> Ми ви-
являємося зведеними з безліччю текстів, кожен з яких відносить 
нас із безпосередньої області події в глибину нашої реакції» [5].

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

61

Трансформація реальності в сучасному екранному просторі...

Інакше кажучи, нова технологія трансляції видовища змі-
нює стереотипи та форми сприйняття видовища, а також – і це 
особливо важливо для предмета цієї статті – трансформує став-
лення до самого статусу «факту»: коли факт подається як видо-
вище, поступово за будь-яким подібним видовищем реципієн-
ти починають розуміти присутність факту, не шукаючи більше 
інших доказів істинності; видовище як факт дійсності підмінює 
вірогідність самого факту. Розвиваючись у широкому контексті 
мас-медіа, ця тенденція переноситься і на сприйняття ігрового 
фільму: він стає окремим випадком екранного видовища. 

Дж. Роско і К. Хайт у книзі «Fakіng іt: Mock-documentary 
and the subversіon of factualіty» («Створюючі підробку: псевдо-
документальність та руйнування фактичності») зазначили: «До-
кументальне кіно довго користувалося привілейованим стано-
вищем серед інших екранних форм завдяки заявленій здатності 
точно схоп лювати й відображати реальність. Демонструючи, як 
легко й успішно документальні форми можуть бути підробле-
ні, мок-документальні фільми одночасно кидають виклик цьому 
особ ливому статусу і пропонують нову модель взаємин між ау-
диторією та жанром» [9].

Мок’юментарі з погляду місця цього художнього прийому в 
сучасній системі медіа відображає тенденцію розчинення тонкої 
грані між фактом і вимислом, подібно до хімічного процесу руй-
нування нестійкої межі між двома активними середовищами. 
Трансформація відношення до статусу «факту», «події», «дійс-
ності» лежить у руслі технологій і стратегій у системі сучасних 
мас-медіа, ТБ-проектів, ЗМІ.

Відтак очевидно, що «стратегія» розвитку жанру мок’юмен-
тарі полягає не тільки (і не стільки) у мімікруванні під доку-
мент – у цьому випадку справжній документ мав би іманентну 
перевагу; ідея популярності мок’юментарі криється в характері 
документа: навіть усвідомлюючи підроблену, провокативну або 
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екстравагантну складову його характеру, утримує увагу. На-
приклад, у навмисно провокативних, епатажних фільмах (як у 
стрічці «Man Bіtes Dog» («Це трапилося по сусідству з вами» / 
«Людина кусає собаку», Бельгія – Франція, 1992 р., режисер 
Ремі Бельво), де поєднуються мотиви «чорної» комедії, епатажу, 
сатири) документальність психологічно не розрахована на на-
ївність, а підсилює виразність. Документальність у подіб ному 
випадку стає особливою формою виклику «дозволеному»: фан-
тазії у формі «події насправді» зав жди мають особливу гостроту; 
автори, з одного боку, немов би не задовольняючись жанровими 
умовностями, самі беруться фаб рикувати події реальності, а з 
другого, – ніби не причетні ні до жорстокості, ні до інших гост-
рих форм (глядач лише бачить зафіксованим те, що було «на-
справді»). Це своєрідна форма гри в заборонені фантазії. 

Показово, що мок’юментарі завдячує своїй появі змінам, що 
викликані певним технічним прогресом (телебачення, Інтернет 
сприяють активному вторгненню медіа в життя), водночас із ви-
робничо-технічного погляду самі фільми мок’юментарі потен-
ційно найменш затратні (порівняно з іншими жанрами).

У фільмі «Cloverfіeld» («Монстро», США, 2008 р., режисер 
Метт Рівз) візуальний ряд і монтажні стики повністю побудова-
ні у фактурі аматорської зйомки ручною камерою. Навіть якщо б 
технологія такого зображення не вимагала залучення сучасних 
технічних засобів, саме по собі середовище дії фільму про ка-
тастрофічний катаклізм потребувало значних матеріально-тех-
нічних витрат, зокрема використання сучасних технологій; бю-
джет фільму становив 30 млн доларів. Стрічка «Відьма з Блер: 
курсова з того світу», побудована на тій самій ідеї «знайденого 
аматорського запису», у тій самій стилістиці стиків уривчастих 
шматків, знятих ручною камерою з перемиканням режимів по-
бутової зйомки (але зйомки здійснені на натурі і з бюдже том 
у 20 тис. доларів), могла бути зроблена на технічній базі кін-
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ця 1950-х – початку 1960-х років, в епоху появи портативних 
вузько плівкових кінокамер (власне, чорно-біла 16-міліметрова 
кіно камера і фігурує у фільмі, поряд із сучаснішою кольоровою).

Мотив «знайденого артефакту» як вступ для сюжету 
мок’юментарі найчастіше використовують, і він сам по собі не 
новий: так побудований фільм «Forgotten Sіlver» («Забуте сріб-
ло», Нова Зеландія, 1995 р., режисери: Коста Ботес, Пітер Джек-
сон), «архівні матеріали» покладено в основу кінострічки «Зеліг» 
В. Аллена і сучаснішого російського фільму «Первые на луне» 
(«Перші на місяці», Росія, 2005 р., режисер Олексій Федорчен-
ко). Показовим є факт отримання стрічкою «Перші на місяці» 
призу за кращий документальний фільм у програмі «Orizzonti» 
(«Горизонти») Венеційського кінофестивалю у 2005 році.

Нові технології дають поштовх до нового погляду на матері-
ал, але в самому цьому ракурсі можна створювати кінострічки з 
використанням попередньої техніки. Таким чином, трансформа-
ція є не суто технічною, а ідеологічною.

Нові технології дозволяють зміщати звичні межі між штуч-
ним і реальним. Так само, як фільм «L’Arrivée d’un train en gare 
de la Ciotat» («Прибуття поїзда на вокзал Ла Сьота», 1896 р., 
режисер Луі та Огюст Люм’єри) супе речив сучасним для ньо-
го повсякденним уявленням: реальний об’єкт у реальному русі 
всупереч здоровому глузду виявився не небезпечним поїздом, а 
копією.

Так, у наступний період, пов’язаний з розвитком видів кіно, 
виробився стереотип уявлень, певний «здоровий глузд» екран-
ного сприйняття, що припускає очевидність природи тієї або 
іншої зйомки: диференціація постановочних сцен, хроніки, ком-
бінованої зйомки; звичні умови подачі документальних кадрів 
та ігрових епізодів.

Розходження між реальним і створеним (штучним) визначає 
відносно чітку межу, що проходить на зрізі глядацького сприй-
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няття. При цьому за загальним принципом порівняння створе-
ного (рукотворного) зі зразком (реальні події – їх постановка, 
актор – живий характер та ін.) схема сприйняття залишається 
відносно простою в розумінні однозначного позиціювання 
об’єктів та очевидності їх явних ознак. Це положення (якщо ви-
ключити творчі експерименти й обмежитися основним масивом 
кінопродукції, розрахованої на широке коло глядачів) загалом 
характерне для фільмів першої половини ХХ ст., наприклад, для 
радянських біографічних кінострічок, екранізацій, жанрових 
фільмів мейнстриму тощо. Сучасні фільми змінюють принципи 
сприйняття природи кадру і його подачі.

Мотив задокументованої реальності 
в жанрових сюжетах

«Документальні» кадри використовують не тільки в імітацій-
ному ключі мок’юментарі, але і як сюжетно обумовлений еле-
мент оповіді в жанрових ігрових фільмах. На відміну від тра-
диційного прийому включення хроніки до ігрового сюжету, як 
ілюстративність подій у сучасних ігрових фільмах виявляється 
інша тенденція. В умовах значного поширення побутових порта-
тивних засобів фіксації, зберігання, передачі і трансляції аудіо-
візуальних даних природа «документальності» набуває специ-
фічних ознак.

Згадуваний вище ефект «присутності», – очевидно, стиму-
льований експлуатацією цієї можливості в багатьох реаліті-
шоу й медіа-трансляціях та провокований поширенням порта-
тивних відео-пристроїв (із нескінченною низкою експлуатації 
можливостей всюдисущої оптики – від ТБ-шоу на кшталт «За 
стеклом» («За склом», Росія) до аматорських роликів у доступі 
Інтернет, наприклад, провідного ресурсу з обміну відеофайлами 
YouTube зі знаковим заголов ком «Broadcast Youself» («Транслюй 
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себе»)), – відображається в ігровому кінематографі і як сюжет-
ний елемент, і як мотив нових реалій життя.

З одного боку, візуальний контакт є потужним підсилювачем 
відчуття співпричетності (водночас – дійсного, справжнього), 
з другого, – завдяки техніці трансляції можна не тільки набли-
зити «картинку» події, але й віддалити героя, побудувавши 
на цьому витончену технологію вимислу, підробку. На цьому 
конт расті – як на різниці потенціалів виникає струм – відбува-
ється розвиток і сучасних шоу, і жанрової виразності кіно. На-
приклад, у фільмі «Untraceable» («Той, хто не залишає сліду», 
США, 2008 р., режисер Грегорі Хобліт) гострота, драматизм та 
інтрига пошуку невловимого маніяка будуються на складності 
виявлення людини, яка діє через Інтернет; у свою чергу маніяк 
улаштовує витончені вбивства за допомогою тієї самої мере-
жі – не тільки транслюючи муки жертви, але й забезпечуючи 
її болісну смерть зусиллями користувачів Інтернет: чим більше 
відвідувачів сайта реєструє комп’ютер маніяка, тим швидше 
вводяться в дію пов’язані з комп’ютером знаряддя смерті, ав-
томатизовані винахідливим убивцею. Малозначний для сюжету 
фільму, але показовий для теми цієї статті епізод кінострічки: 
маленька дочка співробітниці ФБР, яка намагається вийти на 
слід маніяка, бачить на екрані комп’ютера матері їх власний бу-
динок, знятий з фасаду; із цікавості дівчинка виходить на ґанок. 
У цей момент до комп’ютера підходить мати й бачить на екрані 
дочку, яка йде з ґанку будинку. Розуміючи, що дочка от-от опи-
ниться в руках невловимого маніяка, мати вискакує на вулицю 
з пістолетом. Але дочку ніхто не чіпав – біля будинку виявила-
ся лише мініатюрна веб-камера, прикріплена до антени однієї 
з припаркованих машин. Водночас це було попередження від 
убивці: він недоступний, але віртуально поруч. Такими є нові 
можливості техніки: бачити й чути (події, пригоди) – не озна-
чає бути присутнім, і навпаки, – не  перебуваючи поруч, можна 
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діяти і навіть убивати. Це в певному сенсі зміщує уявлення про 
реальність факту, що відбувається.

Цілком подібний мотив використано в трилері «Snarveіen» 
(«Об’їзд», Норвегія, 2009 р., режисер Северин Ескленд) – мо-
лода пара, що заблукала, не може вибратися з глушини, у якій 
наводить жах маніяк, цьому сприяють установлені всюди при-
ховані камери спостереження, зображення з яких передаються 
на комп’ютер душогуба.

На обіграванні мобільних, портативних і домашніх пристроїв 
будується безліч сюжетних перипетій: від молодіжних трилерів 
до шпигунських бойовиків. Екрани мобільних телефонів, що 
світяться, герої використовують у темряві як ліхтарі, і вони ста-
ють специфічним мотивом тривоги; мережа, яка зникла, і роз-
ряджений акумулятор – знак безвихідного становища; звук ви-
клику видає жертву або прихованого ворога; веб-камери фіксу-
ють убивства; через смартфони герої проникають у засекречені 
комп’ютерні мережі; покинутий і розбитий мобільний телефон 
означає втрату сліду.

Листи, щоденники та записи замінюють їх «оцифровані» 
аналоги: електронні повідомлення й відеозаписи. У фільмі «The 
Descent: Part 2» («Спуск – 2», Великобританія, 2009 р., режисер 
Джон Харріс; розповідається про зустріч спелеологів-екстрема-
лів із кровожерними монстрами, які живуть у темних глибинах 
печер) відеокамера з аматорським записом зниклої експедиції 
робить поворот у розвитку сюжету. Комп’ютерні системи іноді 
є самостійним полем діяльності як у фантастичних «ігрових» 
світах, так і в новому середовищі реального світу (простір Ін-
тернету для серійного вбивці-програміста у фільмі «Той, хто не 
залишає сліду»).

Екран перестає бути іншим щодо матеріалу: візуальна мета-
мова предметом своєї оповіді дедалі частіше має подібні ві-
зуальні копії реальності: на кіноекрані з’являються екрани 
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комп’ютерів, смартфонів і телефонів, окуляри відеокамер, зву-
чить записаний на аудіоносії звук. Утім, ще півстоліття тому 
у фільмі «Blow Up» («Фотозбільшення», 1966 р., режисер Мі-
келанджело Антоніоні) був вибудуваний ланцюг опосередку-
вань (або послідовних переломлень-інтерпретацій реальності): 
реальність – фотокадр – кінооповідь. Але істотна розбіжність 
полягає в тому, що за принципом переходу кількості в якість за-
гальне поширення цифрової техніки переводить масову свідо-
мість до звичного цифрового формату.

Мовиться не лише про технічне обрамлення життя. У філь-
мах (як і в самому житті) між героями, між героєм і навколиш-
нім світом з’являється аудіовізуальний посередник, через який, 
власне, і проходить зв’язок та сприйняття.

Такий стрибок відбувся практично за останнє десятиліття: 
найвиразнішим є контраст у жанрі фантастики, космічних при-
год між кінострічками, створеними в 1990-х роках («The Fifth 
Element» («П’ятий елемент», 1997 р., режисер Люк Бессон), 
«Event Horizon» («Крізь обрій», 1997 р., режисер Пол У. С. Ан-
дерсон)) та сучасними («Moon» («Місяць 2112», Великобри-
танія, 2009 р., режисер Данкан Джонс)); але фактично розхо-
дження криється, найімовірніше, у галузі ідеології або стратегії 
створення образу. У цьому сенсі фільм «Місяць 2112» є показо-
вим – він не будується на складних спецефектах і з суто техніч-
ного погляду цілком доступний технологіям виробництва мину-
лих десятиліть. Але ідеологія образу й наративу розкривається 
в ключі сучасної розмитої, нівельованої межі між фактом і ви-
мислом, справжнім і удаваним, реальним і штучним: оповідь 
починає розгортатися немов би від особи героя, але незабаром 
його збиває з пантелику поява власного двійника. Усвідомлення 
того, що герой, за зав’язкою сюжету, – один не лише в кадрі, 
але й на всій планеті (дія відбувається на місячній станції з ви-
добутку руди в недалекому майбутньому), підсилює алогічність 
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ситуації і у свідомості героя, і у свідомості глядача, який ди-
виться на те, що відбувається, очима героя. Поступово те, що 
здавалося вихідним фактом (робота на планеті, спілкування з 
родиною через комп’ютер, звички й уклад життя), виявляється 
фікцією, вимислом, що не має ніякої «фактичності» в реаль-
ній основі.

При цьому фільм не можна поставити в один ряд з відомими 
картинами – «The Matrix» («Матриця», 1999 р., режисери: бра-
ти Вачовські), «The Thirteenth Floor» («Тринадцятий поверх», 
1999 р., режисер Джосеф Руснак), «Dark City» («Темне місто», 
1998 р., режисер Алекс Пройас), – що розробляють ідею підроб-
леності (тобто світ як продукт машинного інтелекту) реального 
світу. Однією з причин є використання в названих фільмах ідеї 
глобальної імітації цього світу загалом; у стрічці «Місяць 2112» 
перегляду піддається не світ як такий, а критерії його сприйнят-
тя індивідуумом, вразливість самого суб’єкта, який відкриває 
для себе вражаючу реальність свого існування.

Зовсім інший приклад фантастичної реальності – фільм 
«Avatar» («Аватар», 2009 р., режисер Рідлі Скотт). Про цю стріч-
ку багато написано як про своєрідний прорив в індустрії видо-
вищного кінематографа й технологій 3D. Розробка мови народу 
Наві, що населяє планету Пандора, розробка й візуалізація світу 
Пандори – тваринного, рослинного, узагалі всієї повноти «кар-
тинки» неіснуючого середовища дії – свідчить про удосконалю-
вання креативних можливостей сучасного ігрового кінемато-
графа в руслі створення віртуальних альтернативних світів. 
У тому, що технологія дозволяє візуалізувати фантастичне се-
редовище дії без втрати «реалістичності», закладена своєрідна 
конгруентність двох полюсів сприйняття: як у фантастичному 
екранному світі неможливо побачити штучність (окрім фантас-
тичності самого світу), так і зрима документальність екранного 
світу не є свідченням вихідної дійсності подій та осіб.
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Жанрові метаморфози реальних подій 
і масова свідомість

Статус факту, що його руйнує псевдодокументальність 
мок’юментарі чи зовнішньо гранично реалістична «картинка» 
фантастичних ігрових жанрових світів, отримує специфічне вті-
лення в іншому медіа-вимірі. Глядачі ТБ та користувачі мережі 
Інтернет слідкують в режимі он-лайн за процесами життя, які за-
вдяки трансляції екранними формами (хай і у вигляді докумен-
тованого матеріалу) набувають якості карколомних «жанрових» 
сюжетів. На противагу ланкам класичного механізму народжен-
ня мистецького твору – коли життєвий матеріал проходить через 
призму фантазії автора і трансформується митцем у художній 
образ, із усіма ознаками «художнього» (умовність, символізація, 
узагальнення тощо) – реальна драма життя, схопленого у фокус 
медіа-мессиджу, миттєво трансформується і сприймається як 
драматичний жанр. 

Назвемо такі приклади, як події Помаранчевої революції 
2004 року в Україні, коли люди стежили за розвитком подій в 
ефірі мас-медіа, немов за розгортанням екранного сюжету, з усі-
ма складовими жанрового конфлікту; із найсучасніших прикла-
дів – операція з урятування чилійських шахтарів, що за допомо-
гою спеціальних камер транслювалася світовими телеканалами 
й так само набувала якості «жанрової» структури.

Рівнозначними у свідомості сучасної людини є факт події та 
її образ. Відтак оперативний обмін інформацією має дещо пара-
доксальний прояв і подвійний сенс: за допомогою мобільного 
зв’язку люди не лише намагаються отримати інформацію про 
події; навіть безпосередні учасники подій відчувають нагальну 
потребу дізнаватися про те, що і як передають, показують про 
події у ЗМІ; отже, сучасна людина має потребу знати не тіль-
ки про подію, але й про драматургію образу події, драматургію 
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«сюжету»; ніби без цього подія навіть у свідомості безпосеред-
нього очевидця втрачає суть.

Ще один аспект сучасної екранної естетики – орієнтація на 
масову свідомість. Фільмам мок’юментарі в цьому контексті 
також належить особливе місце. Адже мок’юментарі за прин-
ципом стилізації збігається з поширеними аматорськими екран-
ними формами «фейка» – фейк-роликами, фейк-трейлерами 
тощо, головним середовищем розповсюдження яких є мережа 
Інтернет. До того ж розміщення в Інтернеті супроводжується 
палкими обговореннями, суперечками, оцінками. Таким чином, 
естетика «великого екрана» замикається з естетикою низової 
народної культури. У цьому відображається розвиток тієї тен-
денції, про яку три десятиліття тому писав Ю. Лотман у статті 
«Блок и народная культура города», – тенденції «перенесення 
в традиційні сфери мистецтва принципів народної творчості, у 
тому числі й прагнення до залучення аудиторії безпосередньо до 
процесу співтворчості» [1]. Ю. Лотман зазначав, що з початком 
розвитку масового мистецтва відбувався також розвиток масової 
свідомості – «свідомості, що стоїть між традиційним фольклор-
ним мисленням і традиційною письмовою культурою» [1]. Про 
специфіку народної свідомості дослідник зауважив: «У фольк-
лорному тексті перед нами дещо таке, що зовсім не дорівнює 
словесному запису казки, пісні або поставленій в експозицію 
іграшці, повішеному на стіну лубку. <...> Фольклорний текст – 
складне й багатопланове ціле. <...> Перед нами певний провоку-
ючий елемент, який має стимулювати вільну гру всього колек-
тиву з текстом, у ході якої й виникає те ціле, що становить текст 
фольк лорного типу» [1].

***

У сучасних екранних мистецтвах чітко простежується тен-
денція нівелювання межі між фактом і вигадкою, до того ж самі 
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поняття «факт», «документ» піддані перегляду з погляду їхньої 
природи й однозначності. Фільми мок’юментарі є квінтесенці-
єю прийому, але не єдиним його втіленням.

Нівелювання факту й конструювання «під документ» – яви-
ще всеохоплююче, що відображається в різних жанрах і видах 
екранних мистецтв, видах медіа: від власне мок’юментарі до 
жанрових ігрових фільмів, від ситкомів та інших ТБ-проектів до 
інтерпретацій фактів соціально-політичного життя.

Цифрові технології, що поширилися як у формі високотехно-
логічного кіновиробництва й медіа-технологій, так і у вигляді по-
всюдного входження до побуту портативних комп’ютеризованих 
аудіовізуальних засобів фіксації, зберігання й передачі інформа-
ції, сприяють широкому спектру трансформацій образів реаль-
ності, провокують нову ідеологію образу й наративу: образ, що 
допускає нечіткі, розмиті межі й точки переходу реальності та 
вимислу, факту буття й факту твору.

Отже, явище мок’юментарі перебуває за межами власне кіне-
матографа, відображає ширші тенденції мас-медіа і значення їх 
ролі в суспільстві; ключові моменти мок’юментарі – не просто 
інтерпретація «факту», а розхитування стереотипів сприйнят-
тя реальності – змикаються із сучасними світоглядними пози-
ціями, системою медіа-простору. Тому прийоми мок’юментарі 
зближуються і з ТБ-продуктами на кшталт реаліті-шоу, і з моти-
вами жанрових ігрових фільмів (веб-камери, мобільні камери як 
цифрові інтерпретатори дійсності).

Інтерпретація реальності без чітких граней між вірогідніс-
тю форми та істинністю події стає загальною тенденцією, що 
проек тується з різних жанрових точок на ігрові фільми мейн-
стриму, «арт-хаус», ТБ-проекти.

Окреме значення має також трансформація естетики мисте-
цтва, вихід за межі «академічного» мистецтва у сферу нефор-
мальної комунікації (інтернет-форуми, мультимедіа), яка є роз-
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витком природи народної творчості, низової культури, міського 
фольклору. Утім, цей аспект потребує окремого аналізу.

Відбувається динамічний діалог документальності й псевдо-
документальності, створюючи специфічні критерії сприйняття 
(псевдо)документального екранного простору та (псевдо)доку-
ментального екранного факту.
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ІСТОРИЧНА ДИНАМІКА 
ТЕРМІНОЛОГІЇ СУЧАСНИХ 
ЕКРАННИХ МИСТЕЦТВ (німе кіно)

Крім так само гострого від-
чуття, режисер ще повинен 
знати… 

С. Ейзенштейн 

Лише сторічну вікову межу, тобто дуже коротку в історично-
му масштабі мить, нещодавно перетнула особлива складова сві-
тової культури, яку зазвичай називаємо «кінематограф» (англ. – 
«cinematography», «сinema»). 

Лише сторічну…
До речі, зазначимо, що на світанку становлення кіно як 

мистецтва в англійській мові використовували термін «motion 
picture», який, власне, і тлумачили як «кіно», хоча для визна-
чення так би мовити «серйозного» фільму існувало слово 
«photopley». Пізніше воно вийшло з ужитку, як і слово «філь-
марі» (люди, пов’язані з кінематографічною справою). 

На початковому етапі буття кінематографа побутував також 
звичний нині термін «cinema», що до середини 1910-х років 
означав «кінематограф як розвага», тобто «ярмаркове кіно». 

Отже, кінематограф існує трохи більше ста років. Уже мину-
ло (чи лише минуло) півстоліття, як сформувалося телебачення, 
щодо видової природи якого до цього часу ведуться палкі дис-
кусії. Дещо пізніше в часі виділилося відео й посіло серединне 
між кінематографом і телебаченням місце. Буквально «вчора» 
особливим різновидом екранного способу творення стали циф-
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рові технології (Digital Art). Нарешті, практично глобального 
поширення набуває особливий тип екранної комунікативної 
форми – Інтернет, назви якого не було, скажімо, у Великій ра-
дянській енциклопедії видання 1972 року. Одночасно з п’ятьма 
вже визнаними різновидами екранної видовищної культури по-
ширюється і такий вид самодіяльного кіноарту, як «мобільне ві-
део», що відразу почало отримувати визнання, свідченням чого 
є популярність різних фестивалів (навіть міжнародного рівня). 

«Вавилонське стовпотворіння» екранних способів відо-
браження реального світу в усій повноті його об’єктивних і 
суб’єктивних складових, розмаїтті типів і форм умовності, 
переплетінні видових, родових, жанрових, стилістичних тощо 
ознак обумовлює особливу актуальність проблеми терміноло-
гії як сукупності чітко означених спеціальних визначень, покли-
каних забезпечити взаєморозуміння між суб’єктами видовищ-
ної сфери діяльності.

Сучасною мистецтвознавчою наукою доведено, що всебіч-
ний, повний, багатоаспектний аналіз її лексики, встановлення 
рівня її релевантності на цей момент відсутні, крім того вона 
«у більшості випадків позбавлена строго наукової основи» [9]. 

Упевнено можна стверджувати, що це стосується не лише 
кіно знавчої науки, але й наукового апарату аудіовізуальних мис-
тецтв загалом.

Зазначимо, що термінографічна видовищно-мистецтвознав-
ча лексика повинна мати як типові для терміносистем якості 
(зіставлення з поняттями та реаліями професійної сфери, чітка 
системна організація), так і специфічні особливості, що мають 
варіативний характер, зумовлений відкритістю й динамікою 
розвитку процесу творення.

Терміни функціонують у складі конкретної системи – 
терміно логії, – яку не можна розглядати як самовільний набір 
визначень. Термінологія – це семасіологічна система, до того ж, 
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як показує практика, у зоні певного видового класу певного про-
фесійного мовного ареалу й у певний час вона є своєрідною 
замк неною системою. 

В історичній динаміці проблеми термінології розглядаються 
в різних аспектах – філософському, історичному (діахронічно-
му), семіотичному, структурно-семантичному, лексикографічно-
му, статистико-комбінаторному тощо. Хоча в лінгвістиці є бага-
то напрацювань у сфері термінології, однак питання визначення 
терміна залишається актуальним донині – єдиного розуміння 
поняття «термін» досі немає. 

Переважно така невизначеність обумовлюється складністю 
цього мовного явища, що й казати про конкретні аспекти його 
формування в досить неоднозначній за сутнісним наповненням 
сфері мистецтва. 

Не випадково в лінгвістиці співіснують різні підходи до розу-
міння поняття «термін», зокрема такі, як: 

– визнання його особливою одиницею мови, якій відповідає 
певне визначене поняття зі сфери науки, техніки, мис тецтва; 

– визнання «функціональної теорії», згідно з якою терміном 
може бути будь-яке слово, яким би тривіальним воно не було… 
Представники цього, названого «дескриптивним» (В. Лейчик), 
напряму вважають, що особлива функція слова  як терміна – 
функція називання… Мовляв, побутовий термін є назвою речі, 
тоді як науково-теоретичний термін обов’язково називає понят-
тя (Г. Винокур).

Окрім того, є сенс зважати на існування в науці, а особливо на 
практиці, такого явища, як широке й вузьке розуміння  терміна. 

До першої групи (широке розуміння) лексикографи зарахову-
ють міждисциплінарні терміни (слова чи словосполучення, які 
позначають поняття спеціальної сфери знання або діяльності, 
тобто ті, що їх використовують у різних професійних галузях), а 
також професіоналізми та предтерміни (авторські терміни).
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До другої групи (вузьке розуміння) належать спеціальні оди-
ниці, які вживаються для точного визначення (поіменування) 
понять у конкретній професійній сфері і є практично невідомі 
поза цим колом.

Загалом виведення слова на рівень терміна передбачає на-
явність у ньому таких ознак, як точність, дефінітивність, мо-
тивованість, однозначність, системність із властивими цьо-
му ряду функціями – номінативною, сигніфікативною, кому-
нікативною, прагматичною, певним чином евристичною та 
класифікаційною. 

Термінологічна мова – явище неоднозначне як із гносеоло-
гічного, так із семантичного погляду, вона мінлива, варіативна, 
багатозначна, багатошарова, отже, ще й із цієї причини потребує 
всебічного (багатоаспектного) аналізу. 

Не є винятком і термінологічна лексика сучасних екранних 
мистецтв. Їхнє термінологічне коріння сягає історичної давни-
ни, адже вони – мистецтва, а тому базуються на основополож-
них загальноестетичних дефініціях, скорегованих своєю специ-
фікою та контекстом часу, у якому функціонують чи функціо-
нували. Аберативний процес сучасного співіснування мистецтв 
екстраполюється в минуле як тенденція зародження й проро-
щування його процесуально-змістових праелементів, у зв’язку 
із чим вони вбирають призвуки традиції, тобто аперцепційно 
несуть обертонні значення теорії «старших» мистецтв та епох 
«доекранної» естетики.

Як не парадоксально, але сучасна поетика, скажімо, телеба-
чення наполегливо використовує для теорії та практики основні 
поняття Арістотелевої «Поетики». Зокрема, поняття «насліду-
вання» («мімезису») з почленуванням явища на засоби, предме-
ти та способи залишається, на нашу думку, фундаментальним 
для вирішення проблем класифікації телевізійних творів і теле-
мовлення загалом.
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Чи не найкардинальнішою проблемою того-таки телебачення 
є наріжна відмінність принципів наративності епосу та драми, 
трансформована, відповідно, у розповідь про факт або безпосе-
редній його показ (розгортання) у вигляді події.

Для всіх видів екранних мистецтв нагальним теоретико-
практичним питанням залишається виділення інформаційного, 
виразного та образного рівнів у тексті твору. Сучасна теорія 
екранних мистецтв має враховувати визначення таких засадни-
чих понять, як «дія» та «подія», і цей перелік можна (і до речі, 
треба) продовжувати й продовжувати.

Власне, весь термінологічний склад теорії екранних мис-
тецтв потребує зіставлення існуючих визначень, зокрема і в ас-
пекті історичного їх становлення та розвитку.

Отже, зазначені проблеми термінології демонструють склад-
ність їх вирішення, і, зрештою, з багатьох варіантів потрібно ви-
брати один генеральний  напрям, що й має визначити системо-
утворювальну методологію.

Однак, розглядаючи динаміку становлення термінології, ви-
никає вихідна й принципова проблема системного характеру, – 
необхідно зорієнтуватися (визначитися) у класифікаційних ме-
жах (ознаках) самого поняття «екранні мистецтва». 

Виходячи з дихотомії терміна, його аналіз потрібно здійсню-
вати у двох взаємопов’язаних напрямах: визначення місця яви-
ща в загальній системі, а також з’ясування його специфіки.

Загалом проблема видової типології в мистецтві має багато-
вікову історію. Вона виникла з відмежування мистецтва від не-
мистецтва, що викликало гострі суперечки протягом усієї історії 
культури. 

З особливою активністю ця проблема постала в теорії у 
зв’язку з появою такого виду інформаційно-творчої діяльності, 
як телебачення, окрім технічно-творчих винаходів і відокрем-
лень. Поєднання в ньому принципів ретрансляційності та твор-
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чості, інформаційної «муміфікації часу» та виразно-образної 
трансформації як граничної суб’єктивізації «бачення» реального 
світу встановлюють надзвичайно широкі межі «генної» природи 
цього комунікативного засобу фіксації та поширення кінцевого 
«продукту» в його матеріально-ідеальному симбіозі. 

До якого класу, виду чи роду зарахувати мішанину комуніка-
тивних, виражальних, системно-структурних принципів, якими 
є телебачення?..

Саме це зумовлює і програмує необхідність вийти за межі 
терміна «мистецтво» й вести мову про ширшу категорію явищ, 
у тому числі пов’язаних із «екранною формою буття», які сьо-
годні утворюють єдину картину навколишнього світу, що її 
відображає як окрема особа (реципієнт), так і суспільна свідо-
мість (зафіксована сукупність уявлень про нього). 

Щоб з’ясувати основні параметри явища «екранне мисте-
цтво» («екранні мистецтва»), необхідно визначити загальну кар-
тину системоутворювальних факторів, у яких це явище (явища) 
функціонує і взаємодіє, формуючи загальні типологічні прин-
ципи, а звідси – системно чи структурно сформовану цілісність. 
Відображення світу естетичними засобами нині дещо усталило-
ся, тому залишимося в межах традиційних підходів до видової 
типології мистецтва, яка на перших історичних етапах та й у по-
дальшому розвитку ніколи не була абсолютно «чистою», завжди 
вміщувала «домішки», наприклад, щодо вжиткового мистецтва, 
дизайну, архітектури тощо. 

Визначимо сучасний стан речей у видовій теорії мистецтва, 
окреслимо її гносеологічні тенденції. 

Становлення всеосяжної «будови світу мистецтв» почалося 
від міфологічних передуявлень античності з поділом на «мусич-
ні» та «техногенні» мистецтва й рухалося через антагонізм «віль-
них» і «механічних» мистецтв епохи середньовіччя, діалектику 
загального та специфічного в теоретичних відкриттях Лессінга, 
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зведення «до єдиного принципу» всього світу мистецтв Ш. Бат-
те, відкидання ієрархічного принципу зіставлення видів мисте-
цтва І.-Г. Гердера, включення естетикою такого напряму, як ро-
мантизм, до системи видів виконавських мистецтв (Ф. Шлегель), 
поєднання історичного аналізу світу мистецтв зі структурним 
аналізом у Г. Гегеля, з ускладненням і варіативним розширенням 
підходів до цієї проблеми кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. 

Наприкінці ХХ ст. проблема видової систематизації мистецтв 
склалася в декілька різноспрямованих типологічних конструк-
цій загальноестетичного й конкретно-мистецтвознавчого спря-
мувань. Зрештою, була здійснена спроба утворити своєрідне 
мегавчення про будову системи видів – морфологію мистецтва. 
Зокрема, М. Каган спеціально присвятив цій проблемі працю, у 
якій визначив термін «морфологія мистецтва» як «учення про 
будову світу мистецтв», маючи на увазі «діалектичний вияв 
якісної своєрідності всіх конкретних форм художньої творчості 
й одночасно їх взаємозв’язків, переходів однієї в іншу, їх взаємо-
впливів і схрещень» [11, с. 7, 167]. 

Утім, навіть у такому концептуально-узагальнюючому за на-
міром дослідженні поділ мистецтв на класи, сімейства та види 
завершується об’єднанням кіно-, теле- та радіомистецтва в не-
чітку класифікаційну одиницю – «види мистецтв синкретично-
синтетичного типу». 

Несталість термінологічних дефініцій щодо цього визначен-
ня демонструється хоча б підсумковим твердженням: «…у прин-
ципі, за глибинною своєю сутністю, телемистецтво тяжіє до те-
атрального видовища, а не до кінофільму, бо воно не є зобра-
жальним мистецтвом» [11, с. 383–384]. Щоправда, формулюючи 
цю тезу, М. Каган зазначив відсутність чіткості та єдності погля-
дів щодо цього в тогочасній науці. 

І цим завершується становлення класифікаційної системи 
новітнього часу...
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Видова складність сучасного світу мистецтв, а також 
об’єктивно існуюча потреба в множинності методологічних під-
ходів його дослідження призвели до того, що на кінець першо-
го десятиліття ХХІ ст. не існувало єдиного термінологічного 
визначення й такого очевидного з погляду практики явища, як 
«екранні мистецтва». Навіть відомі кінознавці використовують 
цей термін як в однині («синтетическая природа экранного ис-
кусства»), так і в множині («экранные искусства – кино и теле-
видение») [29, с. 8, 17].

До речі, зазначимо, що навіть у межах однієї наукової школи 
практично на рівних засадах існують різні типологічні підходи 
до класифікації. Наприклад, практично одночасно з М. Каганом 
(протягом 1970–1980-х рр.) представники Київської наукової 
школи теорії екранних мистецтв (КДІТМ ім. І. К. Карпенка-
Каро го, нині – Київський національний університет театру, кіно 
і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (КНУТКіТ ім. І. К. Кар-
пенка-Карого)) запропонували класифікаційну систему одно-
го із сегментів загальної морфології з принципово іншими 
структурно- гносеологічними підходами, видовищної складової 
художньо-виражального відтворення світу. 

Зокрема, її представник В. Кісін [13] обстоював діахронний, 
тобто історичний, послідовний спосіб класифікації видовищ і 
видовищних мистецтв. Запропонована ним класифікація (опри-
люднена в збірці його праць 1999 р.) була уточнена представни-
ком цієї самої школи В. Чубасовим у лекціях 1975–2002 років 
(на жаль, опублікованих лише у 2005 р. [39]).

На відміну від запропонованого В. Кісіним історичного прин-
ципу класифікації видовищ, В. Чубасов використав синхронний, 
тобто одночасний принцип, що ґрунтувався на розме жуванні 
соціальних функцій видовищ. До речі, у цій класифікації за-
стосовано досвід італійського дослідника філософії мистецтва 
А. Банфі [1], який в основу класифікації видовищ поклав міру 
активності участі глядача. 
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Якщо із зовнішньотехнічного погляду практично в усіх нау-
кових працях (автори яких аналізують проблеми кооптування 
екранних мистецтв у специфічну групу) очевидним є критерій 
демонстрації попередньо технічно зафіксованого й обмеженого 
певною фізично існуючою рамкою сколка життя, то синтезово-
структурно це питання, як правило, зводиться до порівняльного 
аналізу специфіки кожного з різновидів екранного мистецтва чи 
екранної культури загалом. 

У третьому виданні «Большой советской энциклопедии», 
як і в Енциклопедичному словнику «Кино» 1986 року,  немає 
терміна «екран», – настільки, мабуть, ненауковою вважав цю 
терміно логічну проблему авторський колектив таких фундамен-
тальних видань. 

Межі термінологічної чіткості цього поняття мав би окресли-
ти тлумачний словник, проте в «Новому тлумачному словнику 
української мови» (видання 2008 р.) щодо мистецтва загалом та 
кінематографа зокрема запропоновано таке визначення: 

«2. Поверхня білої тканини, натягнутої на раму, на якій пока-
зують фільми, зображення з діапозитивів, полотнище. <…> 

3. перен. Мистецтво відтворення кінематографом зображень, 
що створюють враження живої дійсності; кіномистецтво, мис-
тецтво кіно, кіно (голубий екран), телевізія, телебачення…» [30, 
с. 636].

Подібний підхід використано в «Українському енциклопе-
дичному кінословнику» С. Безклубенка та О. Рутковського [3, 
с. 47], а також у термінологічному словнику С. Безклубенка 
«Мистецтво: терміни та поняття» [2], в «Українському слов-
нику-довіднику екранних медіа» О. Рутковського [34], у яких 
тлумачення цього терміна обмежується фактично визначенням 
лише фізичної природи цього явища:

«Пристрій з поверхнею, здатною поглинати, перетворювати 
чи відбивати випромінювання різних видів енергії» [2, с. 87]; 
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«Технічно-допоміжний пристрій, зовнішня поверхня яко-
го призначена для візуального відтворення будь-якої поперед-
ньо зафіксованої відеоінформації, яка подається на Е. шляхом 
 проекції» [34, с. 65].

Такий самий підхід продемонстровано В. Миславським у 
«Кінословнику» [25, с. 283] та «Кратком энциклопедическом 
словаре кино»: «Натягнута на раму тканина, покрита спеціаль-
ною речовиною, на поверхню якої проектується зображення, до 
якого додається розшифровка форматів кіноекрана» [14, с. 188]. 

Саме до теоретично-практичної проблеми естетики екрана 
звернувся в одному інтерв’ю ще 1970 року Ю. Іллєнко, кажучи 
про «білий прямокутник, на якому виникають і рухаються світ-
лові плями, котрі, поєднуючись, творять образ» [8]. 

В. Чубасов  у своїй класифікаційній моделі зазначив, що 
екран як специфічно видову ознаку відтворення використовува-
ли ще в прадавні часи під час вистав стародавнього кхмерсько-
го театру, індонезійського вайянг-куліт, турецького «Караген», 
грецького «Каогіозис» тощо [39, с. 429]. 

Щодо змістового характеру терміна «екран» дослідник слуш-
но зауважив, що «екран має аж ніяк не технічний, навіть не кому-
нікативний, а глибоко художній, безперечно естетичний сенс. 
Адже екран – це не просто рівна поверхня, біла площина. Найваж-
ливішою його складовою частиною є, хоч яким дивним це може 
видатися, – зовсім не “біле полотно” й не електрон на “мозаїка” 
кінескопа, а те, чого глядач майже не помічає: чорний прямо-
кутник навколо нього! Так звана “рамка екрану”» [39, с. 433]. 

Ефекту рамки присвячено безліч літератури, часом виник-
нення вважають ІІ ст. до н. е. (саме тоді було знайдено обрамлен-
ня довкола етруських наскальних малюнків). 

Пізніше рамка мала матеріально-вжиткове значення – як 
матеріальний предмет захищала картину, ізолювала її від нав-
колишнього середовища – та естетично-виражальне, сутністю 
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якого було матеріально-ідеальне обмеження просторових харак-
теристик художнього тексту.

Саме поєднання несумісних тенденцій у зображально-вира-
жальній системі телебачення вимагає визначення «генних» від-
мінностей його творів, отже, – місця в загальновидовій системі 
та складу внутрішньовидових класифікацій.

Телебаченню настільки тісно у визначенні «екранні мисте-
цтва», що й досі не вщухають дискусії щодо права вважати цей 
різновид комунікативної сфери класом мистецтва. Не заглиблюю-
чись у суть цих суперечок, зазначимо, що мистецтвознавча думка, 
зокрема наукова школа КДІТМ ім. І. К. Карпенка-Карого, не ви-
падково зініціювала рух від визначення «екранні мистецтва» до 
поняття «екранні видовища». 

Явище й поняття «видовище» має, на нашу думку, стати 
практично-теоретичною одиницею, яка визначить межові пара-
метри видової класифікації творів, пов’язаних з екранною фор-
мою буття.

Потрібно зазначити, що поняття «видовище», власне як і тер-
мін «екран», – це мистецтвознавча категорія, що перебувала на 
периферії науки, шукаючи собі визначень, головним чином, у 
тлумачних словниках.

За «Словником російської мови» ХVІІІ ст.:
«ЗРѢ́ЛИЩЕ 
1. Театральное представление, спектакль. 
 ◊ Поюще е  з .  Опера. Опера или поющее зрелище. | 
 О спортивных играх, состязаниях, шествиях и т. п. | 
 О пьесе; тексте пьесы. || 
 ◄ Театральная сцена или арена; театр. 
 Перен. Мысль облекается паки во образ свой и выходит 

на зрѣлищѣ пред воззвавшую ее <душу>. 
2. То, что представляется взору, что можно видеть, наблю-

дать: вид, картина, происшествие и т. п. || 
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Созерцание, наблюдение. || 
(Един.) Зрение; взор, взгляд».
У «Толковом словаре» Д. Ушакова так визначено поняття 

«зрелище»: «То, что предстоит, открывается взору, что привле-
кает взор: явление, происшествие, пейзаж». 

Подібним є визначення в «Современном толковом словаре 
русского языка» Т. Ефремовой:

«1. То, что представляется, открывается взору, что является 
предметом наблюдения, обозрения и т. п.

2. Представление, спектакль, концерт и т. п.
3. Устар. созерцание, наблюдение чего-л…».
У «Новому тлумачному словнику української мови» [30] по-

няття «видовище» сформульовано так: 
«1. Те, що відкрите для споглядання і привертає увагу, видо-

висько, видиво, дивовище, дивоглядь… 
2. Вистава (театральна, циркова і т. ін.)».
Цей термін часто має суто специфічне значення, зокрема: 

«… місце громадських розваг, куди збирався у множині народ, 
і де часто відбувалися громадські збори, вибори, судочинство».

Більшість спеціальних словників тлумачать це поняття дуже 
наближено до наведених визначень.

«Видовище (від вид, видіти [бачити, видіння] – взг. Все те, 
що являє інтерес для розглядування, роздивляння. <…> умисне 
організована для цієї мети подія <…> або спеціально створене 
середовище <…> чи мистецький твір» (див.: Український енци-
клопедичний кінословник. – К. : КНУКІМ, 2006. – Т. І. : Основні 
терміни та поняття).

В «Українському тлумачному словнику театральної лекси-
ки» Л. Барабана та В. Дятчук (1999) визначено поняття «видо-
вище» – «цікавий, неординарний спектакль, розіграний провід-
ними акторами або аматорами. <…> Художній твір, зіграний за 
певною схемою для широкого загалу».

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

85

Історична динаміка термінології сучасних екранних мистецтв (німе кіно)

Неповнота й невідповідність якісних складових, необхідних 
для того, щоб прийняти визначення як термін, очевидні. Тому 
візьмемо за основу професійний підхід до явища, зокрема запро-
понований професором В. Кісіним ще в 1970-х роках, хоча нау-
ково оприлюднений лише 1998 року. «Видовище – спеціально 
організована в часі та просторі публічна демонстрація соціально 
значущої поведінки» [13, с. 6]. 

Своєрідним предтечею цього визначення є роздуми С. Ей-
зенштейна, хоча б у такому вислові 1933 року: «Нам здається, 
що театр є насамперед реконструкцією дій і вчинків людини, 
яка проявляється соціально» [40, с. 302], адже щодо нехай лише 
одного з різновидів видовищного мистецтва – театру – це фор-
мулювання містить усі категоріальні позиції запропонованого 
В. Кісіним визначення. 

На нашу думку, саме визначення В. Кісіна оптимально вмі-
щує передчуття попередників і може становити «генну» основу 
класифікаційного принципу, на якому має ґрунтуватися загальна 
конструкція цілісного уявлення про будову складного й розга-
луженого організму такого особливого пласта культури, як ви-
довищність. До речі, одна з розширених спроб реалізації цього 
принципу здійснена в праці Л. Наумової «Видовище як феномен 
культури. Соціокультурний вимір» [28].

Чи не найбільш очевидним свідченням плідності цього визна-
чення й розвиненої на його основі теорії видовищ може слугува-
ти поява на початку ХХ ст. та особливий розвиток у 1960-х ро-
ках такого явища, як перформанс.

Перформанс – одна з галузей так званого живого мистецтва 
(«Live-art»), мета якого полягає у виконанні певних спланованих 
дій перед публікою. Перформанс, або «мистецтво дії», – так над-
звичайно узагальнено й водночас нечітко формулюється поки що 
це поняття. Навряд чи можна вважати правильним визначення, 
що «…сучасні теоретики театру здійснюють спроби побудувати 
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нову теорію “перформансу” як науки про природу видовища вза-
галі. Й у зв’язку з цим утягують у поле свого розгляду знач ний 
пласт до цього не залучуваного матеріалу, куди входять аудіо-
візуальна індустрія та культура розваг, а також усі громадські 
інститути сучасної культури видовища, включаючи не лише 
організаційний, а й споживацький аспекти. Причому останній, 
пов’язаний з проблемою сприйняття, розглядається як енерге-
тичне поле, що піддається протилежним впливам» [10, с. 279]. 

Утім, уже визначаються загальні обрії теорії перформансу як 
науки, що вивчає особливості поведінки індивідуума (чи групи) 
в присутності іншого індивідуума (чи групи) [33]. 

Зрозуміло, що виникає безліч питань класифікаційного спря-
мування, як це завжди відбувається в умовах становлення нового 
виду (або типу, способу тощо) поведінкової діяльності, почина-
ючи із загальноестетичного рівня – мистецтво чи немистецтво… 

Якщо це мистецтво, як уважає більшість науковців, то в 
чому полягає «прирощування» до відтворюваного моменту 
(об’єктивної реальності) нової якості (суб’єктивної складової)?.. 
Якщо це не просто жанр мистецтва, а «унікальне явище, яке за 
своєю формою та змістом розкриває онтологічні аспекти бут-
тя сучасної людини» (В. Романюк), або це явище «першорани, 
першоболю, першого здавленого культурою крику та жесту» 
(В. Савчук), то в чому його специфічні ознаки?.. Питань – без-
ліч, і це ще раз підтверджує необхідність широких теоретичних 
досліджень цих явищ та їхньої термінології.

Цілком справедливою є практично сформована в теорії масо-
вих комунікацій думка, що серед головних тенденцій естетич-
ної переоцінки цінностей останніх десятиріч має місце не лише 
«повернення до дії» як можливості позареальної комунікації 
між Автором та Глядачем, зіткнень суб’єктивних складових в 
естетичному полі культури, але й загалом нове переосмислення 
мистецтва як сфери дії та мислення. 
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На наш погляд, одним з наріжних каменів класифікацій-
них досліджень має бути визначення такого першоелемен-
ту видовища, як д і я, з похідним від нього розмаїттям систем 
д р а м а т у р г і ї.

Та до цього питання світова кінотеорія звернеться набагато 
пізніше, щоправда, і просунеться в цьому напрямі не так уже й 
далеко… 

Загалом наявність у кінотеорії величезних «білих плям» – 
явище абсолютно закономірне, і не лише тому, що кінознавство, 
порівняно з іншими мистецтвами, – наука надзвичайно молода, 
а теорія телевидовищності взагалі перебуває практично в зарод-
ковому стані через свою «молодість».

Основна причина очевидного відставання теорії цих мис-
тецтв обумовлюється неймовірною швидкістю змін їх естетич-
них параметрів водночас із фантастичним збільшенням факто-
логічного матеріалу навіть не в геометричній, а гіпергеометрич-
ній прогресії. Аргументом можна вважати хоча б той факт, що 
на початку другого десятиліття ХХІ ст. у вітчизняній науці не-
має бодай описово-констатаційної, не кажучи про аналітично-
дослідницьку, історії українського кіно. Що вже говорити про 
теорію, яка, за слушним визначенням російського кінознавця 
С. Фрейліха, є «смислом історії» [37, с. 11]. 

У зв’язку з тим, що кінематограф – явище надзвичайно ко-
релятивне, спробуємо здійснити панорамний огляд наукових 
праць, присвячених проблемі теорії кіно. 

Не аналізуватимемо заяв і праць провісників кіно, бо тоді по-
трібно було б починати, як парадоксально-нематеріалістично за-
значив Ю. Іллєнко [8], з Господа Бога, або відомої праці ХVІІ ст. 
«Велике мистецтво світла та тіні» отця Кирхнера, а візьмемо до 
уваги праці часу безпосереднього існування техніки кінотворення. 

Нині встановлено, що одним з перших методологів і теоре-
тиків кіно на теренах Російської імперії, а ймовірно, і світового 
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кіно, є фотограф і оператор фірми братів Люм’єр (та за певни-
ми відомостями – перший хронікер російського Імператорсько-
го двору) Болеслав Матушевський, поляк за національністю. 
Саме його брошури «Нове джерело історії. Про створення схови-
ща історичних документів», «Жива фотографія» та два паризь-
кі видання брошур «Une nouvell source de l`Histore creation De 
cinematographie historique» (1898), «La Photographie animee,ce 
guelle est ce guelle doit etre» (1898), а також близька за текстом 
до змісту брошури «Жива фотографія» стаття «Une innovatione 
en Graphologie et danse l`Expertise en Ecritures» («Нове джерело 
історії», 1899 р.) містять заяву про важливість кіно для вивчен-
ня історії та про те, що потрібно не лише зняти на плівку подію 
чи явище  реального життя, але й зберегти кінозображення для 
 нащадків [24].

В Італії 1907 року, за рік до своєї смерті, італійський жур-
наліст, письменник і педагог Едмондо де Амічіс (Edmondo De 
Amicis) видав працю «Інтелектуальний кінематограф» та опо-
відання «Сіnematografo cerebrale» («Церебральний кінемато-
граф»), у якому, зокрема, провів паралелі між потоком свідомос-
ті й рухом кіноплівки.

Цього самого року було надруковано статтю італійця, пред-
ставника ідей прагматизму, прибічника футуризму Джованні 
Папіні (Giovani Papini) «Філософія кінематографа», у якій кіно 
протиставлено театру, утверджено антитезу принципу керованої 
реальності в кіно умовній інсценізації в театрі.

Про «неестетичність» (тобто природну наближеність до 
реальності) та необхідність надати «здорове» спрямування ні-
мецькому кіно 1910-х років писав професор естетики Тюбіген-
ського університету Конрад Ланге (Konrad Lange) (ідеї його ре-
формування становили основу руху «Reformbewegung»), праця 
якого – «Kino in Gegenwart und Zukunft» («Кіно в сьогоденні і 
майбутньому») – була опублікована лише в 1920 році.
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29 березня 1911 року під час одного з клубних сеансів у Па-
рижі палко закоханий у «сinema» (під яким, повторимося, аж до 
середини 1910-х рр. мався на увазі «кінематограф як розвага», 
тобто «ярмаркове кіно») італієць Річотто Канудо (Ricciotto Ca-
nudo) назвав кіно одним із семи мистецтв (шостим за порядко-
вим номером, згідно з публікаціями Ж. Садуля). 

Поширена Абелем Гансом (опублікована 1912 р.) відповідь 
Р. Канудо на запитання «Що таке кінематограф?» стала визна-
ченням, набула значної популярності та побутує в історії кіно 
як «Manifeste des sept arts» («Маніфест семи мистецтв»). До 
речі, режисерів він назвав «екраністами». Популярність цієї 
статті згодом дала підстави багатьом кінознавцям називати 
Р. Канудо засновником теорії кіно. Основною думкою «Мані-
феста...» стала ідея синтезу. «Два мистецтва вийшли з люд-
ської свідомості, щоб дозволити йому закарбувати всю мінли-
вість життя. <…> Архітектура й Музика безпосередньо офор-
мили цю невідбутню потребу первинної людини, яка прагнула 
зафіксувати всі пластичні й ритмічні сили свого чуттєвого 
буття. Потім вона <…> придумала Скульптуру, Живопис і По-
езію. Музика <…> проявила себе насамперед <…> у Танці й 
Поезії. Нині “рухоме коло естетики” нарешті тріумфально за-
микається в тому загальному злитті мистецтв, яке ми називає-
мо Кінематографом. <…> Наш час синтезував <…> розмаїтий 
людський досвід <…> практичного життя й життя почуттів. 
Ми поєднали Науку з <…> ідеалом Мистецтва, прикладаючи 
першу до другого, щоб вловити й зафіксувати ритми світла. 
Це кіно».

Згідно з твердженням Р. Канудо, кіно є мистецтвом «тоталь-
ного синтезу», казковим новонародженим сином Машини й 
 Почуття.

«Сьоме мистецтво примиряє всі інші. Пластичне мистецтво – 
тe, що розвивається за законами Ритмічного мистецтва». 
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Слово «ритм» немовби тримає решту категорійних позначень, 
у будь-якому разі є чи не наскрізним у відчутті особливої аури 
цього видовища.

«Форми й ритми, те, що називається Життям, бризкають 
з-під ручки проекційного апарата, яка обертається. <…> Ми 
потребуємо Кіно, щоб створити тотальне мистецтво, до якого 
 завжди тяжіли всі інші мистецтва. <…> Незабаром прийде його 
отроцтво», – пророкував тоді Р. Канудо і заявляв від імені сво-
їх друзів про бажання «прискорити його розквіт, підштовхнути 
прихід його молодості» [12].

Безпосередньо теоретичні статті, які з 1908 року писав Р. Ка-
нудо, були комплексно видані лише після його смерті в збірнику 
«Фабрика в картинках» 1927 року. 

У 1907 році французький філософ Анрі Бергсон (Henri Gar-
tier-Bresson) у своєму трактаті «L’Évolution créatrice» («Творча 
еволюція») звернувся до кінематографа, убачаючи в ньому най-
ближчу аналогію механізму мислення. 

Використовуючи філософські ідеї А. Бергсона, професор по-
рівняльної історії літератури Празького університету Вацлав 
Тілле (Václav Tille) в 1908 році здійснив спробу визначити спе-
цифіку кіно, закцентувавши при цьому увагу на ролі монтажу. 

До речі, саме ідеї А. Бергсона (разом з ідеями стоїків, Б. Спі-
нози, Г. Лейбниця, Ф. Ніцше) було покладено в основу однієї з 
найконцептуальніших праць у галузі філософії кіно середини 
1980-х років – «Cinéma» («Кіно») Жиля Дельоза (Gilles Deleuze). 

На порозі Першої світової війни наукова думка продовжува-
ла спроби осмислити проблеми кіно. Зокрема, варто згадати ні-
мецького кінознавця Г. Уефкера (G. Uefker), соціолога Емілію 
Альтенло (Emilie Altenloh), а також поляка Вальтера Паноф-
ськи. Предметом їхніх досліджень стали особливості певних 
складових кінотвору (акторська діяльність, зображальне вирі-
шення), а також питання соціології кіно. 
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У 1916 році німецький актор і режисер Пауль Вегенер (Paul 
Wegener), один із засновників кіноекспресіонізму, здійснив спро-
бу класифікації кінопродукції. На його погляд, вона складається з 
трьох різновидів: театральні фільми з акцентом на акторській грі; 
кіноілюстрації популярних романів; пригодницькі фільми з вико-
ристанням трюкових зйомок. П. Вегенер зміг описати салонно-
мелодраматичну кінохалтуру, найочевиднішою ознакою якої він 
уважав те, що акторам не потрібні внутрішні переживання – про 
події розповідають тексти написів. Також П. Вегенер зумів теоре-
тично визначити вже винайдену на той час режисурою кіно спро-
можність кінокамери стати оповідачем. На його думку, «справ-
жнім письменником у кіно має бути кінокамера. Треба пам’ятати 
про можливість постійної зміни її погляду» [36, с. 131].

Американський поет і культуролог Вечел Ліндсей (N. Vachel 
Lindsay) виділив три, визначені як жанрові, групи фільмів: видо-
вищні, побутові та фільми дії. Привабливість фільмів останньої 
групи він убачав у безперервності руху, шаленому темпі, зміні 
ситуацій та місць дії.

В. Ліндсей перший розширив трикутник мистецтв, до яко-
го традиційно належали література, театр та кіно. Він додав до 
цієї тріади пластику, зображальні мистецтва. Так, зіставлення, 
скажімо, фільму дії (зокрема ковбойських стрічок) з рухомою 
скульптурою, побутового фільму – з живописом, а видовищно-
го – з архітектурою в русі позначене певною прямолінійністю, 
запозиченням у зображальних попередників зовнішньо-видо-
вих ознак, але саме В. Ліндсей зміг визначити вплив на глядача 
особ ливої природи зорової образності.

У 1916 році В. Ліндсей видав книгу «The Art of Moving 
Picture» («Мистецтво кaдру»), у якій поділив процес створен-
ня фільму на два етапи: побудова окремих кадрів та подальше 
їх поєднання в нову цілісність. Виводячи при цьому на перший 
план рух, він дійшов висновку, що кінематографічним рухом ке-
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рує ритм. В. Ліндсей вів мову навіть про певний ритмовий зна-
менник під час поєднання декількох кадрів, і цей знаменник має 
знайти (на думку В. Ліндсея, ще інтуїтивно відчути) режисер у 
процесі створення цілого [36, с. 132]. 

У цьому самому  році з’явилася важлива для теорії кіно пра-
ця італійця Гофредо Белончі «Естетика кінематографа». 

Видана також 1916 року праця «Фотоп’єса: психологічне дослі-
дження» американського психолога й філософа Хуго Мюнстербер-
га (H. Munsterberg, псевдонім – Hugo Terberg) стала однією з най-
впливовіших для практики кіно США. Зокрема, особ ливо суттєво 
вона вплинула на Д.-У. Гриффіта (David Llewelyn Wark Griffi th). 

Х. Мюнстерберг створив першу, хоча й, на жаль, швидко за-
буту, але систематизовану теорію кіно ще до того, як у кінемато-
графа з’явилися підстави вважати себе мистецтвом, адже дати 
зйомок стрічок «The Birth of Nation» («Народження нації») та 
«Intolerance: Love’s Struggle Throghout the Ages» («Нетерпи-
мість») Д.-У. Гриффіта відповідно – 1915 та 1916 роки. 

Основний пафос праці Х. Мюнстерберга становило твер-
дження, що кінематограф є реалізацією процесів мислення. 
На двадцятому році існування кіно він визначив один з основ-
них постулатів естетики цього виду творення, відповівши 
на запитання «Що характеризує незалежність мистецтва?». 
Це два взаємопов’язані аспекти: психологічний і естетичний 
(художній). 

Х. Мюнстерберг будував свою теорію на стробоскопічному 
ефекті, хоча ще не застосовував термін «монтаж», а вдовольняв-
ся словами «зміна сцен» і лише подекуди використовував визна-
чення «cut-back».

Буремні як у соціально-політичному, так і в естетичному пла-
ні 1920-ті роки позначені рішучими спробами європейців тео-
ретично осмислити природу кіно у двох основних напрямах – 
розширенні меж можливого в новому мистецтві та визначенні 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

93

Історична динаміка термінології сучасних екранних мистецтв (німе кіно)

специфічних властивостей художнього перетворення світу його 
виражальними засобами.

Історичний детермінізм дослідження вимагає перервати тут 
розгляд органічної наступності розвитку теоретичної думки 
західноєвропейського кіносвіту, бо незалежно від її руху, само-
стійно, хоча й паралельно, у її становлення буквально вривають-
ся відкриття представників російської кінематографії. 

Не просто значущими, а фактично фундаментальними для 
усвідомлення природи кінотворення в російській кінематогра-
фії були праці Льва Кулешова. Вісімнадцятирічним юнаком 
він увійшов у світ двадцятидворічної кінематографії і, практич-
но не знаючи про розробки західноєвропейських колег, став на 
шлях осмислення основних понять та явищ у сфері специфіки 
кінемато графа. Восени 1917 року Л. Кулешов опублікував дві 
статті – «О задачах художника в кинематографе» та «Задачи ху-
дожника в кинематографе». Основний пафос цих досліджень 
становить усвідомлене ставлення до світлотворчості як до «но-
вого, але великого мистецтва», виходячи із силогізму: «якщо 
кінематограф – мистецтво, то воно, безсумнівно, велике, бо ма-
леньких мистецтв не буває» [19, с. 57].

Кінематографіст-початківець Л. Кулешов сформулював ви-
значення кінорежисерської діяльності як обов’язок «скомпо-
нувати окремі зняті шматки, безладні та непов’язані, в одне ціле 
й зіставити окремі моменти в найвигіднішій, цілісній і ритміч-
ній послідовності, так само як дитина складає з окремих, роз-
киданих кубиків з літерами ціле слово чи фразу. Композиція чи, 
інакше кажучи, монтаж визначає сутнісні можливості нового 
способу творення, що ним є кінематографія» [19, с. 57].

Маючи на той час найбільше досвіду як художник у кіно, 
Л. Кулешов чи не вперше в теорії розглядав не окремі прийоми 
роботи над просторо-декораційним вирішенням, а встановив за-
лежність форм і методів конкретно спеціалізованої складової від 
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специфіки сприйняття кінематографічного дійства. Мовиться, 
зокрема, про таке принципове поняття, як нестереоскопічність 
зображення в кіно, під яким у той час розуміли значне скорочен-
ня глибини, перспективи на безколірному й площинному екрані. 

До речі, зауважимо, що для початкового етапу практичного 
телебачення характерною була проблема площинності екранно-
го зображення, яку долали майже півстоліття…

Л. Кулешов систематизував методи постановки декорацій, тор-
кнувся правил кольору і його змін на фотографії. Міркуючи про 
колір, він особливо акцентував увагу на «віражному», тобто од-
нотонному (синька, сепія), способі забарвлювання  зображення 1.

У статті «О сценариях» (1917) Л. Кулешов сформулював гас-
ло, яке визначило квінтесенцію його дослідницько-практичної 
та наукової роботи: «У кінематографі має бути лише одна думка, 
лише одна ідея – кінематографічна».

Органічним виявом його концепції стало безапеляційне ви-
знання режисера «справжнім творцем картини». До речі, досить 
оригінальною є думка, що при домінуванні режисера як автора 
кінотвору «сценарій може мати характер н о т, написаних і роз-
роблених у кожному рядку» [21, с. 61]. 

Надзвичайно плідним, хоча із часом замиленим естетичними 
суперечками щодо співвідношення об’єктивного й суб’єктивного 
в кінообразі, є підхід Л. Кулешова до виражальної специфіки 
кіно як володіння «з а с о б о м   д о с я г н е н н я   х у д о ж-
н ь о г о    в р а ж е н н я» [15, с. 64]. 

Принципово різний підхід до сутності творчої діяльності міс-
тить використання підходів з домінантою термінів «виражен-
ня» і «враження».

Своєрідний авторський егоїзм у ході історичного становлен-
ня мистецтва кіно вивів на перший план перетворення спостере-
жень на текст твору проблему вираження. Це цілком закономір-
но, адже основним завданням творців від моменту зародження 
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кіновидовищної діяльності стало з’ясування складу виражаль-
них засобів з подальшим виявленням їхніх можливостей і вну-
трішніх перетворюючих механізмів. Практична поетапність 
цього детермінованого процесу була рухом від ембріона задуму 
через пошук рішення до тексту твору. 

Ранній кінематограф, заряджений на елементарне вдоволен-
ня потреби глядача в розвазі (враження), поступово замінював-
ся складнішим, багатошаровим, об’ємним видовищем, наповне-
ним особливим змістом. Окрім змістових значень фото графічно 
зафіксованого об’єкта зйомки, творці шукали можливості реа-
лізації, отже, – матеріальної фіксації змістових значень свого 
авторського бачення-ставлення до об’єкта. Фізично існуючий 
об’єкт перетворювався на предмет зйомки. Це перетворення 
вимагало відкриття, розпізнавання, освоєння й накопичення 
засобів вираження, арсеналу виражальності. Муки пошуку й 
щастя відкриття сконцентрувалися саме на проблемі виражен-
ня. Хоча все це здійснювалося заради кінцевої мети – вражання, 
однак пошук рішення, здійснюваного на етапі втілення саме за-
собами вираження, посідав чільне місце у творчому процесі, на 
ньому сконцентрувалися зусилля митців і теоретиків. Проблема 
впливу зафіксованого на плівці та спроекційованого на екрані 
відійшла на другий план. Не випадково в динаміці формування 
мистецтва кіно, а особливо його теорії, такі питання, як жанр, 
стиль, манера тощо, досліджені надзвичайно мало, їх обсяг, 
очевидно, не відповідає зроб леному у сфері вираження.

Віддаючи належне вагомості порушеного Л. Кулешовим пи-
тання про враження, закцентуємо на одній принциповій особ-
ливості. Л. Кулешов розпочав свій теоретичний похід до роз-
криття кінематографічних таїнств із підходу до процесу взаємо-
дії трьох складових, якими є реальність, автор та глядач. 
Концентрація на проблемі виражальності фактично зосереджує 
увагу лише на двох – автор і реальність.
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Теоретичний інтерес не залишав Л. Кулешова протягом усього 
життя. У 1920 році він опублікував «зошит» пам’яті, присвячений 
чудовому кінематографісту й людині Євгену Бауеру, під назвою 
«Знамя кинематографии». У частині праці з підзаголов ком «Вмес-
то предисловия» він програмно запитав, чи кінемато граф є мисте-
цтвом, і однозначно відповів – ознакою кожного різновиду мисте-
цтва, тобто того, чим незалежно від сюжету певне мистецтво вра-
жає публіку, впливає на неї і викликає в неї ті чи інші емоції, є «на-
явність характерного для цього виду засобу художнього вражен-
ня», яке полягає «в поєднанні, чергуванні зазнятих шматків між 
собою». Зазначимо, що частину міркувань він назвав «Сущность 
искусства кинематографии. Теория монтажа и американизм» [15, 
с. 65]. «Сутність» і «теорія» – у кінематограф вводяться не визна-
чення, а терміни… Як ніхто із сучасників, Л. Кулешов науково чіт-
ко відокремив фотографічну функцію від функції виражальної: 
«Усупереч усім мистецтвам кінематограф використовує безпосе-
реднє життя, але не є його відтворенням, а ламає його, перетворює 
його кінематографічними творчими процесами. <…> Чергування 
в кіно сцен зазнятої натури не сприймається лише як зображення 
життя, хоча окремі кадри будуть фотографічними» [15, с. 75]. 

Л. Кулешов зазначив щодо фіксації на плівці танцю чи гри 
актора, що якби мистецтво танцю було б точно відтворено на 
кінематографічній стрічці, то на екрані ми мали б «відтворення 
б а л е т н о г о мистецтва, і к і н е м а т о г р а ф і ч н о г о мис-
тецтва в цьому жодного б не було. 

Якби ми взяли для зйомки не танець, а гру актора, ми б 
усе одно мали б у кіно т е а т р а л ь н е мистецтво, його 
в і д т в о р е н н я, а не кінематографічне» [15, с. 66]. 

Безперечна теоретична логіка дала можливість Л. Кулешову 
дійти висновку: «Якщо кінематографічне мистецтво не полягає 
в процесі зйомок окремих шматків, то залишається шукати його 
лише в іншому…».
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Тоді це інше вбачалося в «поєднанні, чергуванні зазнятих 
шматків між собою» [15, с. 67]. 

Наприкінці 1920-х років Л. Кулешов згадав визначення 
1916 року: «Склейка в усталеному порядку шматків, з яких зроб-
лена картина, технічно називалася монтажем»; а також сфор-
мулював повніше: «Монтаж – організація кінематографічного 
матеріалу». Тобто сутність кінематографа потрібно шукати не 
в межах зазнятого шматка, а в зміні цих шматків – теоретичний 
підсумок Л. Кулешова 1920 року, повторений і в 1929 році!..

У термін «американізм» цього періоду Л. Кулешов вкладав 
уже не окремі виражальні прийоми, навіть у їх сукупності, а 
певну систему ознак технічного та творчого характеру. 

Перше, чим забезпечується успіх найбільш кінематографічних 
на той час американських картин, на думку Л. Кулешова, це макси-
мум руху і героїчний романтизм. Друге і найголовніше – установ-
лення: «…американці завдяки умовам життя у своїй країні й особли-
вим комерційним прийомам у картинах прагнуть показати якомога 
більше сюжету в незначному метражі картини і з найменшою ви-
тратою плівки домогтися найбільшої кількості сцен та найбільшого 
враження. Природно, що метраж-тривалість сцен при цьому змен-
шується, і сценки американських картин швидше змінюються одна 
за одною, ніж у російській» [15, с. 68]. Зазначимо, що мовиться не 
про механічне збільшення темпу, а про подійну місткість стрічок.

Л. Кулешов збирав існуючі види монтажу, що їх використо-
вували на той час. Зрозуміло, що неабияку популярність мали 
можливості паралельних та одночасних дій, зокрема «ілюстра-
тивний» монтаж. Застосовували «спокійний» монтаж – повіль-
ні непомітні переходи від шматка до шматка; «різкий» монтаж, 
коли за смислом потрібно, щоб одне обличчя різко замінювало 
інше [20, с. 237]. Ідеться про «залізний» сценарій, у якому точно 
позначені всі кадри майбутньої картини в просторовому оформ-
ленні, часовому й звуковому [20, с. 341]. 
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Уживали поширений у той час термін «перемонтаж» (мон-
тажна переорганізація фільму з метою зміни його змісту).

Групуючи види монтажних процесів, Л. Кулешов аналізував 
«механізми», що забезпечували досягнення певної мети. Зокре-
ма, щодо монтажу загалом він констатував, що потрібно монту-
вати за певною ознакою: або за рухом, або за місцезнаходжен-
ням у кадрі, або за наростанням оживленості, або за ознакою 
збільшення кількості тощо [20, с. 238]. 

Унікальність ролі Л. Кулешова в процесі становлення по-
нятійної бази кіномистецтва полягає в тому, що він фактично 
вперше застосував творчо-наукове експериментування для ви-
значення сутнісних ознак його специфіки. 

Саме Л. Кулешов за допомогою спеціально виконаних мон-
тажних дослідів винайшов і теоретично сформулював такі 
принципові можливості кінематографа, як: «творити земну по-
верхню», тобто починаючи зйомку в одному місці, а потім при-
єднавши до знятого кадру зображення інших місць, одержати 
відчуття, що дія розгортається в одному місці.

Репрезентувавши екранні приклади таких поєднань, Л. Ку-
лешов визначив також психологічну основу появи нової значу-
щої форми, що дає можливість зафіксованій обстановці різної 
натури виглядати одним цілим: «незалежність під час зйомок 
складових частин якоїсь сцени, пов’язаних між собою єдиним 
часом дії».

«Перекомбіновувати самих людей: беручи губи однієї жін-
ки, ноги – іншої, спину – третьої, очі – четвертої, і одержувати в 
результаті склейок повністю нову людину».

Фундаментальний дослідницький підхід виявляється у ви-
значенні природи причинно-наслідкового зв’язку унаслідок ви-
никнення особливого змісту в результаті монтажного поєднання 
й формулювання висновку: «Неймовірна особливість монтажу 
полягає в тому, що він своєрідно відділяє залежність тих чи ін-
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ших переживань актора від причин, що породжують ці пережи-
вання» [15, с. 73].

Із часом Л. Кулешов доповнив свій висновок надзвичайно 
суттєвим твердженням: «Сам глядач доопрацьовує шматок і ба-
чить те, що йому навіяно монтажем» [18, с. 172].

Відповідно до здійснених відкриттів Л. Кулешов доходить 
висновку про те, що загалом кінематографічний монтаж має 
надзвичайну можливість – виправляти і змінювати гру актора. 
Саме монтаж може зробити кращим або гіршим те, що виражене 
актором, або ж надати йому нового смислу [20, с. 230]. 

У 1934 році Л. Кулешов застосував теорію творення нової 
земної поверхні ще й до сфери звуку: як поєднання зобра-
ження може перетворити зображуване в нову предметність за 
допомогою монтажу, так можна створити якісно нові звукові 
 «пейзажі». 

Як у німому кіно, так і у звуковому, за допомогою монтажу 
зображення можна знімати одну смислову лінію розмови, але у 
виконанні різних акторів. Можна взяти ряд звуків і змонтувати 
особливий шматок, який викликатиме уявлення про якийсь ком-
бінований, новий звук, що насправді не існує.

Л. Кулешов спростував поширену на той час теорію щодо різ-
ної часової природи зображення і звуку, мовляв, звуковий час, на 
відміну від зорового, завжди реальний. На противагу цим уяв-
ленням він довів відносний характер «реалістичності» звукової 
тривалості. Виходячи з того, що час зображення при перебивках 
не просто умовний, а «умовно стиснений», Л. Кулешов визна-
чив існування в монтажі звуку умовного стискання часу. Хоча 
при цьому визнавав, що найчастіше звук монтується в картині 
безперервно, а зображення – у плані умовного часу. І знову- 
таки  всупереч твердженню про «реальність звукового часу», яка 
основні принципи звукового монтажу будує на протиставленнях 
та «стиках», Л. Кулешов бачить їх у захльостах, накладаннях 
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одного звуку на інший, нарешті – в акордах, тобто на одно-
часній демонстрації різних звуків, «побудованих за принципом 
акордної залежності» [20, с. 235].

До речі, аналізуючи звук, дослідник дав визначення термі-
на «шумовик» – «працівник кінофабрики, який спеціалізуєть-
ся на імітації реальних звуків шляхом спеціальних пристосу-
вань» [15, с. 249].

Саме Л. Кулешов розпочав процес систематизації того визна-
чального виражального і специфічно кінематографічного засобу, 
яким він уважав монтаж. На етапі формування теоретичної думки 
дослідник застосував практичні прийоми та спостереження, про-
те вже не опис зовнішніх ознак, а розгляд процесу перетворення 
зображуваного, початок побудови цілісної теорії кіно. Прагнення 
до створення загальної картини властивостей кінотворення вияв-
ляється у формулюванні фундаментальних визначень. 

Зокрема, щодо поняття руху в кіно Л. Кулешов зазначав: 
«Процесу руху в кіно немає, а є найдрібніші частини нерухо-
мих моментів (клітин), які за фізичним законом зорової пам’яті 
сприймаються як ілюзія руху.

Термін дискретність ще не використовується, але сутність 
уже виражена» [15, с. 78].

Співвідносним до процесу виникнення ілюзії руху в поня-
тійному апараті дослідника є тривалість кадру. Він, зокрема, дав 
визначення довжини шматка, яка, на його думку, прямо зале-
жить від композиції шматка. Чим кадр складніший, тим довше 
його доводиться показувати. Довжина шматка визначається його 
композиційною ясністю та загальною ритмічною будовою кон-
кретного місця фільму. Таким чином, теоретично встановлюєть-
ся взаємозалежність і взаємовизначеність довжини, композиції 
та загального змісту шматка. Щодо ефекту миготіння, що вини-
кає від швидкої зміни коротких сцен і заважає уважно дивитися 
картину, Л. Кулешов побіжно визначив два правила:
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– якщо місце початку руху нової точки збігатиметься з кін-
цевим положенням руху точки в останньому кадрі попередньої 
зміни, то жодного стрибка не буде;

– якщо показувати зазнятий предмет певного розміру й змі-
нювати цей шматок другим, де показано інший предмет, то 
розмір останнього має приблизно збігатися з розміром першо-
го предмета. До того ж повторювані одне за одним зображення 
двох облич мають займати однакове положення щодо меж кадру 
й дорівнювати одне одному за величиною [15, с. 70].

Кардинальним для визначення специфіки кінематографічно-
го способу творення є положення про необхідність змінювати 
місцезнаходження кіноапарата й показувати об’єкт із різних то-
чок зйомки. 

Основна несхожість кінематографа й театру полягає саме 
«у відмінностях сприйняття глядачем видовища. У кінемато-
графі замість глядача, хоча він сидить на стільці, рухається й 
переміщується апарат: кіновидовище відбувається перед ним не 
з його, глядача, точки зору, а з точки зору апарата, що пересува-
ється, адже кадр – це нова точка зору апарата» [20, с. 243].

Тим паче «монтаж фільму дає можливість показувати дію не 
лише ззовні, але й з точки зору самих дійових осіб» [18, с. 192].

Боротьба за визнання кінематографа специфічним видом 
мистецтва супроводжувалася в 1920-х роках запеклими супереч-
ками щодо природи акторської діяльності в ньому.

«Актор і неактор» – формулює цю дилему сучасна кінотео-
рія. Тогочасна практика базувалася на значному використанні 
звичних театральних способів роботи над створенням характе-
ру, а в результаті – відповідних манер поведінки актора в кадрі.

Л. Кулешов одним з перших розпочав практичну роботу щодо 
вироблення адекватних за мірою подоби відчуттів реальності в 
зображенні довколишньої речовинності світу і форм поведінки 
актора-характеру в кадрі. Чуття достовірності привело учнів 
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майстерні Л. Кулешова, як згодом і фексівців Г. Козинцева та 
Л. Трауберга, до понять «натурщик» і «типаж».

Л. Кулешов неодноразово повертався до визначень сутнос-
ті терміна «натурщик», розуміючи його, на відміну від «типа-
жу», як кіноакторів, які спеціально присвятили себе роботі для 
екрана і для цього максимально використовували свої зовнішні 
природні дані. Ця вимога пояснювалася тим, що природа кіне-
матографії не витримує нічого фальшивого, неприродного, не-
життєвого.

На відміну від терміна «натурщик», «типажем» Л. Кулешов 
уважав людей, які не володіють усім комплексом елементів, з 
яких складається справжня, достеменна, художня гра кіноакто-
ра [22, с. 137–138].

Визначаючи специфіку виконавської діяльності в кіно, Л. Ку-
лешов не лише протиставляв стихії театру й кіно в цьому сег-
менті творення, але й понятійно визначав «театральність у 
кіно», що найкраще формулюється за умови, коли в певному 
кінематографічному творі не повністю використані виражаль-
ні можливості, коли їх можна використати значно більше, тоді 
воно має розглядатися, як підкорене театральним умовностям.

Побіжно зауважив: «Амплуа – це штамп» [15, с. 259]. 
Аналізуючи роботу з виконавцем, Л. Кулешов не залишав 

поза увагою такої професійної складової, як масові сцени, і ви-
значав, що техніка роботи з масовкою полягає в попередньому 
призначенні місця дії, формулюванні вказівок до дії. Потім усю 
масовку необхідно розділити на окремі групи, дати кожній з них 
спеціальне завдання, домовитися про відповідну сигналізацію, 
призначити для кожної групи спеціального керівника. Але по-
будована на цих засадах масовка буде бездушною, схематич-
ною, нереальною. «Тому необхідно в масовку вкрапити окре-
мі елементи індивідуальної роботи вже акторського порядку» 
[20, с. 280].
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Поняття специфіки Л. Кулешов застосовував до всіх складо-
вих кінотвору. Зокрема, він здійснив спробу класифікувати скла-
дові кадру: 

1) середовище чи тло для дії натурщика, так звана декорація; 
2) роботи натурщика – його розташування на площині екрана; 
3) освітлення середовища роботи натурщика, як і його само-

го. До того ж світло не лише освітлює, забезпечуючи за ниніш-
нім визначенням відповідну експозиційну норму, але й визначає 
форму всього освітлюваного [23, с. 104].

Роблячи перші кроки до усвідомлення природи цілісності в 
кіно, Л. Кулешов розпочав розробку внутрішньокадрової органі-
зації зображення. Щонайперше він зафіксував одне з основних 
завдань зображальної організації – забезпечення можливості 
глядача «ясно і просто читати з екрана те, що йому пропону-
ється». Для цього матеріал має бути не лише реальним, але й 
організованим на цьому чотирикутнику.

«Кадр мусить діяти як знак, як буква, щоб його відразу про-
читали». При чому знак складний, як китайський ієрогліф. 
«Кадр – це ціле поняття, і воно повинно бути негайно прочитане 
від початку до кінця».

«Кінокадр – не фотографія. Кадр – це знак, буква для монта-
жу. Зміна нормальної точки зору має використовуватися режисе-
ром з урахуванням роботи кадру як знака» [18, с. 179, 193]. 

Горду людину, пояснював митець, можна зняти знизу – ра-
курс підкреслить, допоможе виявити основну установку на гор-
дість тощо.

Зазначимо, що мовиться, найімовірніше, про граничний 
лаконізм, сконцентрованість форм вираження, а не про знако-
ву специфіку змісту, притаманну тогочасним та й новітнішим 
структуралістським підходам. 

Теоретичні передумови Л. Кулешова, мабуть, не варто розгля-
дати як предтечу протистояння «образність – знаковість», яке з 
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особливою силою спалахнуло суперечками теоретичних таборів 
Л. Козлова, Ю. Левіна та й скромним внеском автора цього дослі-
дження з Ю. Лотманом, Вяч. Вс. Івановим у середині 1980-х років.

Термінологія знаковості, яку використовував Л. Кулешов, пе-
ребувала в орбіті зароджуваних теоретичних тенденцій С. Ей-
зенштейна з подальшим їх розвитком у поглядах, скажімо, 
П. П. Пазоліні (Pier Paolo Pasolini), який щодо свого фільму-
притчі «Teorema» («Теорема», 1968 р.) зазначив таке: «Еротизм 
для мене – елемент культури, і в “Теоремі” я виражаю його як 
систему знаків. <…> Система еротичних знаків – єдиний засіб 
спілкування героїв фільму» [32, с. 464].

Розглядаючи питання організації зображення, Л. Кулешов 
вивчав специфіку композиції кадру, визначаючи, що основною 
кінокомпозиційною точкою, невидимою, але відчутною на 
екрані, є місцезнаходження знімального апарата. Цим Л. Куле-
шов уперше порушив питання про динамічно-монтажну ком-
позицію зображення й у зв’язку із цим 1920 року ввів в обіг 
кінотеорії поняття «компоновка» кадру: «Уявляючи процес 
компоновки точок, що невільно рухаються, а також нерухомих 
із однією рухомою, ми встановимо можливість деякої зміни на-
тури» [15, с. 78].

Минуло 40 років, і художник кіностудії імені О. П. Довжен-
ка В. Цирлін у дисертаційному дослідженні «Декорационно- 
изобразительное решение фильма» повернувся до дихотомії 
термінів «композиція» й «компоновка», розглядаючи «компо-
новку» як нове самостійне поняття. В. Цирлін зазначав: якщо 
в зображальному мистецтві компоновка невід’ємна від поняття 
«композиція», то в кінематографі вона набуває особливої функ-
ції в зображальному ряді: «“Компоновка кадру” й “композиція 
кадру” в кінематографі – різні поняття, а їх співвідношення – від-
мінні й різномасштабні форми руху образної думки в часі» [38, 
с. 22]. В. Цирлін розглядав композицію як «трифазне» явище, 
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смисл якого, тобто дію, що її виразила композиція, глядач відчу-
ває в об’ємному часі: попереднє, дане й можливість подальшого. 
Компоновка в кінематографі позбавлена стереоскопічності часу. 
Вона однофазна й однозначна. Компоновка як миттєве сприй-
няття короткочасної дії безперервно витісняється наступною, 
нагнітаючи свій смисл до певного фіналу, який має завершитися 
композицією сцени, епізоду.

Л. Кулешов не зробив таких узагальнень – це доля подальших 
часів, але він помітив і сформулював співвідношення головного й 
другорядного в композиції кадру. Її особливістю він уважав те, що 
характер знятого, його сутність і повне виявлення полягає в пред-
меті, що стоїть ближче до апарата, тобто в першому декораційно-
му плані. Решта елементів натури виконує роль тла щодо першого 
плану, і їх художнє вирішення, а також реальність, не важливі.

У праці «Искусство кино. Мой опыт» Л. Кулешов визначив 
терміни таких композиційних елементів, як «американська діа-
фрагма» та «каше». «Американська діафрагма» – це кружок, 
що змінює розміри, його ставлять перед об’єктивом кіноапара-
та; за допомогою цього кружка на екрані з’являється чорне тло зі 
світлим кругом посередині. Темні краї «діафрагми» затушовані, 
сходять нанівець.

«Каше» – це пластинка з різними вирізами, яку використову-
ють для обмеження кадру, вставляють перед віконечком знімаль-
ного апарата (створює ефект «віньєтки» через різкі краї).

«Американську діафрагму» використовують, зокрема, і 
для того, щоб показати, «що бачить», на відміну від того, 
«хто дивиться», як це найчастіше буває під час використання 
«каше» [18, с. 193].

У 1927 році, коли документальний екран стрясали могутні 
удари Вертівської публіцистичності, Л. Кулешов термінологічно 
сформулював поняття «хроніка»: «Хроніка – демонстрація за-
знятих подій. <…> Події мають бути показані так, щоб їх можна 
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було добре роздивитися. <…> Хроніка повинна правильно де-
монструвати події, і форми монтажу хроніки визначаються не 
автором, а матеріалом. Події мають бути переконливо зкомбі-
новані, тобто матеріал монтажем максимально виявлений. <…> 
Неігровий фільм не повинен демонструвати суб’єктивне вра-
ження митця від подій, якими б правильними не були б його, 
митця, переконання» [18, с. 117].

Безумовно, час ще накладав свій відбиток на тлумачення по-
нять «об’єктивне» й «суб’єктивне». Л. Кулешов не заперечував 
права документаліста використовувати нові концепції (зокре-
ма, як у фільмі М. Кауфмана «Москва», 1927 р.) або монтаж 
(Е. Шуб «Падение династии Романовых», 1927 р.), але за умови, 
коли засіб використаний «не як естетичний прийом для передачі 
суб’єктивних переживань монтажера, а як виразник і організатор 
матеріалу, який виявляє його тематичну сутність» [16, с. 118]. 

Зазначимо ще кілька термінів, що визначають концепцію 
Л. Кулешова.

Залізний сценарій – «сценарій, у якому точно позначені всі 
кадри майбутньої картини в розумінні просторового, часового 
та звукового оформлення» [20, с. 341].

Сюжет – це рух образів у результаті закладених між ними 
протиріч [17, с. 143].

Сцена – це те, що відбувається в цій обстановці, у цьо-
му місці дії, те, що починається й закінчується в межах цієї 
дії [20, с. 242].

Поява звуку зумовила виникнення багатьох експерименталь-
них способів зйомки. Один з них був застосований, зокрема, 
під час створення фільму Я. Протазанова «Маріонетки». У той 
час звук записували відразу на кіноплівку й фіксували у формі 
оптичної фонограми. Складну сцену в кабаре, де співають, тан-
цюють, і одночасно грає оркестр, знімати покадрово було прак-
тично неможливо. Тому використали так звану зйомку начорно. 
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«Начорна зйомка» полягає в тому, що звук у картині знімають 
спочатку [20, с. 320–321].  Потім потрібно знімати дію до цьо-
го звуку. Проекційний апарат у павільйоні відтворює звук, який 
лунає з репродукторів, а актори підлаштовують дії під цей звук.

З появою магнітного звукозапису цей принцип зйомки почав 
визначатися як зйомка під фонограму.

Ритм – закономірне чергування співмірних одиниць у часі.
Картина має у своїй основі два ритми: монтажний і внутріш-

ньокадровий. Питання ритму – це питання закономірного розпо-
ділу дії в часі [20, с. 244].

1920-ті роки – це час своєрідних «пасіонарних поштовхів» 
(скористаймося визначенням Л. Гумільова) у практиці та тео-
рії кінематографа, виражених у щільності розмаїтих думок 
і групуваннях їхніх авторів. Поруч із Л. Кулешовим у тісній 
взаємо дії-протистоянні з ним була ціла когорта могутніх поста-
тей практиків і теоретиків кінематографічного мистецтва, що 
народжувалося. 

Чи не найнаближенішою фігурою в цьому процесі був спер-
шу учень, пізніше – однодумець, колега й багато в чому антипод 
учителя – видатний кінорежисер В. Пудовкін. Власним мис-
тецьким авторитетом він плідно сприяв становленню теоретич-
ної думки першої половини минулого століття, але свій перший 
крок у теорію кіно В. Пудовкін  зробив майже одночасно, хоча 
все-таки  дещо пізніше своїх французьких колег. 

Зокрема, прагнучи збагнути й теоретично сформулювати 
особ ливість кіно на основі порівняння з іншими видами мис-
тецтв, до пошуків визначальних засад специфіки молодого мис-
тецтва, його термінології зверталися А. Антуан (Andre Antoine), 
Л. Деллюк (Louis Delluc), Л. Муссінак (Leon Moussinac). Бурем-
ні в соціально-політичному й естетичному плані 1920-ті роки 
позначені рішучими спробами європейців тео ретично осмисли-
ти природу кіно у двох основних напрямах – розширенні меж 
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можливого в новому мистецтві та визначенні специфічних влас-
тивостей художнього перетворення світу його виражальними 
засобами.

Представники французького «Авангарду» активно виступи-
ли проти комерційних підходів та за експеримент у кінотворен-
ні. Культура кіно, що на той час формувалася, була настільки 
високого рівня, що з’явилася можливість серйозно порушувати 
питання про існування елітарного фільму. Певні авангардисти 
(як, зокрема, А. Шомет) уже мали підстави пропагувати кіно для 
«обраних». 

Однією з найпопулярніших фігур теоретичного спрямування 
в кінематографі кінця 1910-х – початку 1920-х років, безумовно, 
є Луї-Жан-Рене Деллюк (1890–1924). 

Розпочавши з журналістської роботи в галузі кіно, Л. Дел-
люк керував відділом критики в газеті «Паріміді», співпрацю-
вав із журналами «Le Filml» («Фільм»), «Le Journal de Ci-Club» 
(«Кіноклуб»), «Ci-nea» («Сінема»), редагував у різні роки жур-
нали «Paris-Midi» («Парі Міді»), щотижневик «Le Journal Film» 
(«Фільм»). Л. Деллюк не лише став своєрідним «асенізатором» 
у сфері французького кіновиробництва, викриваючи «ділків» і 
ремісників цієї справи, але значною мірою сприяв стверджен-
ню кінокритики як самостійної сфери кіно. Суттєвою ознакою 
методологічних засад його критичних зауваг, зібраних в окремій 
брошурі під назвою «Кіно і К°» (1919), став не так оцінно-сма-
ковий підхід до розгляду окремих фільмів чи навіть тенденцій, 
як аналітично-професійний аналіз особливостей будови творів, 
що нині називають терміном «поетика».

Саме прагнення віднайти квінтесенцію художнього таїнства 
кінематографічного способу творення породило афористичний 
вислів «фотогенія кіно». 

Хоча Л. Деллюк не вважав себе теоретиком, його естетичні 
позиції ґрунтувалися на запереченні принципу фотографічного 
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буквалізму в кіно. «Фотографія лише проявляє красу лінії дива-
ну чи статуетки, а не створює її наново», а кінохроніка, на його 
думку, «буває найприємнішою частиною вечора перед екраном: 
армія, яка марширує, стада у полі, спускання панцерника на 
воду, натовп на пляжі, зліт літаків, життя мавп чи смерть квітів – 
за декілька секунд ми отримуємо таке сильне враження, що нам 
здається, немов перед нами твори мистецтва». 

І як висновок – гасло: «Досить фотографії, дайте кіно!».
Інтуїтивно відчуваючи потребу у визначенні певної суми ху-

дожніх складових, які вирізняють кіно з-поміж інших мистецтв, 
Л. Деллюк програмно заявив про принцип фотогенії: «Я був би 
щасливий, якби під цим словом мали на увазі таємничий конгло-
мерат фотографії та генія». Він стверджував, що для появи фото-
генічності потрібна сама основа фотогенії – обличчя, тканини, 
меблі, декорації чи пейзаж, хоча глядач не повинен знати ціни 
зусиль їх перетворень, а має «просто бачити виразність і сприй-
мати її гранично виявленою» [7, с. 81].

Відомі його конкретні рекомендації щодо принципів транс-
формації предметності передкамерних об’єктів у кінематогра-
фічну виразність, у якій він виділяв чотири «першоелементи» – 
декорації, освітлення, ритм і маска, фрагментарні й теоретично 
наївні. Це добре розуміли друзі Л. Деллюка і разом з кінотеоре-
тиками того часу здійснили цілу низку спроб сконкретизувати й 
розвинути його ідеї-передчуття.

Утім, пам’ятаймо, що саме Л. Деллюку належить створення 
й уведення в обіг слова «Сіneaste» («кінематографіст») – люди-
на, яка вивчає кіно, і митець, який творить екранну продукцію.

Одним з перших до розкриття сутності явища фотогенії звер-
нувся Леон Муссінак, зазначивши, що «Деллюк побачив у кіно 
новий виразний засіб, який він називає фотогенією» [27, с. 60]. 

У 1919 році Л. Муссінак написав першу кінокритичну стат-
тю для журналу свого друга Л. Деллюка «Сinéma» («Фільм»)». 
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Пізніше він надрукував ще низку статей, які в 1925 році основ-
ними своїми положеннями ввійшли в його розвідку «Naissance 
du cinéma» («Народження кіно»), присвячену пам’яті Л. Деллю-
ка – «Поета, Кінематографіста і Друга», який помер роком рані-
ше, залишивши «незаперечні за своєю цінністю», але незавер-
шені праці. 

Розвідка «Народження кіно» Л. Муссінака певним чином 
продовжує й розвиває ідеї Л. Деллюка. Як зазначив Ж. Садуль 
(Georges Sadoul) у передмові до французького видання книги 
Л. Муссінака «Перехідний вік кіно» (Париж, 1967 р.), поява цієї 
праці стала знаменною подією тих років. «Ніде ще не видава-
лося таке глибоке й фундаментальне теоретичне дослідження. 
Ця книга переважає блискуче есе Жана Епштейна “Здрастуй, 
кіно!”, праці Жермени Дюлак, Марселя Л’Ербьє, Абеля Ганаса, 
Річотто Канудо. І навіть такі розвідки Л. Деллюка, як збірка ста-
тей “Кіно і Компанія”, а також його книгу “Фотогенія”, перший 
досвід у сфері тео рії кіно» [35, с. 11]. 

Ця книга була перекладена й видана російською мовою 
1926 року та мала значний вплив на кінематографістів того часу. 
Закономірно, що, починаючи з 1937 року, у Франції спеціальним 
журі критиків присуджується премія імені Л. Муссінака за кра-
щий фільм сезону.

В основі поглядів Л. Муссінака – визнання синтетичної при-
роди кіно: «Воно – дитя всіх мистецтв, їхній могутній синтез», 
але є «немов би їх розширеним вираженням» [27, с. 21]. 

«Кіно вже не впливає на глядача лише магічною силою 
свого зображення, <…> для цього глядачеві потрібне дещо 
інше» [27, с. 24].

«До цього в нас існувало кіно театральне, кіно живописне, 
кіно музичне, навіть літературне, не враховуючи інших, менш 
високих за задумом форм. Але ми досі чекаємо появи кінемато-
графічного кіно чи, як стверджував Луї Деллюк, фотогенії, тоб-
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то гранично поетичної форми речей, яка дозволить повністю 
розкрити для нас людей засобами кінематографа» [27, с. 27].

На відміну від деллюківського визначення «виразний» 
Л. Муссінак для визначення квінтесенції фотогенії використо-
вує слово «поетичний». Для теоретичної думки того часу ви-
разність і поетичність – синонімічні явища. 

Щоправда, водночас Л. Муссінак цитує пропозицію одного 
з найбільш яскраво виражених «авангардистів» того часу Жана 
Епштейна: «Я почну називати фотогенічним будь-який вигляд 
людей, істот і душ, моральне значення якого зростає за допомо-
гою кінематографічного втілення» [27, с. 27–28]. 

Л. Муссінак добре відчував розмаїття способів відтворення 
світу в кінематографі. Зокрема, він констатував, що кіно може 
зображати й коментувати акти та жести, тобто бути у своїй ви-
щій формі описовим. А також воно у своїй вищій формі може 
показувати й коментувати стани душі, тобто бути поетичним, 
але дослідник не конкретизував цих понять, та й не ставив пе-
ред собою такого завдання, удовольняючись більше відчуттям 
художника, ніж прискіпливістю науковця, хоча сутнісні речі не 
проходили повз його увагу. Л. Муссінак, порушуючи проблеми 
специфіки кінематографічних форм вираження, зазначав: «Бу-
дучи одночасно мистецтвом часовим і просторовим, кіно перед-
бачає наявність відомої пластичної концепції образу й певного 
морального прояву його. З одного боку – виразність, з другого – 
порядок і форма» [27, с. 28].

Л. Муссінак розділяв поняття «драматичний розвиток сюже-
ту» і «пластична краса зображення та оригінальність виражаль-
них засобів» [27, с. 33]. Він уважав, що в кінематографічній ком-
позиції завжди є елементи, які визначають суть кожного образу 
окремо й цінність фільму загалом. Першим із цих елементів 
для Л. Муссінака є почуття, яке в описовому кіно визначається 
сюжетом сценарію, а в кінопоемі – темою, пов’язаною із гля-
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дацьким сприйняттям. Почуття виражається й розвивається за 
допомогою представлення, яке у свою чергу складається з гри 
акторів, декорацій, освітлення, планів – тобто з усього того, що, 
на думку дослідника, так неточно називається «режисура». Цю 
комплексну форму, яка забезпечує емоційний тонус кінемато-
графічної композиції, він назвав поняттям «внутрішній ритм 
фільму». Другий із цих елементів, який формує значення зобра-
ження, – ритм самого фільму, «ритм зовнішній». 

Як і Р. Канудо, який зазначав, що кінематограф на той час по-
єднав Науку й Мистецтво, пристосував їх один до одного, щоб 
«вловити і зафіксувати світлові ритми», Л. Муссінак приділив 
особливу увагу ритму і, наголосимо, розділяв поняття «вну-
трішній ритм фільму» та «ритм зовнішній». Не випадково 
один з розділів дослідження Л. Муссінака «Народження кіно» 
називається «Ритм або смерть».

Дослідник стверджував, що змонтувати фільм – це означає 
надати йому певного ритму, однак додавав, що ритм існує не 
лише в самому зображенні, але й у послідовності кадрів.

«У кіно рух – частина виразності кадрів. А ритм, який упоряд-
ковує цей рух, – частина їх пропорцій і тривалостей» [27, с. 45].

Як передчуття подальших наукових відкриттів, пов’язаних із 
вивченням закономірностей вияву авторського ставлення до від-
творюваного матеріалу, звучить твердження Л. Муссінака- митця: 
«Ритм <…> відповідає нерівному й переривчастому диханню. 
<…> Практично це дозволяє вже при розкадровці визначати хро-
нометраж кожного кадру під час майбутньої зйомки» [27, с. 47].

Л. Муссінак використовував авторитет Леонардо да Вінчі, 
щоб утвердити думку про те, що «очі – це головний шлях, че-
рез який здравий смисл може спостерігати безкінечну множину 
творінь природи [він міг би додати – і людей. – В. Г.] у всій їх 
широті й розкоші. Вуху належить лише друге місце, і воно об-
лагороджується розповіддю про те, що бачило око» [27, с. 43].
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«На відміну від просторових мистецтв, де ціле схоплюється 
зазвичай раніше, ніж деталі, у процесі сприйняття фільму сві-
домість переходить від поодинокого до загального» [27, с. 47].

Зображуване й зображення – це дві естетичні категорії, які 
Л. Муссінак не конкретизував, але виокремив, виводячи проб-
лему специфіки кінематографа на якісно новий рівень. Зокре-
ма, розвиваючи ідею Л. Деллюка щодо матеріального тла як 
основи фотогенії, Л. Муссінак зробив суттєвий теоретичний 
крок – звернувся до поняття «матеріал» у загальноестетичному 
масштабі цього терміна й порушив питання про його конкретно- 
видові межі щодо кіно. Так, зазначаючи, що в усі початкові пе-
ріоди формування мистецтва людина боролася з матеріалом і 
шукала засобів підкорити його, дослідник акцентував увагу на 
незапереч ному факті – на той час «жодне мистецтво не викорис-
товувало багатшого матеріалу, ніж кіно, саме життя, від таїнства 
людського обличчя до загадковості будь-якої речі, що її виявля-
ють за допомогою світла» [27, с. 33]. 

Водночас Л. Муссінак підкреслював: «Це не означає, що 
потрібно відділяти засіб вираження від предмета, який він ви-
ражає. Але предмет виявляється тим повніше, чим багатший і 
довершеніший засіб. Існує логічний зв’язок між концепцією та 
вираженням» [27, с. 29]. 

Уся краса твору залежить, на думку дослідника, «від того, як 
він задуманий, виражений і втілений, від сили перетворення й 
навіювання, що йде від самого митця. Тим самим фільм набуває 
ознак невизначеності, властивих музиці, яка дозволяє їй відпо-
відати уяві різних людей» [27, с. 37]. 

Поява в кінематографічному творі чогось невловимого, не 
закріпленого матеріальним тлом предметного світу, який фік-
сується зображенням, уже була встановленим фактом, хоча на 
той час залишалася малоосмисленою проблемою естетики кіно 
і професійною загадкою творців.
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Загальноестетична специфіка фільму переставала бути емо-
ційно-смисловою категорією особливості одержуваного резуль-
тату, а дедалі більше пов’язувалася з діапазоном та конкретними 
можливостями арсеналу виражальних засобів, що їх використо-
вували кінематографісти.

Л. Муссінак прогностично стверджував: «Кіно випередить 
літературу. <…> Його виражальні можливості будуть настільки 
розмаїті, вражаючі й безпосередні, що за декілька секунд у ньо-
му виразиться в тисячу разів більше, ніж в інших мистецтвах – 
за годину читання чи спостереження» [27, с. 36]. 

При цьому процес творення дослідник поділив на декілька 
етапів. Критик уважав, що задум – це виклад зорової ідеї як ру-
шійної сили фільму, а сценарій – це практично реалізований роз-
виток власне ідеї, мовляв, це потенційний фільм.

Головні баталії щодо природи сценарної форми в кіно були 
ще попереду, а Л. Муссінак задерикувато утверджував наявність 
специфіки етапу вербальної фіксації майбутнього кінематогра-
фічного твору: «Сценарій <…> не є, як про те писали, новою 
літературною формою. Немає нічого віддаленішого від літера-
тури, ніж сценарій» [27, с. 42]. 

«Якщо кіно, як пластичне, тобто просторове мистецтво, 
зобов’язане частиною своєї краси порядку і формі кадрів, не по-
трібно забувати, що, як часове мистецтво (оскільки кадри філь-
му чергуються), воно переймає красу ще й у виразності самих 
кадрів» [27, с. 44]. Окремо від цілого кожен кадр повинен мати 
власну красу і значення, які можуть бути суттєво посилені чи 
послаблені залежно від ролі, що надається кадрам у часі, тобто 
залежно від порядку їх чергування.

Предмет дослідницького зацікавлення Л. Муссінака досить 
широкий, зокрема йому належать такі думки-визначення: Гриф-
фіт – «це перше велике ім’я в кінематографі» [27, с. 51], а по-
ряд – «…виразна сила (цього разу можна сказати – експресія) 
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декорації визначається сюжетом драми» (мовиться про фільм 
Л. Деллюка «Lievree» («Лихоманка»)) [27, с. 63].

Л. Муссінак сформулював також термін «видовищні момен-
ти», визначаючи його як «бійку, сцени насилля, переслідування 
дитини, нещасливу й добру бабцю, симпатичного хазяїна, вірно-
го пса та ін.», і водночас як кінокритик оцінив фільм «Das Cabinet 
des Dr. Caligari» («Кабінет доктора Калігарі»), який, на його думку, 
«…довів неспроможність режисури, коли вона гребує відчуттям 
реальності, необхідної для кінематографічної емоційності, показав 
об’єктивний бік пластичних викривлень на екрані, а також пере-
конливу силу освітлення, коли ним вміло користуються» [27, с. 74]. 

Зазначені формулювання викристалізувалися в Л. Муссінака 
протягом 1920–1924 років у збірці основних статей «Народжен-
ня кіно». Оприлюднена ще 1925 року, вона в праці «Dictionnaire 
du cinéma francais» («Словник французького кіно») за редакцією 
Жан-Лу Пассека (Мінськ, 1998 р.) визначена як перше довідни-
кове видання про сьоме мистецтво.

Свою наступну збірку статей (1927) Л. Муссінак назвав «Ciné-
ma: expression sociale» («Кіно як засіб соціального вираження») 
і здійснив спробу вивести теорію кіно на загальноестетичний 
рівень: «За своєю суттю і глибиною реальних можливостей кіно 
належить до великих форм колективного вираження» [26, с. 86]. 

«Можна передбачити, що буде винайдено засіб передавання 
фільму на відстань» [26, с. 89].

Л. Муссінак, аналізуючи доповіді лікарів про дихальні ре-
акції під час кіносеансів, представлені в 1920 році на конгресі 
Французької асоціації сприяння наукам у Страсбурзі, констату-
вав, що проведені досліди частково відповіли на запитання «Чи 
можна об’єктивно оцінювати значення фільму, тобто цікавість, 
яку він здатен викликати в публіки?» [26, с. 97]. 

Французький кіноекспресіонізм 1920-х років (термін Анрі 
Ланглуа (Henri Langlois) – співзасновника й генерального секре-
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таря Французької сінематеки, – запропонований у 1945 р. як ви-
значення своє рідності «першого авангарду») здійснив дуже сер-
йозні спроби (як прогностичного, так і аналітичного характеру) 
теоретично осмислити ідеї та «механізми», що забезпечували, 
зрештою, особливість цього типу кінематографічного світотво-
рення. Дуже важливим аспектом цього явища кінотеорії є те, що 
його автори – безпосередньо митці, практики. Вони екстрапо-
люють певні понятійні ідеї на чуттєву форму мистецького про-
дукту, спираючись насамперед на емоційно-образний зачин, ген 
задуму, передчуття, внутрішню потребу, а потім, – звіряючи про-
гностичність із фазою реалізації задуму, ідеї, фактора втілення. 
На відміну від «чистих теоретиків», які генерують ідеї, спира-
ючись на здійснене (навіть коли мовиться про наукове перед-
бачення), більшість представників французького кіноекспресіо-
нізму йшли від передчуття до матеріальності здійсненого.

Жан Епштейн (Jean Epstein, 1897–1953) – один з активних 
діячів французького авангарду, асистент Л. Деллюка, на почат-
ку свого творчого шляху активно втручався в процес осмислен-
ня законів кінематографічного письма. Будучи ще зовсім но-
вачком у кіно, у 1921 та 1922 роках він опублікував дві книги 
про кінематограф («Bonjour, cinema» («Здрастуй, кіно») та «La 
Lyrosophie» («Лірософія»)), а наступного року поставив три 
фільми, що стали класичними («L’aubrge rouge» («Червоний 
готель», за О. Бальзаком, 1922 р.), «La belle Nivernaise» («Пре-
красна Нівернеску», за А. Доде, 1924 р.), «Coeur fi dele» («Вірне 
серце», 1923 р.)).

Взаємовідносини кіно й відтворюваного в ньому життя він 
визначив формулою: «Екран узагальнює і визначає» [43, с. 93]. 
Хоча звернімо увагу на порядок слів у цьому виразі – спершу 
«узагальнює», а потім «визначає».

«Бачити – це ідеалізувати, абстрагувати, вилучати, читати й 
вибирати, змінювати. На екрані ми бачимо те, що синема вже 
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один раз бачив: подвоєну зміну чи, тобто, оскільки мовиться про 
множення на себе, зміну у квадраті. Вибір у виборі, відображен-
ня у відображенні». 

У Ж. Епштейна теоретичне зрощується з есеїстичним: круп-
ний план – «душа кіно». 

Крупний план «обмежує і спрямовує увагу»; «перетворює 
людину» [43, с. 93, 94]. 

Крупний план – «це підсилювач»; «це драма, взята безпосе-
редньо» [42, с. 97, 101, 100].

«Крупний план револьвера – це більше не револьвер, це пер-
сонаж-револьвер, тобто тяжіння до злочину чи покаяння, пораз-
ка, самогубство» [41, с. 107].

Ж. Епштейн розвинув ідеї Л. Деллюка: «Фотогенія – це лога-
рифми рухливості». 

«Крупний план – максимально виражає цю фотогеніч-
ність руху». 

«Пейзаж може бути станом душі» [42, с. 98].
«Фотогенічно те, що примножує свою моральну якість за ра-

хунок кінематографічного відтворення» [41, с. 105]. 
«Кіно створює особливий режим свідомості, оснований на 

одному почутті» [42, с. 102]. 
Пізніше Ж. Епштейн вибудував складну теорію кінематогра-

фічного часу-простору, приділив багато уваги якісним змінам 
під час перетворення фізичної реальності на кінозображення.

Ще одним представником так званого першого авангарду, 
який визначив пошукову сутність цього явища у світовому кіно, 
був Абель Ганс (Gance, 1889–1981) – один з піонерів французь-
кого кіно, який теоретично формулював сповідувані ним кінема-
тографічні принципи практично паралельно зі зйомками. Його 
сценарні спроби, перші фільми (1911–1915) сповнені розкутої 
гри уяви, заряджені бажанням забезпечити задоволення гляда-
чів від кіноперегляду. Чи не найбільше серед своїх сучасників, 
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у тому числі Л. Деллюка, М. Л’Ерб’є (Marcel L’herbier) та ін., 
А. Ганс продовжив розпочату Ж. Мельєсом тенденцію розробки 
специфічних технічних прийомів для реалізації творчих задумів. 
Його пошуки «кінематографічності», скажімо, використання 
«кривих» дзеркал для вираження галюцинацій в ексцентрично-
му експерименті «Божевілля лікаря Тюба» (1915), що так і не по-
бачив екрана, продовжені зрощувальним синтезуванням кінозо-
браження з музикою та створенням прийому «прискорюваного 
монтажу» епізоду «божевільного потяга» в знаменитому фільмі 
«La Roue» («Колесо», 1923 р.), завершуються вершинним – по-
ліекранністю кінострічки «Napoléon» («Наполеон», 1927 р.). 
Під час зйомок фільму «Наполеон» А. Ганс написав статтю 
«Le temps de l’image est venu!» («Час зображення прийшов!»), 
де визначив власні теоретичні позиції. «Зображення існує лише 
як вираження сили того, хто його створює, але це вираження 
сили може бути різною мірою видимим і водночас діяти з од-
наковим ефектом. Це означає, що коли я створюю  зображення, 
і хтось інший створює цілком таке саме зображення, враження, 
яке отримає глядач, буде по суті іншим, незважаючи на абсолют-
ну ідентичність “якості” зображень. У них два різні життя, як і 
два оживлюючі їх потенціали. Тут криється секрет, що, як мені 
здається, не збагнув жоден критик. У цьому чудовий і лише на-
роджуваний “психічний бік” кіно» [6, с. 68]. 

Як і Л. Кулешов, А. Ганс підходив до поняття багатознач-
ності зафіксованого в кадрі зображення, своєрідності способів 
закарбування суб’єктивної складової кінообразності.

Теоретичні формулювання А. Ганса далекі від конкретики 
тео ретичних формул народжуваного в літературознавстві струк-
туралізму, однією із сутнісних засад якого є розгляд архітекто-
ніки твору, виходячи зі здатності його складових елементів  ін-
тегруватися й трансформуватися: «Кіно повертає нас до ідео-
графії первинного письма, до ієрогліфа, що знаком виражає 
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будь-який предмет. І в цьому, мабуть, його найбільша сила в 
майбутньому», – зазначав А. Ганс [6, с. 72]. Але, на нашу думку, 
це ще лише паралелізм у відчуттях-зіставленнях певних зміс-
тових категорій, а не осмислене формулювання методологічних 
принципів підходу до природи творення специфічного формо-
змісту, зокрема в кінематографі.

Стверджуючи гаслом «Час зображення прийшов!» домінан-
ту зображальності в кінематографі, А. Ганс визначив наявність 
особ ливої проблеми психології сприйняття творів кіномисте-
цтва. Він порушив питання про культуру сприйняття, спромож-
ність (готовність) глядача сприйняти зображене: «Скільки гляда-
чів побачили в “Колесі” лише переведену в зображення історію 
про паровози і залізничні катастрофи й не розгледіли між ними 
набагато піднесенішу болісну катастрофу сердець!

Не фокусна зйомка викликає в цієї публіки таку реакцію: 
“Яка красива фотографія!” – чи: “Тут немає чіткості”. Тоді як 
часто це – лише зображення, заслате слізьми. Очі занадто часто 
плутають те, що рухається, з тим, що вібрує» [6, с. 70–71].

«Зображальна мова ще не дозріла до кінця, тому що наші 
очі ще не пристосовані до неї. Те, що виражається, ще не ко-
ристується достатньою увагою, ще не стало предметом куль-
ту. Воно потребує перехідного типу видовища. І в цьому міс-
титься наше щоденне, але добровільне відречення – творити 
нижче своїх бажань, щоб піднести натовп над його байдужіс-
тю» [6, с. 72]. 

У 1927 році майбутній автор еталонного сюрреалістичного 
фільму «Un Chien Fndalou» («Андалузький пес», на той час асис-
тент фільмів Ж. Епштей на) іспанець Луїс Бунюель (Luis Bunuel 
Portolés) опублікував у журналі «La Gaceta Literaria» (видавався 
в Іспанії) низку теоретичних статей, де прагнув піти далі кон-
цепції фотогенії, що її так палко пропагували тоді Ж. Епштейн 
та А. Ганс. Основною тезою його концепції в статті «О фото-
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геничном плане» фактично є відмежування від принципу фото-
графізму: «Фото графія для кінематографа є лише засіб виражен-
ня, його перо, його чорнила, але не його думка» [4, с. 116].

Згодом він уточнив: «Його ідея, якби вона вихідно була реаль-
ністю, складається з низки розрізнених елементів, які надалі необ-
хідно зв’язати між собою, перемішати, поєднати; тобто він буде 
змушений звернутися до композиції, ритміки, і лише з цього почи-
нається мистецтво. Тому що кіно, виступаючи насамперед рухом, 
має бути ритмом, щоб стати справді фотогенічним» [4, с. 117].

Як бачимо, уже мовиться про якісну зміну, перетворення 
руху з механічного переміщення на таку змістову категорію, як 
ритм. І саме ця якісна зміна становить сутність фотогенії.

Л. Бунюель акцентував увагу на такому елементі, як покад-
рове членування на плани, уважаючи його базовою засадою 
кінотворення: «Кінематографіст мислить за допомогою зобра-
жень, розбитих на плани». На відміну від тенденції визначення 
масштабу зображення як його розміру він формулює цей процес 
у річищі змістових перетворень зображенням зображуваного: 
«Ми називаємо “крупним планом”, – оскільки немає більш вда-
лого терміна, – усе, що витікає з проекції серії зображень, які 
коментують чи виражають частину цілого – пейзажу або люди-
ни» [4, с. 117].

З тексту цитати зрозуміло, як сутнісно перегукуються погля-
ди Л. Бунюеля з формулою Ейзенштейна «раrs prо toto», що її 
геніально використано в «Панцернику “Потьомкін”», а пізніше 
сформульовано теоретично.

Знову-таки не стільки, власне, теоретично, скільки як потре-
бу визначитись у формо-змістових творчих межах Л. Бунюель 
виокремлює в кінематографічному потоці певні векторні спря-
мування: «Можна вловити невиразні сучасні тенденції кіно, які 
можна було б назвати фотографічне кіно, психологічне кіно і 
чисте кіно» [4, с. 117].
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На думку Л. Бунюеля, епоха фотогенії почалася в 1913 році, 
коли прихід Гриффіта до крупного плану ввів кіно в коло вишу-
каних мистецтв. «Усю неповторність, що її Гриффіт привносить 
у кіно, піднесення останнього в ранг мистецтва є результатом – 
повторимо це ще раз – появи крупного плану» [4, с. 117].

А загалом «кожен план фільму – це вузол, необхідний і до-
статній, і через нього проходить струна почуття. Освітлюючи те, 
що вторинне, і лише доповнюючи головне, він вихоплює, ані-
трохи не викривлюючи, те, що необхідно й сутнісно. У цьому 
полягає одне з найбільших достоїнств кіно, одна з його головних 
переваг над театром [4, с. 118].

Ще одну статтю «Decoupage ou segmentation cinégraphique» 
(«Розкадровка, чи Синеграфічна сегментація») Л. Бунюель при-
святив проблемі розкладання явища на частини з метою збиран-
ня їх у специфічно нове ціле. 

«Розкадровка» – це термін, який «починає позначати ту най-
важливішу попередню кінематографічну операцію, яка полягає 
в одночасному поділі й упорядкуванні зорових фрагментів, при-
ховано існуючих у кінематографічному сценарії. <…> Кіноін-
туїція, фотогенічний ембріон, уже пульсує в тій операції, що 
зветься розкадровкою. Сегментація. Творення. Дроблення речі, 
щоб вона перетворилася на іншу. Те, чого не було раніше, тепер 
існує» [5, с. 120]. 

Для Л. Бунюеля очевидна домінанта в практичному кінемато-
графізмі – монтажне складання цілого. На його думку, щоб від-
творити пейзаж у кіно, потрібно поділити на п’ятдесят, сто чи 
більше шматків. Потім усі вони вишикуються в ланцюжок, ор-
ганізуються в колонію, щоб створити цілісність фільму, вели-
чезний стрічковий черв’як тиші, складений з матеріальних сег-
ментів (монтаж) та ідеальних сегментів (розкадровка). Сегмен-
тація сегментації. Фільм = сукупність планів. План = сукупність 
зображень. 
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Але зображення – це активний елемент, «ячейка» невидимої, 
проте явної дії щодо плану (тут мовиться не про масштаб зо-
браження, а про план як здійснювану в майбутньому побудову), 
що є творчим елементом, особистістю, що надає неповторний 
характер усій колонії.

Л. Бунюель уважав, що за допомогою сегментації сцена-
рій чи сукупність записаних візуально ідей з одного виду бут-
тя пере ходять в інший, вони «припиняють бути літературою і 
стають кіно. Ця робота уточнює, почленовує до безкінечності, 
подрібнює думки кінематографіста, але водночас групує й упо-
рядковує їх» [5, с. 121].

Вельми показовим є також висновок Л. Бунюеля щодо, по 
суті, інтуїстивістського та осмисленого підходів до процесу 
фільмування: «Лише людина, яка вільно володіє кінематографіч-
ною технікою, зможе здійснити вдалу розкадровку» [5, с. 123].

З такими думками й теоретичними формулюваннями Л. Бу-
нюель підійшов до межі 1930-х років, часу, коли практично за-
вершилося формування мови й естетики німого кіно. Але цей 
процес осмислювали й визначали досить багато практичних 
і теоретичних напрямів та шкіл, серед яких значне (а багато в 
чому й визначальне) місце належить кінематографічним Гіган-
там з тодішньої Країни Рад. 

Світовий кінематограф 1920-х років, як і культура світу цієї 
епохи загалом, немислимий без першорядних імен своєрідної 
«святої кінотрійці» художнього (ігрового) фільму – В. Пудовкі-
на, С. Ейзенштейна, О. Довженка – та Атланта документалізму – 
Дз. Вертова (Д. Кауфмана).

Їхні екранні світи багато визначають в уявленнях історії люд-
ства. Отже, їхні теоретичні погляди – ключі не лише для розу-
міння контекстуальної змістовності створеного та їхніх цінніс-
них орієнтацій, але й для достовірно повного прочитання зали-
шених ними кінотекстів.
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му кінематографі процесу, було опубліковано в книзі «Вся кинематогра-
фия» (1916).

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

126

Оксана ВОЛОШЕНЮК

CУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ЕКРАННОЇ КУЛЬТУРИ: 
ВІЗУАЛЬНИЙ ПОВОРОТ

Повний хаос у вивченні візуаль-
ної культури є прикметним зна-
ком сили і новизни дослідницької 
парадигми.

Дж. Мітчел

У 1930-х роках німецький філософ і театральний критик 
В. Беньямін означив початок «розмивання» соціальних та онто-
логічних кордонів між копією й оригіналом, руйнування «аури» 
мистецького твору, коли артефакт стає водночас актом творення 
і споживання.

Завдяки техніці предмет мистецтва копіюється й поширю-
ється на більшу аудиторію, репродукується, продається і, таким 
чином, утрачає цінність поняття творчості та геніальності як 
віч них означників мистецького акту. Мистецтво, що базується 
на принципах іманентного розвитку форми й автономного іс-
нування, уже не є відображенням дійсності в лише специфічно 
естетичній формі, мистецтво перестає бути власне мистецтвом, 
а постає водночас філософією, антропологією, соціологією і 
власне життям.

На початку ХХ ст. були поширені «тимчасові» світоглядні 
моделі, що відповідно призводили суб’єкта до втрати стабільних 
ознак ідентичності, які раніше вважались апріорними. Розмива-
лися «кордони» національної, гендерної та релігійної ідентич-
ності. І сьогодні вивільнене семантичне поле вимагає заповнен-
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ня іншими (новими) ідентифікаціями, які й досі перебувають у 
процесі становлення.

Класична система уявлень, необхідна для інтерпретації ново-
го мистецтва й осмислення його змістів та культурних смислів, 
вступила у процес перманентної трансформації парадигми. Од-
нією з базових категорій стало поняття «візуальної культури».

Американський дослідник, близький до неомарксистської 
школи, Ф. Джеймісон уважав, що візуальна культура є новим 
станом західної культури ХХ ст., яка заміщує ранньокапіталіс-
тичну культурну парадигму, означену ним як «реалізм». «Ядром 
реалізму в мистецтві є “наративний апарат” – сукупність специ-
фічних формальних прийомів організації змісту, яка засновуєть-
ся на життєвому та соціальному досвіді індивіда» [3, с. 30].

«Наративний апарат реалізму» є породжуючою моделлю 
класичних реалістичних оповідальностей (narratives). Класична 
романна форма – центральна конструкція наративності. Опові-
дальність – органічна форма сюжету, форма організації досвіду 
суб’єкта домодерністського соціуму. Раннє капіталістичне сус-
пільство ще не позначене тим відчуженням, яке потім привнесе 
новий етап розвитку західної культури. На думку Ф. Джеймісо-
на, ця епоха знаменуватиме кінець Нового часу, створеного ним 
типу світу і культури й настання принципово іншого часу в роз-
витку західної цивілізації.

Нова література замість єдності дії та інтриги демонструє 
послідовність окремих сцен, часто непов’язаних одна з одною. 
Вона ніби стає позасюжетним монтажем окремих фактів, «під-
ручником бачення» (В. Шкловський). Отже, «візуальне» в за-
гальному сенсі – це те, що приходить на зміну оповідальному в 
модерністській культурі. Візуальна форма витісняє повідальну. 
Ф. Джеймісон як представник неомарксистської теорії критики, 
застосовує історико-матеріалістичний підхід, щоб довести тезу: 
наративний апарат, властивий епосі національних капіталізмів, 
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розпадається разом з поглибленням і глобалізацією логіки капі-
талу в сучасному світі. Мистецтво в цьому контексті – лише різ-
новид товару, прирівнюваного до індустріальної продукції, який 
і продається, і замінюється (М. Горкхаймер і Т. Адорно).

Нова якість візуальної культури означає не просто експан-
сію візуальності на всі ланки соціального життя в сенсі її ес-
тетизації. Візуальна культура відповідальна за формування но-
вого суб’єкта як головної мішені глобалізаційних амбіцій сус-
пільства пізнього капіталізму. Наша ідентичність формується 
в нав колишньому візуальному полі мозаїчно – через Інтернет, 
перегляд глянцевих журналів і телебачення, читання газет. Як 
кіноілюстрацію можемо назвати новелу «Готика» з фільму-збір-
ника «Deutschland 09» («Германія 2009», 2009 р., режисер Ханс 
Штайнбіхлер), де герой втрачає орієнтири у світі після того, як 
отримує вперше за 40 років свою газету з іншим неготичним 
шрифтом 1 та фото на першій сторінці, де він звик бачити ґрун-
товний аналітичний матеріал.

Споживання видовищ як ілюзій замість чи поряд із матері-
альними благами – ось реальність сучасної культури.Теорети-
ки індустріального суспільства (Т. Адорно, Х. Ортега-і-Гассет, 
М. Ґайдеггер, М. Хоркхаймер та ін.) і культурологи-постмо-
дерністи (А. Кроукер, Ж. Бодрійяр) описали появу мозаїчного 
суб’єкта, який сприймає світ через посередництво багатьох ме-
діумів та існує в деперсоналізованому соціумі.

У кінематографі візія режисерів Ж-Л. Годара, А. Рене, 
Д. Джармуша, М. Антоніоні унаочнила постмодерне відчуття. 
Вони відмовилися від звичних структур і показали картину роз-
коленого на частини світу, що адекватно відповідає безперерв-
но змінній реальності. «Їх герої переживали кризу і прийшли 
до, так би мовити, ще більшої маргінальності, їх власного “Я”, 
блукаючи в світі, який вже не здається більше структурованим 
і надійним, <…> усе стало невідчутним, втратило чіткі обриси, 
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перебуваючи майже на грані повного розпаду. Реальність втра-
чає зміст, стає «ірреальністю», блідою подобою власного образу. 
Вона – це лише пустота. Герої-блукачі мандрують безмовними 
містами й пустельними пейзажами, вони втратили коріння, сі-
мейну історію, <…> їм властива сумна впевненість людей, які 
не вірять ні в соціальний успіх, ні в солідарність, ні в кохання, 
буцімто сп’янілі від свободи, яка веде до смерті та повної самот-
ності» [1, с. 209].

Міметична (платонівсько-арістотелівська) модель мистецтва, 
у якій імітація світу речей з дотримуванням логіки викладу ви-
ступала як фундаментальний засіб мистецтва, та образно-сим-
волічна барокова модель були усунені постмодерном.

На сьогодні мистецтво вже не вважається окремою, вершин-
ною формою візуальних практик (до них, на думку дослідників, 
належать телебачення, архітектура, вуличне мистецтво (public 
and street art), фотографія, кіно, реклама, комікси, будь-який но-
сій, де вирішальну роль відіграють візуальні компоненти). Слід 
зазначити, що цей список постійно доповнюється. Відповідно 
й мистецтвознавство більше не розглядається як домінуючий 
теоретичний підхід: «Саме формування парадигми візуальних 
досліджень невідривне від проблеми переосмислення історії та 
теорії мистецтва: з одного боку, ідеться про дальший розвиток 
методів роботи з аналізом візуальних образів (іконографії, іконо-
логії), які склались у рамках цієї традиції, з другого – у критиці 
цілого ряду ідеологічних та епістолярних установок, імпліцитно 
властивих мистецтвознавству» [6, с. 8].

Візуальна культура сьогодні позиціонується як форма куль-
тури, яка охоплює різні феномени – кіно, телебачення, фотогра-
фію, рекламу, де вирішальну роль у творенні образної системи 
відіграють візуальні компоненти. Центральною проблемою до-
сліджень візуальної культури є дослідження культурної логіки 
«постмодерного», «мас-медійного», «візуального» повороту.
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Сучасні дослідження візуальної культури – це новий між-
дисциплінарний напрям, який виник у 1970-х роках на перети-
ні філософії, теорії культури, соціології і мистецтвознавства та 
ґрунтується на теоретичних підходах психоаналізу, історії мис-
тецтв, семіотики, постструктуралізму, неомарксистської кри-
тики, фемінізму. Дослідники сучасної культури часто дотичні 
до досліджень аудиторії, реклами та відеоігр, коміксів, відео- і 
мобільного арту. Багатоманіттю візуальних практик відповідає 
і множинність теоретичних підходів: візуальна культура як ака-
демічний предмет досліджується методами культурних студій, 
історії мистецтв, теорії критики, філософії та антропології.

Дослідження візуальної культури, як нова дисципліна, що 
діє на міждисциплінарному полі й декларує його відкритість, 
перебуває ніби contra до таких традиційних дисциплін, як мис-
тецтвознавство, літературознавство, кінознавство, історія. До-
слідники виділяють відкритість цього ще не оформленого поля, 
його міждисциплінарну природу, свободу у виборі методології. 
Цей міждисциплінарний підхід часто сприймається представ-
никами усталених академічних дисциплін, як спроба зруйнува-
ти «самодостатність і мистецтва, і теорії, яка його обслуговує. 
Тому критична теорія, фемінізм, психоаналіз чи постколоніаль-
на теорія найчастіше виступають як enfant terrible, чий вплив 
на мистецтвознавство слід якщо не усунути, то мінімізува-
ти» [5, с. 8].

Візуальні дослідження можуть бути метатеоріями, «спроба-
ми проблематизації використання візуальних образів у різно-
манітних дисциплінах – від культурної антропології до медици-
ни» [5, с. 8]. Критик апологетики візуальних досліджень Дж. Ет-
кінс попереджає про видимість легкості, яка виникає в тих, хто 
починає займатися візуальними дослідженнями, і про те, що 
завжди існує небезпека, що ти виявишся «людиною нізвідки» 
перед обличчям академічної спільноти.
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Поняття «візуального повороту» ввів американський дослід-
ник візуальної культури Дж. Мітчел у 1980-х роках. Воно зафік-
сувало зміну пріоритетів у гуманітарних науках, пов’язану із за-
цікавленням у вивченні візуальної культури – кіно, телебачення, 
реклами нових візуальних технологій, тобто засобів, що можуть 
удосконалити природну здатність бачити людину саме з позицій 
сучасних філософських та соціальних теорій, і стало своєрідною 
«дискурсною матрицею» критичного аналізу візуальних образів 
як соціальних об’єктів. Візуальність перестала сприйматись як 
вторинний і підлеглий вимір культурної практики, чи, як інша 
крайність – явище особливе, елітарне, яке перебуває лише в хра-
мах мистецтва, музеях, майстернях художників. Тобто візуаль-
на культура – не просто частина нашого повсякденного життя, 
вона – наша повсякденність, саме життя.

З цим пов’язані процеси трансформації понятійного апарату 
досліджень.

Дж. Мітчел стверджує, що якщо значне зацікавлення мовою 
та смисловою структурою мовлення свого часу спричинило 
«лінгвістичний поворот», то нині остаточно поступилося но-
вому інтересу до візуальності [7, с. 258]. Вичерпавши способи 
інтерпретації творів через означення відстані від реальності, 
різно манітні теоретики культури зосередилися на «візуально-
му» в мистецтві й повсякденному житті. Інакше кажучи, так 
званий «візуальний поворот» був зверненням до гібридного, 
міждисциплінарного поля, де дослідження візуальної культури 
не лише зароджується, а й заявляє про себе як про найновішу 
«академічну безжальну силу».

Півтора десятиліття по тому (наприкінці 1990-х) означену 
«безжальну силу», об’єктом дослідження якої є специфічний 
ефект візуальності постмодерних медіумів, дослідники вже бу-
дуть іменувати «постдисциплінарним» проектом: вивчення ві-
зуальної культури визнає переважання візуальних форм у медіа, 
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як формі комунікації, і способах передання та сприймання ін-
формації в постмодерному світі.

При цьому одна група дослідників уважає, що вивчення візу-
альної культури – це реконструкція «історії образів», яка базу-
ється на семіотичному розумінні «репрезентації» (Н. Брайсен, 
М. Холлі, К. Моксір); інша група доходить висновку, що «ві-
зуальні дослідження» – це певним чином соціологія візуальної 
культури, чи соціальна теорія візуальності (К. Дженкс, Г. Пол-
лок, Ф. Джеймісон, Дж. Вулф). За висловлюваннями Н. Мірзоє-
ва, значення візуальних досліджень як методу полягає в тому, 
що він досліджує споживача, а не виробника зображень-арте-
фактів цієї культури. Дослідник уважав, що візуальна культу-
ра розглядає естетичний погляд на світ, а не самі зображення. 
Візуальність як наш досвід культурно значущого візуального 
вмісту кодується і мігрує від однієї форми до іншої: друкований 
(print images), графічний дизайн, усі інтерфейси ТБ та відео, 
дизайн софтів, вебсторінок, візуальні мультимедійні платфор-
ми (так можна розташувати ряд за техногенністю утворення 
 зображень).

Процес візуалізації в контексті теорії масової інформації досі 
недостатньо досліджений. Емпіричні спостереження засвідчу-
ють, що процеси візуальної комунікації протікають інакше, ніж 
процеси текстуальної. Якщо комунікація на основі тексту (усна 
та письмова) дотримується раціонально-аргументативної логі-
ки, то комунікація на основі зображення засновується на асоці-
ативній логіці [2, с. 34].

Позаяк рамки статті не дають змоги розкрити проблемати-
ку всього спектра досліджень візуальної культури, розглянемо 
лише кілька теоретичних підходів. Проте, як і в час виникнення 
цієї нової дослідницької парадигми, візуальність і текстуаль-
ність – проблема взаємовідносин між вербальними та текстуаль-
ними практиками – залишаються на вістрі проблеми.
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Як і будь-яке нове поле досліджень, візуальна культура  завжди 
відчувала необхідність і потребу у фундаментальних текстах та 
ідеях. Одним із таких підходів можна назвати гендерну або фе-
міністичну критику. Ідея «соціальної статі», нетотожної «статі 
біологічній», побутує в культурі з першої чверті ХХ ст.

Нетрадиційний погляд на культуру, який практикували фе-
міністки, виявився надзвичайно плідним. Завдяки фемінізму не 
просто з’явились і певним чином утвердилися нові уявлення про 
світ, але сам фемінізм з ідеології жіночого звільнення поступо-
во перетворився в альтернативну теорію суспільного розвитку. 
Гендерна проблематика перестала сприйматись як екзотика і 
стала однією з реалій сучасності.

Американська дослідниця Л. Малві ввійшла в історію фемі-
нізму, як теоретик, що на початку 1970-х років розпочала свої 
дослідження на перетині психоаналізу, фемінізму та теорії кіно. 
Її класична праця «Візуальна насолода та наративний кінемато-
граф» стала програмним твором, класикою кінофемінізму. У ній 
розглянуто багато питань, які досі не втратили актуальності: 
щодо механізмів первинної і вторинної ідентифікації, про моделі 
формування суб’єктивності, щодо феномену вуайеризму, пробле-
матик «погляду», статусу жінки-глядача, специфіки репрезента-
ції жінки в кіно, про ідеології маскулінізму, – особливо виражену, 
на думку Л. Малві, у такому жанрі американського кінематогра-
фу як «fi lm noir». Вихідна теза Л. Малві полягає в тому, що фор-
ма фільму структурована позасвідомим патріархального суспіль-
ства, і що жінці, як глядачеві, завжди нав’язувалися правила «чу-
жої» гри – отримання чоловічого типу задоволення, наприклад, 
вуайеристського за власною природою, від розглядання жіночо-
го тіла. «Фільм “центральної лінії” (класичний голлівудський 
фільм) закодував еротичне в мову домінуючого патріархального 
устрою. У голлівудському фільмі лише за допомогою цього коду 
суб’єкт, пройнятий відчуттям нестачі, жахом потенційного бра-
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ку фантазії, наблизився до можливості знайти крихту насолоди 
через гру на його власних формативних захопленнях» [4, с. 283].

Класичний текст Л. Малві дає повне уявлення щодо специфі-
ки феміністичної психоаналітичної кінотеорії, де жінка функціо-
нує як образ, а чоловік як носій погляду. У світі, влаштованому за 
законом статевої нерівності, проблему насолоди від споглядан-
ня визначено поділом на активне – чоловіче і пасивне – жіноче. 
Чоловіче уявлення проектує свою фантазію на жіночу постать, 
відповідно до нього стилізовану. У своїй традиційній ексгібіціо-
ністській ролі жінка є об’єктом для споглядання й виставляння 
на показ, у своїй суті закодована для сильної візуальної та еро-
тичної дії. «Важливим є те, що героїня провокує, чи, точніше, 
що репрезентує. Вона допомагає герою (чи через кохання, чи 
страх, чи через турботу про неї) справляти таке враження, яке 
він хоче на неї справити. Сама по собі жінка не має найменшого 
значення». Традиційно жінка на екрані функціонувала на двох 
рівнях: як еротичний об’єкт для героїв у фільмі і як еротичний 
об’єкт для глядачів у залі [4, с. 286].

Стаття Л. Малві стала ідеологічною підвалиною різноманіт-
них проектів, спрямованих на деконструкцію гендерних страте-
гій класичного голлівудського кіно як такого, що поширює до-
мінантну ідеологію маскулинності.

Мейнстримна українська гуманітарна думка два останні де-
сятиліття переважно ангажована розвитком культурної стратегії 
національного та політичного самоусвідомлення. Асиметрична 
інформованість щодо міжнародних актуальних процесів у гума-
нітаристиці поки що не дозволяє зарахувати методи досліджень 
візуальної культури до розгалуджених. Окрім одного-двох про-
ектів (НАУКМА та ХНУ ім. Кармазіна), цей міждисциплінар-
ний напрям ще не фігурує в студіях українських науковців, хоча 
часто є предметом різноманітних культрегерських проектів, та-
ких як «PHOTCULT», «Варте кіно» тощо.
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Одна з авторитетних та послідовних дослідниць візуальної 
культури А. Усманова, котра за останнє десятиліття створила 
власну наукову школу, описуючи свої враження від участі в 
Міжнародній конференції з культурних досліджень у м. Бір-
мінгемі (2004 р.), зазначила, що Східна Європа виявилась 
єдиним регіоном, який цілком випав зі сфери досліджень ві-
зуальної культури: «…вона [Східна Європа. – О. В.] практич-
но невідома західній інтелектуальній спільноті… Лише Жи-
жек виявився конвертованим і цікавим для Заходу дослідни-
ком…» [6, с. 163].

***

Сучасні дослідження візуальної культури – новий міждис-
циплінарний напрям, який виник у 1970-х роках на перетині 
філософії, теорії культури, соціології та мистецтвознавства і 
ґрунтується на теоретичних підходах психоаналізу, історії мис-
тецтв, семіотики, постструктуралізму, неомарксистської крити-
ки,  фемінізму.

Західні мистецтвознавці вбачають у візуальних досліджен-
нях вихід із стагнації та дисциплінарної закритості гуманітар-
них наук.
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ме якісне аналітичне видання), яка на початку 2000-х років змінила свій 
імідж.
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КОНВЕРГЕНЦІЯ І ДИВЕРГЕНЦІЯ 
ЕКРАННИХ МЕДІА

Термін «екранні медіа» як лексична одиниця широко засто-
совується в сучасній критичній літературі. Його суть зводиться 
до поєднання в цілісну систему окремих засобів інформації, де 
екран є медіумом – необхідним засобом сприйняття художньо- 
інформаційного послання. Активне залучення узагальнюваль-
них понять, які в місткій і лаконічній формі вказують на мас-
штабні явища, характерне для сучасної мовної практики, де в 
такий спосіб віддзеркалюється процес глобалізації життя світо-
вої спільноти. Проте обґрунтування правомірності поєднання 
різних за видовою специфікою засобів інформації в цілісну єд-
ність, як правило, залишається поза увагою, а поняття сприйма-
ється як апріорі правильне. 

Проблема зближення різнорідних аудіовізуальних моносис-
тем у єдину мультисистему (екранні медіа) набуває актуаль-
ності в контексті поглиблення технологізації галузі комунікації. 
Пріоритетний розвиток аудіовізуальних медіа, які за швидкістю 
охоплення споживачів установлюють нові рекорди, спричинює 
актуальність дослідження особливостей шляхів функціонуван-
ня окремих видів екранних медіа, а також визначення механізмів 
міжвидової взаємодії на основі їхніх специфічних ознак.

Сучасна інтеграція видів екранних комунікацій зазнала 
значного поширення в медійній практиці. Поєднання в інтер-
нет-технологіях текстових, графічних, кінематографічних і ві-
деозображень, інноваційні технології мобільного зв’язку, що 
вможливили миттєве передавання та отримання як статичних, 
так і динамічних зображень, зумовили проблему теоретичного 
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осмислення процесів зближення та виокремлення за функціо-
нальним призначенням самоцінних різновидів екранних медіа. 
Тому об’єктом дослідження обрано систему екранних медіа. 
Предмет дослідження – механізми міжвидової взаємодії моно-
систем, які зумовлюють поєднання окремих типів екранних ме-
діа в єдину мультисистему. 

У розділі розглядатимемо взаємовпливи художньої образнос-
ті сучасних екранних медіа на основі системного пізнання, що 
вможливлює комплексне дослідження проблеми. Аналіз здій-
снюється за такими принципами.

1. Об’єкт розглядається як система, тобто обмежена множина 
елементів, що взаємодіють між собою (у дослідженні – екранна 
мультисистема, до складу якої входять моносистеми).

2. Визначення складу, структури та організації елементів і 
частин мультисистеми, виявлення головних зв’язків між ними.

3. Визначення зовнішніх ознак системи в цілому, а також 
моно систем зокрема.

4. Визначення функцій моносистем та їхньої ролі серед ін-
ших складників мультисистеми.

5. Аналіз діалектики структури і функцій мультисистеми.
6. Виявлення на цій основі закономірностей і тенденцій роз-

витку мультисистеми. 
Під час розгляду екранних медіа як системи видається до-

цільним залучити науковий інструментарій – теорію еволюціо-
нізму. Розуміння еволюції як процесу створення нових форм 
унаслідок поступових якісних і кількісних перетворень право-
мірно застосувати до аналізу поступового утворення загальної 
системи екранних медіа. Первісне тлумачення поняття «ево-
люція» (лат. еvolution, від evolve – розгортаю) як «розгортання 
книги» (Цицерон) за часів середньовіччя трансформувалось у 
«випливання сутностей» (Н. Кузанський) і вживалося в цьому 
значенні (тобто не як нове формоутворення, а тільки як розгор-
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тання потенцій певної властивості речі чи процесу) до середи-
ни ХІХ ст. У широкий науковий обіг термін у його сучасному 
розумінні ввів Ч. Дарвін, засновник еволюційного вчення в 
біології. Учений запропонував також терміни «конвергенція» 
(лат. convergentio, від convergo – сходжусь, наближаюсь) і «ди-
вергенція» (лат. divergentia – розходження) на позначення якіс-
ного формоутворення та трансформації організмів. 

Поняття конвергенція та дивергенція, як правило, визнача-
лися як вузькоспеціальні (біологія, математика), проте останнім 
часом розпочалося їх широке застосування щодо різноманітних 
процесів, де вони доречні для опису процесів розвитку різних 
галузей (соціологія, етнографія, економіка, політологія, куль-
турологія та ін.), через що терміни отримали статус загально-
наукових. Дуальна пара – конвергенція та дивергенція, як ре-
зультат дії внутрішнього потенціалу, його алгоритму, а також 
ефект впливу зовнішніх факторів на природу об’єктів – надає 
можливість осмислити концепт стійкого чи нестійкого еволюціо-
нування явища чи об’єкта. Феномени конвергенції та диверген-
ції є підсумком взаємодії цілого і частин, внутрішньої єдності та 
протиріччя множин. 

Вживання поняття конвергенції щодо інтеграції медіа стало 
обов’язковим при описі процесів взаємодії різних електронних 
комунікацій, що відрізняються за специфікою екранного образу, 
механізмами дії та передавання. Сучасний розвиток технологій 
зумовив утворення загальної схеми зв’язку та взаємодії окремих 
об’єктів (екранних медіа), яка передбачає рівні, характерні для 
будь-яких еволюційних процесів. 

Первісно об’єкти, що мають різні властивості та ознаки, роз-
виваються внутрішньо, їхній розвиток герметичний. На певно-
му етапі еволюції під впливом внутрішніх причин і зовнішніх 
умов вони починають втрачати цілісність – відбувається процес 
розщеплення на частини, кожна з яких набуває певної власти-
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вості чи аспекту. Процес дивергенції характеризується неціліс-
ністю та відкритістю герметичної схеми. Подальша еволюція 
сприяє утворенню окремих об’єктів, що отримали власні озна-
ки і самостійно існують поза межами первісно цілісної систе-
ми. Проте під час подальшого розвитку відбувається сходжен-
ня та зближення – явища конвергуються за сприятливих умов, 
і з’являється нова система, розпочинається якісно новий рівень 
існування. Конвергенція ототожнюється з новою якістю, про-
дуктом поєднання, синтезу, інтеграції, новою організацією ці-
лого з множини окремих об’єктів, яка відбулася за певний часо-
вий інтервал. Явища, що конвергуються, містять ознаки, які їх 
роз’єднують, а також спільні риси, які їх поєднують, утворюючи 
специфічні мережеві схеми.

Конвергенція і дивергенція, як загальнонаукові поняття, поді-
ляються на різновиди: загальні та окремі (локальні, ізольовані); 
загальні та специфічні; формальні та змістовні; випадкові та не-
обхідні; просторові (геометричні), темпоральні (хронометричні) 
та просторово-часові. Запропонована тема передбачає визначен-
ня різновидів, які є репрезентативними для еволюціонування 
системи екранних медіа.

Процеси конвергенції та дивергенції екранних медіа широ-
ко представлені в науково-критичній літературі. Найбільш роз-
робленим є аспект інтеграції різних екранних технологій, який 
вирішується на законодавчо-правовому рівні. 29 січня 2010 року 
в Києві відбувся семінар «Електронні комунікації: європейські 
моделі правового регулювання і реформа українського законо-
давства», організований Східноєвропейським інститутом проб-
лем медіа, де визначалося місце України в загальноєвропейсько-
му процесі регулювання телекомунікаційного ринку. Для країн 
Євросоюзу курс на конвергенцію медіа, що передбачає техно-
логічну нейтральність, тобто забороняє пріоритет одного з ти-
пів мовлення і постачання контенту, лібералізацію медіаринку, 
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підтримку конкуренції та прозорість регуляторних органів, є 
визначальним у медійній політиці. Наприкінці 2009 року було 
створено Об’єднаний європейський телекомунікаційний регуля-
тор (Body of European Regulation Communications – BEREC), до 
складу якого ввійшли глави регулювальних телекомунікаційних 
органів, делеговані для спостереження та контролювання про-
цесів конвергенції медіа. Сьогодні телекомунікаційний ринок 
Європи має специфічні особливості: він становить собою не 
співдружність держав, а об’єднаний ринок у межах Євросоюзу. 
Проте загальні принципи формування законодавчої бази є пер-
спективними для України на її шляху до європейської спільноти, 
з огляду на те, що наша країна вже належить до загального ін-
формаційного простору.

Таким чином, практика випереджає теоретичну думку, акту-
альною місією якої є з’ясування об’єктивних передумов інтегра-
ції моносистем у мультистему. Через обмежений обсяг розділу 
для аналізу обрано один з найменш досліджених аспектів кон-
вергенції екранних медіа – естетичний. 

Загальна характеристика кінематографа як прототипу 
сучасних екранних медіа. Поміж традиційних мистецтв кіне-
матограф фактично не мав попередників, які випередили появу 
естетичного феномену, художнє послання котрого проектувало-
ся на екран; стосовно інших екранних мистецтв, що виникали 
в період завершення самоідентифікації кінематографа, то він є 
для них у галузі екранного зображення своєрідною першоосно-
вою, базовою моделлю. Отже, беручи за точку відліку видову 
специфіку кіно як першого в еволюційному ряду екранного мис-
тецтва, спробуємо розглянути розвиток естетичних ознак усього 
складного комплексу екранних медіа як процес еволюціонуван-
ня аудіовізуальної системи. 

Кіномистецтву належить прерогатива створення візуально-
го перцепту (від лат. perception – сприймання, пізнавання) як 
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нового засобу бачити й чути. Кінематограф продовжував век-
тор пізнання світу через його художнє переосмислення. Після 
абстракт ного мислення і практичної діяльності кіно відкрило 
третій шлях (метод) пізнання, що поєднував елементи перших 
двох – образне осягнення у формах дійсності. Природно, що 
первісний етап розвитку кінематографа розпочався домінуван-
ням технічної функції, де кіно було інструментом пізнання, що 
міг стати знаряддям абстрактного мислення. Проте кінемато-
граф еволюціонує в бік художньої образності, де основною стає 
естетична функція, а використання можливостей кіно в науці 
(наприклад, точна фіксація макро- і мікропроцесів) набуває при-
кладного значення, таким чином намічається магістральний на-
прям розвитку – кіномистецький. 

Атракціонний характер демонстрації перших кінострічок зу-
мовив їхню структуру з акцентом на нову форму бачення. Кіне-
матографічна техніка протягом перших років перебувала в одно-
му ряду з іншими оптичними засобами, які мали посилити та 
озброїти людське око (телескоп, мікроскоп тощо). Можливість 
репрезентації форм об’єктивності домінувала над естетичною 
метою, що пояснюється відсутністю на першому етапі концеп-
ції розвитку художніх засобів. Творчість у галузі кінематографа 
починає розвиватися з моменту виникнення ідеї про мистецьку 
сутність кіно. Випадкові та експериментальні здобутки, як, на-
приклад, монтаж і обов’язковий світловий режим – технічно де-
термінована потреба для раннього етапу, – спрямували розвиток 
кінематографа в бік мистецтва. 

На першому етапі відбувається апробація виразних засобів 
традиційних мистецтв для переосмислення. Перші теоретики 
кіно, як правило, убачали спадкоємність кіномистецтва від фото-
графії (фотографічна природа зображення), живопису (компози-
ційна будова кадру і система освітлення), ігрового кінотеатру 
(акторське виконання) і літератури (принципи кінодраматургії). 
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Тільки в другій половині ХХ ст. знайшла підтвердження гіпо-
теза щодо специфічної природи екранного образу, яка, завдяк и 
оригінальному використанню часової категорії, не мала попе-
редніх аналогів. 

Кіномистецтво, по суті, запропонувало новітні специфічні за-
соби естетичного освоєння дійсності згідно з матеріалістичною 
орієнтацією. Предметом екранного мистецтва, як і його тради-
ційних попередників, є різноманітні форми реальності (людина, 
суспільство, предметне оточення і т. д.), проте переосмислення 
і художня образність набувають принципово оригінальних рис. 
Кінематографічна система в процесі еволюції залучає естетичні 
засоби, опрацьовані традиційними мистецтвами, підпорядкову-
ючи їх власній специфіці. Принципова різниця між кіно та інши-
ми різновидами мистецтва сфокусована на матеріалі: кінемато-
граф використовує фрагменти видимої реальності та поєднує їх 
таким чином, що утворюється їхній цілісний ілюзорний відби-
ток (у певному сенсі реалістичний прообраз віртуальної реаль-
ності), ступінь іконічності якого максимальний. 

Етапу, на якому кіно почало себе ідентифікувати як мисте-
цтво, передував архаїчний період – опрацювання власних ху-
дожніх можливостей. Спочатку кінематографісти-піонери ко-
ристувалися недосконалими технічними засобами, які надавали 
можливість фіксувати лише фрагменти реальності. Результати 
перших механічних спроб поставили перед початківцями акту-
альне питання, як удосконалити систему фіксації задля вироб-
лення художньої форми. Вирішення проблеми щодо створення 
специфічних кінематографічних прийомів розпочалося запо-
зиченням набутків традиційних мистецтв, насамперед образо-
творчого. Перші кінематографісти будували композицію окре-
мих кадрів відповідно до власної, вихованої образотворчим 
мистецтвом, зображальної перцепції. Французькі постановни-
ки перших десятиріч існування кіно – Мельєс, Мекка, Жассе 
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та ін. – використовували досягнення тогочасної графіки: кари-
катури, журнальні ілюстрації, розмальовані листівки, а згодом 
і твори живопису тощо. Найвідоміший приклад періоду ранніх 
запозичень – хрестоматійний «L’arroseur arrose» («Политий по-
ливач», 1895) Л. Люм’єра, що повторював композиційне вирі-
шення гравюри Германа Фотеля «Поливач».

Технічна обмеженість архаїчних кінокамер детермінувала 
підхід до матеріалу, що фіксувався. На межі ХІХ–ХХ ст. кіно-
зображення мало aпріорі визначений характер: чорно-біле, німе 
та первісно позбавлене варіативності комбінування і побудови 
залежно від авторської ідеї (монтаж як художньо-технічний за-
сіб з’являється в процесі розвитку кіно). Крім того, кінемато-
графічний кадр мав регламентовані пропорції сторін, які відпо-
відали горизонтальному прямокутнику форматом 1 : 1,33 1, що 
відрізняло його від фотокадру та творів образотворчого мисте-
цтва, де діяли свої стереотипні правила, за якими горизонтальні 
площини відповідали пейзажним або багатофігурним планам, а 
вертикальні вважалися портретними. 

Еволюція зображальних засобів живопису, під час якої візу-
альний перцепт поступово змінювався і на початку ХХ ст. при-
вів до кардинальних зрушень у галузі зображення (трансформа-
ції живописних образів представниками різних модерністських 
течій та поширення абстрактних форм живопису), мала певний 
вплив на кінематографічну культуру, первісний розвиток якої 
відбувався одночасно з визначеними тенденціями. 

Подібність двох зображальних мистецтв – образотворчого і 
кіно – полягає у провідній ролі іконічного знака для їхньої видо-
вої специфіки. Сприйняття цього знака відбувається за принци-
пом подібності видимих ознак (форма, абрис, колір та ін.). Різ-
ниця простежується в мірі іконічності: в образотворчому мис-
тецтві відповідність властивостей знака та денотата може бути 
мінімальною (наприклад, умовне зображення людини і реаль-
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ний прототип), у кінематографі – фотографічна копія,  навпаки, 
наближена до об’єкта. Таким чином, у кіно межа між іконічним 
знаком і денотатом знівельована, в образотворчому мистецтві 
міра іконічності залежить від художньої манери автора. Адеп-
ти абстрактного мистецтва розпочали руйнацію усталеної сис-
теми сприйняття за схожістю: форма знака втратила зв’язок з 
об’єктами, а сприйняття – з пам’яттю. Абстракціоністи ініцію-
вали появу нових кодів – знаків почуттів. 

Поширення безпредметного живопису в перші десятиріччя 
ХХ ст. зумовило необхідність теоретичного переосмислення но-
вих художніх форм і обґрунтування нового зорового перцепту. 
Так, створення перших безпредметних композицій В. Кандин-
ського збіглося в часі з написанням книжки «Про духовне в мис-
тецтві» (1910) – першим теоретичним обґрунтуванням абстракт-
ного мистецтва. «Чим вільніше абстрактний елемент форми, 
тим чистіше і при цьому примітивніше його звучання, – вислов-
лює революційні міркування В. Кандинський. – Отже, у компо-
зиції, де тілесне більш-менш зайве, можна також більш-менш 
знехтувати цим тілесним і замінити його чисто абстрактним 
або повністю переведеними в абстрактне тілесними формами. 
У кожному випадку такого переведення або такого внесення в 
композицію чисто абстрактної форми єдиним суддею, керівни-
ком і мірилом має бути відчуття» [6, c. 7]. Проте радикальний 
переворот, метою якого була відмова від натуралістичних форм, 
на думку В. Кандинського, не заперечував сталої традиції, а від-
кривав новий шлях розвитку, паралельний традиційному, тобто 
йшлося про локальну дивергенцію. 

Кінематограф у процесі свого розвитку опрацьовує простір 
кадру і поступово починає руйнувати усталені уявлення про 
межі зображальної площини: будь-яка кінокомпозиція розгор-
тається за горизонталлю. Завдяки експериментам з масштабами 
кадру формується сукупність різних планів (великий, два серед-
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ніх, загальний, далекий і деталь). Горизонтальний великий план 
спростовує живописний стереотип, з часом він набуває регла-
ментованості та навіть стає звичним у фотографії, яка так само 
наслідувала візуальну культуру образотворчого мистецтва. 

Слід зазначити, що авангардність нового мистецтва в галузі 
зображальної виразності привернула увагу художників, які роз-
почали експериментувати з рухомим зображенням. Саме адепти 
безпредметного живопису спробували надати руху своїм компо-
зиціям. У таких фільмах, як «Rhythmus 21» («Ритм 21») Г. Ріх-
тера, «Symphonie Diagonale» («Діагональна симфонія») В. Егге-
лінга і «Opus 1» («Опус 1») В. Рутмана, художники намагалися 
створити симфонію оптичних рухів. Погляд на фільм як на «ма-
люнок, що ожив», знайшов відгук у працях художників-творців 
безпредметного живопису того часу. Найвідомішим з таких ува-
жають «Das Kabinett des Dr. Caligari» («Кабінет доктора Каліга-
рі», 1920, реж. Р. Віне). Художник Г. Варм, який разом з В. Рьорі-
гом і В. Рейманом створював декорації для цієї стрічки, уважав 
фільм фотографічною реальністю, його погляди багато в чому 
збігалися з позицією В. Еггелінга. Площинні декорації «Кабінету 
доктора Калігарі» з поламаними формами будинків, стін, ліхтарів 
створювали примарний світ кінотвору. У пластичному вирішенні 
картини відчувається могутній вплив естетики одного з модер-
ністських напрямів образотворчого мистецтва – експресіонізму. 
З. Кракауер убачав у зображальному стилі фільму значно глибше 
значення, ніж запозичення кінематографістами елементів естети-
ки напряму образотворчого мистецтва. «У нього була своя функ-
ція – перетворити екранний феномен у феномен душі – функція, 
що затемнювала революційний зміст фільму, – пише автор “Пси-
хологічної історії німецького кіно”. – Перетворивши картину в 
пластичну проекцію психологічних процесів, експресіоністське 
оформлення “Калігарі” набагато переконливіше за рамкову роз-
повідь символічно втілило загальну втечу в самих себе, що її пе-

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

148

Ольга ПАШКОВА

реживали німці в післявоєнні роки» [7, с. 85]. Можливо, фільм 
«Кабінет доктора Калігарі» є одним з небагатьох прикладів, коли 
відверте використання естетики іншого виду мистецтва приве-
ло до створення істинного твору кіно, проте мутантні форми в 
кінематографі залишилися маргінальними експериментами, що 
ввійшли в історію кіно як відхилення від мейнстримного шляху. 
Досвід художників, які намагалися зробити картини рухомими, 
довів, що міжвидова конвергенція образотворчого мистецтва і 
кіно безперспективна, проте підтвердив продуктивність взаємо-
обміну засобами виразності, завдяки чому народжуються нові 
мистецькі напрями (наприклад, оп-арт). 

Обов’язкова умова сприйняття кінематографічного твору – 
проекція на екран, який є площиною-посередником між митцем 
і глядачем. Розвиток кіно як художньої системи відбувався за 
еволюційною схемою: зародження специфічних атрибутивних 
ознак самостійного мистецтва; самоідентифікація кінематогра-
фа щодо попередників – традиційних мистецтв; розвиток і ви-
окремлення деяких елементів, які започатковують нові підсисте-
ми (процес дивергенції); взаємовплив і перетинання основних і 
другорядних ознак, що приводить до поєднання окремих систем 
у загальну за принципом видової близькості. 

Процес локальної дивергенції в кінематографі розпочинаєть-
ся майже одночасно з його публічною презентацією. Відповідно 
до поширеної в кінознавстві теорії поділу кіно на два напрями – 
так звані люм’єрівський і мельєсівський, – протягом першого 
десятиріччя існування кінематограф поділявся на хронікально-
документальний та ігровий. З подальшим еволюціонуванням 
кінематографічної системи почали діяти механізми змістової 
дивергенції: остаточно сформувалися чотири типи кіно: ігрове, 
документальне, просвітницьке й анімаційне. 

Суть дивергенції в кіно на початку ХХ ст. зводилася до 
різно спрямованих векторів освоєння об’єктивності: ігровий 
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кінемато граф відображав дійсність через художній образ; не-
ігровий маніфестував створення кінообразу із самої дійсності; 
анімація першою наблизилася до створення віртуальної реаль-
ності засобами кіно.

Поділ кінематографа на типи був зумовлений тогочасною 
суспільно-культурною ситуацією. Від кінця ХІХ ст. й майже до 
середини ХХ ст. кіно одноосібно поєднувало художню, інфор-
маційну та просвітницьку функції. Саме функціональне призна-
чення екранного медіа ініціювало змістову дивергенцію. Перші 
кіносеанси, як правило, складалися з ігрової картини, репорта-
жу та видового фільму, що було спричинено коротким хроно-
метражем стрічок. Зародження поточного кіновиробництва і, як 
результат, подовження тривалості фільму стимулювали поглиб-
лення жанрово-тематичного диференціювання. Проте маніфес-
товане виокремлення ігрового та документального кіно відбува-
ється в 1920-х роках, коли неігрові картини почали розглядати 
як художню альтернативу ігровим. 

У пожовтневій Росії склалися сприятливі умови для розвит-
ку документального кіно завдяки діяльності лівого фронту 
(ЛЕФ) в галузі культури. Авангардистське угруповання прого-
лосило курс на «монтаж фактів», а пріоритетним напрямом вва-
жало фотографію. Проте лефівські ідеї знайшли відображення 
і в кіне матографі, де на той час Д. Вертов розпочинає ревізію 
напрацьованих виражальних засобів. Режисер-авангардист 
фактично не бачив різниці між реальністю та її кіновідбитком, 
подібне ототожнення привело до натхненного захоплення кіно-
технікою та надання їй статусу об’єктивного фіксатора. Про па-
ралельність процесів у кінематографі 1920-х років свідчить той 
факт, що майже одночасно з Д. Вертовим у цьому ж напрямі 
працював німецький режисер В. Рутман. Досягнення в галузі 
неігрового кіно привели до виокремлення його в самостійний 
різновид, з часом анімація також стала самостійним різнови-
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дом кінематографа з власною історією надбання виражальних 
засобів. 

На першому етапі освоєння візуальної природи кіно було 
опрацьовано основні елементи кінозображення: масштабність 
планів, освітлення, ракурс щодо окремого кадру і послідовних, 
а також монтаж як засіб конструювання цілісного твору. На межі 
1920–1930-х років винайдено дві додаткові технології зображен-
ня – звук і колір, які зумовили подальший розвиток, який зреш-
тою привів до сьогоденної моделі кіно. 

Уведення слова й кольору стимулювало нову хвилю орієнта-
ції на традиційні мистецтва – літературу, театр і живопис. На 
початковому етапі впровадження нових технічних можливос-
тей кінематографісти активно дублювали попередників доти, 
доки не з’ясувалося, що автоматичне перенесення на екран 
літературного першоджерела чи відбитку живописного коло-
ристичного рішення – антиприродне для кіно, яке має власну 
специфіку. У кінематографі зміст іконічного знака, максимально 
наближеного до денотата, визначає сприйняття образу. Текстур-
ність предметного світу та фізіологічність людини в кадрі надає 
кіно образу винятковості, порівняно, наприклад, з літературою, 
де слово є умовним знаком, який не має природного зв’язку із 
зображуваним об’єктом. Мовна «зображальність» принципово 
відрізняється від кінозображення: зоровий образ, який виникає в 
читача, є умоглядним, ґрунтується на індивідуальних асоціаціях.  
Натомість кінематограф при переведенні літературної основи на 
екран візуалізує емоційне сприйняття першоджерела, яке може 
не збігатися з почуттями читачів, тому екранізації відомих тво-
рів, як правило, викликають гарячі дискусії. 

Упродовж 1930-х років кінообраз із візуального переходить 
в аудіовізуальний – і глядач звикає під час перегляду не тільки 
бачити, а й чути. Поява звуку вплинула не лише на змістовий 
рівень кінотворів, вона спричинила зміну візуальної перцепції: 
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простір кадру розширився (пропорції сторін становили 1 : 1,37) 
і «поглибився». Ілюзія третього виміру набула програмної суті: 
людина, яка розмовляла в кадрі, вимагала додаткового просто-
ру. Глибинна мізансцена стала актуальним надбанням звукового 
кіно, завдяки чому зникла потреба ділити монтажну фразу на 
кад ри різного масштабу, які в такий спосіб конструювали зобра-
жуваний простір. Розвиток глибинної мізансцени у творчості 
таких режисерів, як В. Уайлер («янсеніст мізансцени» за визна-
ченням А. Базена) і М. Ромм, сприяв зміні концепції монтажу: 
від дискретно-ритмічних поєднань німого кіно 1920-х років 
кіно митці поступово переходять до розповідних форм, де нара-
тив розгортається у трьох вимірах. 

Протягом перших десятиліть існування кінематографа визна-
чаються два традиційні погляди на природу нового мистецтва: 
синтетичний, за яким кінематограф використовує досягнення 
мистецтв-попередників, переосмислюючи їх згідно з власною 
специфікою, та синкретичний, де кіномистецтво є складником за-
гальної мистецької практики. На користь другого погляду свідчить 
факт еволюційного вдосконалення візуального кінопростору, що 
повторювало аналогічний шлях образотворчого мистецтва. Адже 
первісне площинне зображення, що не містило ілюзії третього 
виміру, поступово трансформувалось у перспективне впродовж 
століть, доки мистецтво Відродження не декларувало теоретич-
но і не втілило практично перспективу як зображальний атрибут 
живопису. У ХVІІ–ХVІІІ ст. традиційним стає принцип тональної 
перспективи, коли глибинність ландшафту досягається плавним 
переходом темного першого плану у світлі тони дальнього. Пев-
ною мірою наукові відкриття в галузі математики й оптики, які 
змінили уявлення людей про фізичний світ, також стимулювали 
мистецькі пошуки. Кінематограф за короткий час удосконалив 
власні виражальні засоби, відповідно до стрімких змін, що від-
бувалися зі зоровою перцепцією під тиском технологізації 2. 
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Після Другої світової війни, яка кардинально змінила сві-
домість більшості американсько-європейської спільноти, від-
бувається переоцінювання світоглядних орієнтирів і відповід-
но трансформується уявлення про об’єктивну реальність та 
її мистецький відбиток. У кіномистецтві формується спрямо-
ваність на «реабілітацію фізичної реальності» (З. Кракауер), 
суть якої зводиться до створення ілюзії неінсценованої фіксації 
дійсності.  Доробок італійського неореалізму наочно продемон-
стрував можливості напряму, що становив альтернативу «теа-
тралізованому» фільмуванню 1930-х років. Новітня концепція 
кіно спростовувала основні стереотипи, які були провідними в 
довоєнний період: техніці акторського виконання, запозиченій 
у театру, протиставлялися виконавці-неактори, позбавлені про-
фесійних штампів у трактуванні характерів, реакцій і пластики; 
поступово було звільнено камеру, яка отримала додаткову рух-
ливість; складні штучні декорації замінено на реальні локації. 
Розвиток повоєнної тенденції продовжили в 1950–1960-х роках 
французькі режисери «нової хвилі», творчість яких загострила 
протиріччя між традиційним (мейнстримним) напрямом кіно і 
новаторським, що програмно руйнував усталену візуальну пер-
цепцію. Відбувалося поступове розходження в стильових озна-
ках двох паралельних трендів ігрового кіно, і водночас зобра-
ження авангардного напряму конвергувалося з документалісти-
кою, принципи якої взяли на озброєння режисери неореалізму 
і «нової хвилі». Про загальність подібного еволюціонування 
свідчать факти виникнення альтернативних шляхів у більшості 
національних кінематографій зі середини ХХ ст. 

У 1970–1980-х роках поглиблюються відмінності в концепці-
ях еволюції двох напрямів – артхаусного і мейнстримного, спря-
мованість яких набуває відверто опозиційного характеру. Адеп-
ти авторського кіно занурюються у внутрішній світ людини, її 
психологію, а зовнішній світ трактують як відбиток розумової 
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діяльності. Натомість традиційний кінематограф, де визначаль-
ним є комерційний складник проекту, використовує технологіч-
ні досягнення для загострення видовищності, яка могла б стати 
конкурентоспроможною поряд із телебаченням. У мейнстрим-
ному кіно провідними жанрами стають епопеї різної темати-
ки – історичні, фентезійні, футуристичні та ін., утілення яких 
вимагає вдосконалення технологічної бази кінематографа. Так 
розпочинається поступовий перехід від суто кінематографічних 
спецефектів (наприклад, комбіновані зйомки 3) до застосування 
комп’ютерних технологій, а також подальше експериментуван-
ня з кінопростором у бік удосконалення ілюзії об’ємного зобра-
ження. 

Технологія стереоскопічного кіно, винайдена й успішно 
апробована в 1970-х роках, у той період не отримала значного 
поширення через дорожнечу виробництва. Мережі стереокіно-
театрів у світі становили незначний відсоток, порівняно з тради-
ційними кінозалами. Як правило, перегляд тривимірних картин 
мав характер ознайомлення з новим технічним досягненням. 
Проте вдосконалення технології впродовж понад тридцяти років 
привело до пожвавлення інтересу глядачів у 2009 році до форма-
тів 3-D і IMAX 4. 

Сьогоденна модель кіно, здатна візуалізувати будь-які 
мистецькі фантазії та продемонструвати їх в об’ємному ви-
гляді, розпочалася з поодиноких експериментів 1980-х ро-
ків, коли кінематографісти взяли на озброєння досягнення 
електронних технологій. Заміна традиційних спецефектів на 
комп’ютерну графіку знаменувала новий етап трансформації 
зорової перцепції. Зобра ження картин 1980–1990-х років (на-
приклад, «Terminator 2: Judgment Day» («Термінатор-2», 1998, 
реж. Дж. Камерон); «Jurassic Park» («Парк Юрського періоду», 
1993, реж. С. Спілберг), де кадри зі спецефектами, створеними 
за допомогою комп’ютерних технологій, тривали лічені хвили-
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ни, у цілому залишалось у межах традиційної кінореальності: 
око глядача не встигало ідентифікувати чужорідні цифрові кад-
ри, які стилізувалися під кінозображення. Також кінематогра-
фісти експериментували зі взаємодією в кадрі реальних і ані-
мованих персонажів, як, наприклад, Р. Земекіс у стрічці «Who 
Framed Roger Rabbit» («Хто підставив кролика Роджера?», 1988). 
Проте у 2001 році з’явився фільм Final «Fantasy: Spirits Within» 
(«Остання фантазія: Духи всередині») – перша картина, вико-
нана за допомогою комп’ютерних технологій і за участю вір-
туальних акторів. Визначення природи та видової класифікації 
«Останньої фантазії» виявилося непростим завданням: стрічка 
одночасно належить і до ігрового кінематографа (через маніфес-
товану стилізацію цифрового зображення під кінозображення), і 
до анімації (через технологію створення). Цей прецедент міг би 
залишитися звичайним експериментом, проте гучні кінорелізи 
2009–2010 років – «Avatar» («Аватар») і «Alice in Wonderland» 
(«Аліса в Країні чудес») – засвідчили поглиблення конвергенції 
кіно- і комп’ютерних технологій, яка породжує мутантну форму, 
де співіснують у межах загального зображального образу від-
битки реальності та віртуальні об’єкти. 

Впливу цифрових технологій зазнав і кінопрокат, у якому за 
останні роки активізувався процес переоснащення кінооблад-
нання на цифрове 5. Ідеться про кардинальну зміну природи 
фільмів: традиційна першооснова кінозображення – зерно – по-
ступається місцем електронній першоодиниці – пікселю, що 
вплине на зображальні засоби, набуті кінематографом під час 
еволюційного розвитку. Сьогодні растрова комп’ютерна гра-
фіка має фотографічні властивості, проте піксельне зберігання 
інформації поступається за якістю перед кінозображенням, де 
світлочутлива плівка спроможна відтворити ілюзію третього ви-
міру через повітряну перспективу. Можна припустити, що по-
дальші технологічні розробки найближчим часом приведуть до 
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впровадження нових приладів, які будуть запам’ятовувати візу-
альну інформацію диференційовано, тобто колір відокремиться 
від відтінків, завдяки чому з’явиться можливість відтворення 
ілюзії перспективи 6. Подібна конвергенція на технічному рівні 
відкриває шлях до уніфікації зображення всіх екранних медіа. 

Підсумовуючи короткий огляд еволюціонування кінемато-
графа як системи, констатуємо, що за сторічну історію розвит-
ку перше екранне мистецтво поступово трансформувалося під 
впливом як внутрішніх факторів, так і зовнішніх: синтетична 
природа кіно органічно сприймала доробок у галузі виражаль-
них засобів традиційних мистецтв і опрацьовувала його згідно 
із власною специфікою. Завершення самоідентифікації кіно як 
мистецтва збіглося з виникненням інших екранних медіа, видо-
ва близькість яких спричинила естетичну взаємодію між ними 
та кінематографом. Подальша еволюція кіносистеми була спря-
мована на поступову зміну візуальної перцепції, яку зумовили 
нові типи зображення, – розпочався процес конвергенції між 
кіне матографом, відео та цифровими технологіями. 

Конвергенція кінематографа з новітніми аудіовізуальни-
ми мистецтвами. Розгляд взаємовпливу кінематографа і сучас-
них екранних медіа, відповідно до основного критерію аналізу – 
естетичного, потребує конкретизації тих жанрів або тип медіа, 
де наочно виявляється конвергенція. Серед таких – ігрові телеві-
зійні та відеофільми, музичні кліпи, рекламні ролики, відеоігри.

Телебачення. Поширення нового синтетичного екранного 
медіа – телебачення – відбулось у другій половині ХХ ст., тобто 
в той час, коли остаточно визначились атрибутивні ознаки кіне-
матографа. Тому не випадково, що розпочалися багаторічні дис-
кусії щодо видової специфіки цих екранних медіа та механізмів 
їхньої взаємодії. Видова близькість телебачення і кіно зумовлена 
формальними ознаками: в обох медіа екран є площиною-медіу-
мом, на якій виникає фотографічне аудіовізуальне зображення; 
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крім цього, простежується родова подібність виражальних засо-
бів, які обов’язково використовуються обома медіа, – це монтаж, 
ракурс, масштабність. Проте на цьому близькість закінчується 
і починаються принципові розбіжності. Природа зображення 
при зовнішній подібності різна: у кінематографі – фотомеханіч-
на, на телебаченні – електронна, що спричинює різні принци-
пи відображення руху. Було виявлено, що сприйняття фільму 
в кінотеатрі й на телебаченні різниться за оптико-механічними 
принципами: кіноглядач, який перебуває на певній відстані від 
екрана, охоплює поглядом зображення за горизонталлю, нато-
мість погляд телеглядача спрямований за віссю Z, тобто глядач 
є поверхнею, що віддзеркалює телезображення. У віт чизняній 
науковій думці 1960–1970-х років була поширеною точка зору 
щодо існування специфічних умов перегляду фільмів по теле-
баченню, порівняно з кінотеатром. С. Безклубенко в монографії 
«Телевизионное кино» сформулював головну особливість те-
лебачення, яка і в період поступового переходу до цифрового 
зобра ження залишається актуальною: «Принциповою особли-
вістю телебачення як світлопису, тобто фотографії, що відрізняє 
його від кіно, є використання фізичних, електронних процесів 
для фіксації зображень, їхнього шифрування для передачі на 
відстань і дешифрування, тобто відновлення в близькому до по-
чаткового і зручного для сприйняття вигляді» [1, с. 57]. Отже, 
ідеться про нове формоутворення, якому притаманні специфічні 
властивості. Ідея передавання зображення на відстані є загаль-
ною для кіно і телебачення, проте методи її реалізації в кожного 
з екранних медіа свої, що й поглиблює розходження атрибутив-
них ознак. Зокрема, відео- і телефільми, незважаючи на різну 
природу зобра ження, мають спільне походження з художньої об-
разності та структури ігрових кінокартин. 

У перші роки існування телебачення виникла проблема за-
повнення ефіру телевізійним контентом. На цьому етапі актив-
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но експлуатувався кінематографічний доробок – телебачення 
репродукувало кінофільми. Розпочалася чергова зміна зорової 
перцепції: менший за розміром екран телевізора демонстрував 
зображення, композиція якого передбачала великі розміри кіно-
екрана, унаслідок чого відбулася деформація рамок кінокадру. 
Крім цього, переведення основи кінозображення – зерна – в 
електронний формат виявляло неавтентичність телевізійної ко-
пії: як правило, зникав «живописний» ефект, тональне рішення 
кінозображення зазнавало певного спотворення. Однак процес 
звикання до телезображення розпочався. 

На першому етапі потреби телебачення задовольняли кіноре-
жисери, які фільмували картини згідно з ідеєю, що телефільм – 
це «малоекранне кіно». Поступово склався арсенал виражаль-
них засобів телебачення, зумовлений основними принципами 
сприйняття телепередачі, – оперативність передавання аудіові-
зуальної інформації на відстані або симуляція цього процесу, ін-
тимність повідомлення, у якому імітується звернення до окремої 
особи, циклічність щоденних програм та ін. 

Некомерційна політика радянської держави щодо телебачен-
ня спричинила ізольованість останнього від новітніх трендів у 
галузі світового телевізійного мовлення. Унаслідок цього ра-
дянське теле бачення протягом багатьох десятиріч залишалося 
герметичним у своєму розвитку. Лишаючи ідеологічний склад-
ник цього процесу за межами дослідження, констатуємо, що 
естетичні ознаки телевізійних фільмів залишалися первісними 
протягом тривалого періоду, тобто відповідали максимі «мало-
екранне кіно». Тому телеконтент радянських часів, як правило, 
програмно мав другорядний статус щодо кінематографа. Ця кон-
цепція існувала до часів зміни державного упорядкування – роз-
паду СРСР і встановлення нової економічної політики в країнах, 
що відмовилися від радянського шляху розвитку. Поступово те-
левізійна галузь колишніх соціалістичних республік розпочала 
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активно використовувати досвід «капіталістичного» телебачен-
ня, узявши його за взірець. 

Поява на пострадянському телебаченні реклами визначила 
магістральний напрям розвитку всієї галузі телемовлення. Мо-
нетизація ефіру, яка вможливила рекламні паузи та рейтинги 
(вимірювання глядацької аудиторії), визначила як загальну про-
грамну політику, так і сучасне телевізійне виробництво. 

У процесі еволюції нового екранного медіа виник суто теле-
візійний тип продукції – серіал 7, пролонгованість якого залежа-
ла від ринкового попиту. Жанрове розмаїття телевізійного сері-
алу як основної контент-одиниці відповідає вимогам сучасного 
телепрограмування. Диференціація телеканалів за принципом 
тематичної орієнтації зумовила появу нових форматів серіалів: 
крім панівної форми з наскрізним сюжетом, з’явилися так звані 
процедуральні серіали, де кожна серія має власний сюжет, а від-
повідно до програмної політики 2000-х років 8 при плануванні 
окремих слотів фільми добиралися за «серіальним» принципом, 
тобто за спільними тематикою або жанром.

На межі ХХ–ХХІ ст. телебачення в загальних рисах повтори-
ло еволюційний напрям, яким пройшов кінематограф, але ці про-
цеси відбувалися зі значним прискоренням. «А далі з великою ін-
тенсивністю той шлях, який кіно пройшло від фільму Люм’єрів 
“Прибуття потягу” до «120 днів Содому», – телебачення подола-
ло за п’ятнадцять-двадцять років, – характеризує еволюцію теле-
бачення О. Дулерайн. – І навчилося розповідати людські історії 
будь-якого типу з доставкою у квартиру, недорого і відтепер такої 
ж чудової якості» [3, с. 11]. Зміна пріоритетів (телебачення почи-
нає випереджати за розвитком власний прототип – кінематограф) 
привела до остаточної дивергенції між двома типами екранних 
медіа. Кінематограф останніми роками прямує в бік видовищ-
ності, вектор якої націлений на якісну зміну візуальної перцеп-
ції: на місце звичного двовимірного зображення поступово при-
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ходить тривимірне. А телебачення впевнено займає звільнену 
нішу – сферу дослідження людської психології та відносин. 

Завершальний етап самоідентифікації телебачення припадає 
на кінець ХХ ст. – період, коли укріплюються позиції новітніх 
екранних медіа. Дослідники фіксують в останні роки минулого 
століття новий етап розвитку телевізійного жанру родинної саги. 
«У ньому остаточно подолано розрив між повнотою кіножиття і 
тим картонним існуванням, яке проживали до цього часу теле-
герої, – характеризує зміну парадигми О. Новоженова. – Відбув-
ся стрибок від архаїчної історії з монохарактерами до сучасної 
міщанської драми, основаної на психоаналітичному інтересі до 
людини, який пронизує всю культуру американського середнього 
класу і не раз осмислювався в кіно» [9, с. 114]. Тривалість і цик-
лічність телесеріалів надає телебаченню значні переваги щодо 
дослідження психології героїв та їхніх міжосібних зв’язків, по-
рівняно з кінематографом, який повністю залежить від рамок, 
установлених кінопрокатом. Однак телебачення починає конку-
рувати з кіно й у інших галузях. Саме економічна криза ініціюва-
ла перехід з кіногалузі на телебачення кваліфікованих сценарис-
тів, що вплинуло на підвищення якості літературної основи. За 
останні роки значно збільшився бюджет серіалів, який сьогодні 
правомірно порівнювати з капіталовкладеннями в середньобю-
джетні фільми 9. Унаслідок цього з’являється контент іншого ес-
тетичного ґатунку, ніж у попередні роки, – на рівень вищий за 
жанровою та стилістичною різноманітністю, – що стимулює вну-
трішню змістову градацію телесеріалів за споживацьким сприй-
няттям на «масові», розраховані на широку глядацьку аудиторію, 
та «нішеві», орієнтовані на вузький сегмент. Суть цих процесів 
зводиться до поділу телепродукції на мейнстримну та артхаузну, 
аналогічно до кінематографічної класифікації. 

Класичні взірці родинних саг на кшталт «Santa Barbara» 
(«Санта-Барбара») та «Dynasty» («Династія»), які транслювали-
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ся на телеканалах багатьох країн світу впродовж 1980–1990-х, 
у 2000-х поступаються авангардним серіалам «The Sopranos» 
(«Клан Сопрано», HBO, 1999–2007), «Med Men» («Божевільні», 
AMC, з 2007) та ін. Поступово в телесеріалах з’явився новий ге-
рой, що має спільну генеалогію з героями незалежного кінема-
тографа: персонажі, які уособлювали споконвічне протистояння 
добра і зла в межах традиційної моралі, залишились у минуло-
му – їм на зміну прийшли неоднозначні герої, у характерах яких 
поєднувалися позитивні та негативні риси, а іноді – відверто 
асоціальні типи (злочинці, соціопати, маніяки і т. д.). Декстер – 
головний герой однойменного серіалу («Dexter», Showtime, з 
2006 р.) – типовий приклад сучасного антигероя. В основі сю-
жету серіалу – історія маніяка, що веде подвійне життя: працює 
експертом у поліції Маямі, а у вільний час убиває злочинців, які 
уникли законного покарання. Незважаючи на закадровий моно-
лог Декстера, у якому персонаж провіщає власну бездушність 
і асоціальність, автори естетизують зло у подобі маніяка, чим 
спрощують процес споживацького сприйняття: глядач відкриває 
для себе позитивні якості персонажа та засвоює неоднозначність 
його моральних принципів. Однак серіали, подібні до «Дексте-
ра», становлять незначний відсоток у загальному телесеріально-
му виробництві та, як правило, транслюються на каналах, пере-
гляд яких передплачується. 

«Велика четвірка» американського ефірного телебачення 
(Fox, CBS, NBC, ABC) натомість розміщує в прайм-таймі се-
ріали, які ідеологічно відповідають традиційним моральним 
цінностям. Наочним прикладом загальної ефірної політики є 
детективний процедуральний серіал 2000-х років «CSI: Crime 
Scene Investigation» («CSI: Місце злочину», 2000), який займає в 
програмі CBS найкращий ефірний час – четвер, 21:00 10. Серіал 
побудовано за концептуальною схемою 11, яка дає змогу в кожній 
серії дослідити окрему кримінальну справу. Проте «CSI» має і 
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метасюжет, у межах якого розвиваються стосунки головних пер-
сонажів – команди криміналістів.

Концепція «CSI» трансформує основні принципи традиційної 
детективної історії, де змістовий акцент зосереджено на дослі-
дженні психології, що пов’язує докази в єдине ціле. Натомість у 
серіалі наріжним каменем стають докази з місця злочину, у про-
цесі зіставлення та аналізу яких і народжується істина – виявля-
ється злочинець. Таким чином, традиційний дедуктивний метод 
дослідження замінюється на індуктивний. У фокусі авторів сце-
нарію постійно перебуває лабораторне дослідження, яке акценту-
ється зображально: сцени змонтовані з комп’ютерною графікою, 
використовується поліекран, монтаж – дискретно-ритмічний; 
тобто науковий аналіз набуває сенсу драматичної дії. Сучасні 
тренди простежуються і на ідеологічному рівні, де органічно по-
єднані, на перший погляд, несумісні елементи – моральний па-
фос і цинізм. Криміналісти оцінюють злочини з нотами чорного 
гумору, що нівелює сприйняття «неестетичних» сцен із трупами. 
Проте висновок щодо злочинців завжди набуває моралізатор-
ського характеру і є правомірним підґрунтям судового покарання. 

Поява на ефірному телебаченні серіалів, подібних до «CSI», 
знаменує новий етап у зв’язках між кіно і телебаченням. Вза-
ємодія цих екранних медіа тільки на початковому етапі розвитку  
теле бачення була односпрямованою – телебачення брало на 
озброєння виражальні засоби кінематографа; на сучасному етапі, 
коли електронне медіа є самодостатнім у функціонуванні за влас-
ними естетичними принципами, взаємообмін відбувається у двох 
напрямах: тепер і кіно активно залучає досягнення телебачення, 
що значною мірою зумовлено візуальним перцептом, який ви-
ховало телезображення. Попри зменшення довіри до телебачен-
ня, що побудоване на симуляції правдоподібності, відеофікса-
ція продовжує асоціюватися з точним відтворенням реальності. 
Найбільш уживаним з «експортованих» засобів є «репортажний 
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ефект», або відеоспостереження, тобто стилізація кінозображен-
ня під репортажне фільмування. Цілі, які ставлять перед собою 
кінематографісти, використовуючи цей ефект, бувають різними. 
Для наочності можна порівняти маніфест «Догма-95» і фільми 
Л. Чарлза «Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefi t 
Glorious Nation of Kazakhstan» («Борат», 2006) і «Bruno» («Бру-
но», 2009), де головну роль виконує Саша Барон Коен.

Маніфест з підписами Л. фон Трієра і Т. Вінтерберга було 
оприлюднено 13 березня 1995 року в Копенгагені. Колектив кіно-
режисерів виступив проти «індивідуального фільму» і маніфес-
тував ряд правил, відомих, як «обітниця цноти». Основні засади 
зводилися до приписів: фільмування має відбуватися на натурі, 
застосовується ручна камера, припустиме тільки природне освіт-
лення, забороняється музичний супровід та ін. У 2000-х роках 
Трієр пояснював виникнення ідеї маніфесту творчим простоєм. 
Проте його фільм «Idioterne» («Ідіоти», Данія, 1998), що ви йшов 
під назвою «Догма № 2», окреслив тенденцію, яка не тільки 
була визначальною для його режисерського стилю, а й породи-
ла наслідувачів у світовому кінематографі. За словами режисе-
ра, «Ідіо ти» – «сучасний фільм, але водночас і ностальгічний, це 
туга за французькою «новою хвилею», що минула, яка в ті часи 
була ніби ковток свіжого повітря» [8, с. 251]. Технічний бік і про-
грамне слідування встановленим правилам вплинули на резуль-
тат: ручна камера Трієра створила ефект репортажного спосте-
реження за акторами, при чому глибинний психологічний аспект 
набув правдоподібності, примноженої удаваною спонтанністю 
фільмування. Режисер використовував відеозйомку, що уможли-
вило хронологічну фіксацію сюжету. Використаний прийом зу-
мовив загальну концепцію акторського виконання: актори мали 
реагувати на пропоновану ситуацію, а не «розповідати історію», 
що сприяло створенню психологічно точних трактувань харак-
терів. Відмова від традиційних гриму, реквізиту, розрахованих 
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мізансцен відкрила нову форму зображення в кіно, що стала про-
вісником появи телевізійних реаліті-шоу. 

Новий рівень конвергенції кіно- й телезображення виявив-
ся у фільмах Л. Чарлза, де телебачення є важливим складником 
сюжету: у «Бораті» головний герой (нібито казахський журна-
ліст) фільмує свою вдавану «просвітницьку» подорож Амери-
кою; у «Бруно» та сама Америка подається через «репортажні» 
спостереження шоумена-гомосексуаліста. Режисер використо-
вує елементи жанру мок’юментарі для симуляції та провокації. 
Естетична цінність застосування подібного методу Л. Чарл-
зом – сумнівна, тому що результатом є епатажні фільми, які не 
самоцінні, а набувають значення тільки в контексті розголосу. 
Проте авторське надзавдання реалізоване: створено суміш ре-
альності та постановчої симуляції – типове телевізійне видови-
ще. Кінемато графісти працювали з матеріалом за принципами 
телевізійної журналістики: фільми не мали сценаріїв, а тільки 
синопсиси, де зазначалися прогнозовані сцени, а бажаний ре-
зультат досягався методом «прихованої камери», що фільму-
вала реакцію спровокованих людей. Однак стилістика фільмів 
«Борат» і «Бруно» – індивідуальна, притаманна режисерові 
Л. Чарлзу, наслідування її буде відвертим плагіатом. У картинах 
англійського режисера наочно продемонстровано один зі шляхів 
взаємодії кінематографа з телебаченням – як на змістовому, так і 
зображальному рівнях.

Новий етап розвитку телебачення розпочнеться з повним пе-
реходом ефірного мовлення на цифровий формат, згідно з міжна-
родною угодою «Женева-2006». Авангардні перспективи зумов-
лені Digital TV (DTV) – технологією, що дозволяє передавати 
програми з якістю зображення, наближеною до кінематографіч-
ної, та CD-якістю звуку; крім цього, може бути використана для 
передавання великого обсягу даних, доступ до яких можливий з 
комп’ютера чи телевізора. Переваги нового формату очевидні: 
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підвищення якості мовлення, збільшення телеканалів, які пра-
цюють на одній частоті, а також широкий простір для інтерак-
тивності. Процес переходу має завершитися до 2015 року; від-
повідно до міжнародного плану відключення аналового сигналу, 
протягом 2008–2009 років мовлення стало цифровим у восьми 
країнах: Австрії, Голландії, Фінляндії, Швеції, Данії, Німеччині, 
Норвегії та США.

Сучасний «аналоговий» етап розвитку телебачення демон-
струє позитивну динаміку в охопленні споживачів. Дослідні ор-
ганізації констатують збільшення у 2009 році тривалості пере-
гляду телебачення у світі. Відповідно до звіту агенції Eurodata 
TV Worldwide «2010 One Television Year in the World» щоденна 
тривалість телеперегляду в 2009 році у світі збільшилася на 3 хв.: 
2008 р. – 189 хв., 2009 р. – 192 хв. Лідером є регіон Північної 
Америки (2008 р. – 232 хв., 2009 р. – 275 хв.), простежується по-
зитивне зростання в регіоні Близького Сходу (2008 р. – 252 хв., 
2009 р. – 274 хв.); щодо європейських країн, то тут лідер – Сербія 
(2009 р. – 303 хв.). Україна (2008 р. – 212 хв., 2009 р. – 218 хв.) не 
входить до першого десятка європейського регіону, де з колиш-
ніх країн СНД є Азербайджан і Білорусь. Поступове зростання 
тривалості телеперегляду пояснюється низкою технічних при-
чин: підвищення якості нових моделей багатофункціональних 
телевізорів, збільшення кількості телеканалів та їхня тематична 
диференціація, розвиток і вдосконалення альтернативних засо-
бів постачання контенту. Крім того, принципово змінюється ес-
тетична якість телепродукції. 

Зростанню кількості глядачів сприяє ринкова політика теле-
корпорацій, які розробляють паралельно два напрями: удоскона-
лення телевізійних технологій та інтеграція з іншими екранни-
ми медіа. Щодо першого напряму, то сьогодні провідними є такі 
тренди, як «відстрочений» перегляд (TSV) – можливість пере-
глядати телепередачу з ефірної сітки мовлення після її публічної 
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презентації за допомогою DVR-приставки; «відео на замовлен-
ня» (VOD) і новація 2010 року – 3D-телебачення. Такі форми 
перегляду телепередач беруть до уваги в загальних показниках 
рейтингів – було зафіксовано, що введення цих послуг збільши-
ло показники щоденного перегляду телебачення (наприклад, у 
Фінляндії – на 10 хв., Данії – на 19 хв., Норвегії – на 20 хв.). 

Поступово розпочинається широкомасштабне впровадження 
3D-телебачення. На початку 2010 року відбулося кілька подій, 
які знаменували новий рівень телевізійної візуалістики: з 1 січ-
ня компанія Korea Degetal Satelite Broadcasting (Південна Корея) 
розпочала цілодобове 3D-мовлення у форматі 1080і, а провід-
ний британський оператор платного супутникового телебачен-
ня BSkyB наприкінці січня здійснив першу пряму трансляцію 
спортивного заходу (матч Arsenal – Manchester United) у форматі 
3D в кількох пабах Лондона, з квітня на платформі Sky розпочав 
мовлення спеціалізований 3D-телеканал. У 2011 році з’явилася 
нова телевізійна 3D-мережа, яка є спільним проектом Discovery 
Communications, Sony Corporation та IMAX Corporation. Такі 
інновації обґрунтовані маркетинговими дослідженнями, які 
підтверджують своєчасність заходів з поширення на телевізій-
ному ринку 3D-технологій 12. Виробники телевізорів (Samsung 
Electronics, LG Electronics, Sony, Panasonic і Toshiba) активно до-
лучилися до процесу запровадження нових технологій: компанії 
перейшли від демонстрації прототипів до етапу насичення рин-
ку телевізорами з підтримкою 3D-зображення 13.

Другий напрям – це конвергенція телебачення з іншими елек-
тронними екранними медіа, зумовлена процесом формування 
мережевих технологій розповсюдження продукту. Головною 
умовою і провідним стимулятором процесу є перехід до цифро-
вого мовлення. 

Сьогодні існує вісім цифрових форматів, орієнтованих на 
прийом мобільними терміналами, що робить можливим появу 
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«кишенькового» телебачення. Використання інтернет-протоко-
лу для передачі даних DVB-H і DMB уможливлює передаван-
ня та одночасне прийняття значної кількості програм усіма мо-
більними користувачами. Тестування мобільного телебачення 
в більшості розвинутих країн розпочалось у 2004–2006 роках. 
Упровадження послуги перебуває на початковому етапі, активне 
її поширення спостерігається в Кореї та Японії, дещо інша ситу-
ація в Європі, де, за даними дослідної фірми «Canalys», майже 
половина респондентів не виявила зацікавленості до новітнього 
медіа; в Україні така послуга тільки тестується. Проте посту-
пово мобільне телебачення стає реальністю, про що свідчить 
дослідження компаній Ericsson і CNN. За результатами одного 
опитування з’ясовано, що існує зацікавленість новим сервісом: 
77 % користувачів мобільного ТБ надають перевагу перегляду 
новин, а іншого – 48 % – регулярним програмам і шоу. Інте-
грація поглиблюється: сьогодні телеканали працюють над роз-
витком брендових форматів через платформи iPhone. Компанія 
Zodiak Entertainment використовує iPhone applications для тес-
тування нових концепцій форматів і таким чином намагається 
заздалегідь формувати їхню майбутню аудиторію. З 2009 року 
простежується позитивна динаміка щодо збільшення абонентів 
мобільного телебачення у США (на 57 %), проте на перегляд 
витрачається всього 4 хв. на тиждень (серед підлітків показники 
вищі – 21 хв.) 14.

Альтернативні засоби постачання телеконтенту закріплю-
ють позиції щодо традиційного телебачення – виникають нові 
гібридні форми (інтернет-телебачення, різні платформи та ін.). 
Розвиток телебачення переходить від герметичного етапу на ін-
ший еволюційний щабель: спостерігається розщеплення моно-
системи на частини, які набувають власних ознак. Прискорення 
внутрішньої дивергенції телебачення стимулюється як внутріш-
німи причинами – дигіталізація мовлення, так і зов нішніми – 
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стрімкий розвиток інших електронних медіа. Сучасні дослі-
дження телеаудиторії доводять, що тривалість перегляду телеба-
чення зростає за рахунок онлайн-послуг: наприклад, за даними 
аналітичної компанії KPMG, 25 % британців надають перевагу 
перегляду онлайн-медіа. Перехід до цифрового мовлення сприяє  
збільшенню абонентів платного телебачення з різного роду плат-
формами і супутникового ТБ, найбільший приріст відбувається 
в секторі IPTV 15.

Не останню роль у процесі поширення новітніх телетехноло-
гій відіграють інтернет-платформи, які стимулюють винайдення 
авангардних рішень щодо розповсюдження телеконтенту. Теле-
комунікаційні компанії активно використовують мікроблоґінг 
для підтримання контакту з глядачами й аналізу популярності 
власних програм. Народжуються нові телевізійні мультиформа-
ти, орієнтовані на альтернативні медіа-платформи. Прикладом 
такого формату може бути проект ізраїльського постачальника 
Armoza Formats «Кадр / Frame», представлений на весняному 
ринку контенту MIPTV (Канн, 2010). Суть реаліті-шоу полягає 
в постійному перебуванні в кадрі восьми пар упродовж 30 діб; 
метою є зацікавлення як найбільшої кількості спостерігачів, які 
інтернет-голосуванням визначають найкращу пару. Цілодобове 
мовлення транслюється в Інтернеті, в ефірі телеканалу демон-
струються дайджести з найкращих фрагментів. Задум форматів, 
подібних до «Кадру», спирається на ідею мультимедійності. 

З 2010 року розпочалася реалізація ідеї «гібридного телеба-
чення» – поєднання двох медіаплатформ – Інтернету і телеба-
чення. Британський проект Canvas, у якому беруть участь теле-
компанії BBC, ITV, Channel 4, Five і телекомунікаційні компанії 
BT, Talk Talk Arqiva, передбачає взаємодію з інтернет-ресурсами 
за допомогою телевізора: користувачам потрібно придбати теле-
приставку, що дозволяє працювати з онлайн-сервісами (Facebook, 
YouTube, Flickr, BBCiPlayer, ITV Player, NHS Direct, Amazon).
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Наслідуючи традицію конструктивного взаємовпливу кіно 
і телебачення, розвивається взаємодія між телебаченням та Ін-
тернетом. Телебачення активно використовує творчі надбання 
новітнього медіа для оновлення виражальних засобів і опра-
цювання художніх ідей відповідно до власної видової специ-
фіки. Телеканал CBS зафільмував на виробничій базі Warner 
Bros комедійний проект Stuff My Dad Says за мотивами облі-
кового запису @shitmydadsays у мережі Twitter, який належить 
Дж. Хелперну. У мікроблозі містяться міркування (як правило, 
неполіткоректні та нецензурні) старого батька Хелперна щодо 
подій, які відбуваються у світі. Адаптація інтернет-форм на 
телебаченні свідчить про поглиблення конвергенції між цими 
екранними медіа та визначає мультимедійний напрям для окре-
мих моносистем.

Мультимедійність поступово стає ознакою сучасності. Деда-
лі частіше фіксується виникнення гібридних формоутворень, у 
яких поєднуються традиційні та новітні медіа. Логічним резуль-
татом взаємодії літератури, відео та інтернет-технологій став 
«цифровий» роман. Е. Цукер видав кримінальний роман «26 рі-
вень», який відсилає читача через кожні двадцять сторінок до 
онлайнового «кібер-мосту» для перегляду трихвилинного клі-
пу – відеосюжету з роману. Обговорити книжку і «кібер-мости» 
читачі можуть у соціальних інтернет-мережах. Така бізнес-мо-
дель, на думку автора ідеї, відповідає потребам аудиторії, зорі-
єнтованої на новітні технології. 

Підбиваючи підсумки, слід констатувати стрімкість еволю-
ційного розвитку телебачення, яке з моносистеми поступово пе-
рейшло на новий рівень – мультимедійність. Визначальним фак-
тором швидкої інтеграції телебачення з іншими електронними 
медіа є технологічний. Подібність ознак нових екранних медіа 
спричинена їхньою спільною електронною основою, яка відкри-
ває шляхи до мультимедійності. 
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Аудіовізуальна реклама та музичні кліпи. Виокремлення 
аудіовізуальної реклами та музичних кліпів з телевізійного кон-
тенту зумовлене їхніми основними функціями, що вирізняють ці 
два телевізійні підвиди поміж інших. Рекламний ролик неправо-
мірно оцінювати тільки з естетичних позицій, тому що художня 
виразність рекламного твору є другорядною щодо головної суті 
реклами – просування на ринку будь-яких ідей, товарів, послуг 
тощо – і концептуально підпорядкована їй. Візуальний ряд му-
зичного кліпу так само є доповненням до твору, який викорис-
товується задля візуалізації музичного образу. Отже, рекламні 
ролики та музичні кліпи потребують окремого дослідження як 
такі, що використовують формальні здобутки екранних мис-
тецтв-попередників відповідно до власної специфіки. 

У контексті заявленої теми доцільно простежити напрям роз-
витку візуальної перцепції та проаналізувати комплекс змін, за-
позичень і взаємовпливів на матеріалі аудіовізуальної реклами 
та музичних кліпів, а також виявити зворотний зв’язок – аси-
міляцію візуальної перцепції, сформованої цими різновидами 
екранного контенту, у кінематографі. 

Рекламні кіноролики почали активно поширюватися в 
1920-х роках, проте кінематографічний різновид реклами ста-
новив незначний відсоток, порівняно з традиційною графіч-
ною рек ламою. Слід відзначити симптоматичність зародження 
прото типу сучасної аудіовізуальної реклами в «монтажний» пе-
ріод кінематографа. 

Фактично в 1920-х роках були відпрацьовані основні різнови-
ди монтажних сполучень. Цьому значною мірою сприяв німий 
екран: кінематографічний наратив складався переважно з кон-
цептуального поєднання зафільмованих фрагментів, монтаж був 
організаційним та виражальним складником. Отже, ураховуючи 
малу форму реклами (де за короткий час потрібно донести зміст 
повідомлення), у роликах автоматично наслідувалися монтажні 
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засоби кінематографа, цінні своєю лаконічністю. Коротка трива-
лість кінореклами визначила напрям її розвитку в протилежний 
бік від традиційної оповідальності до інформаційно насиченої 
візуальності – лаконічність повідомлення вимагала ефективних 
засобів виразності, які мали агресивно впливати на споживача. 

Кардинальні зміни у сфері аудіовізуальної реклами відбулися 
із широким розповсюдженням телебачення. Нове медіа як кому-
нікативний засіб відкрило перспективу для ефективного впливу 
на численну глядацьку аудиторію. Сьогодні, коли реклама посі-
дає окреме місце в системі професійних галузей і є спеціалізова-
ною формою діяльності, більшість дослідників цього феномену 
схильні вважати, що рекламні послання насамперед спрямова-
ні на підсвідомість споживача для маніпуляції його психікою. 
Рекламний твір уважається неефективним, якщо він орієнтова-
ний на раціо глядача, тому замість логічних побудов у рекла-
мі застосовують миттєві образи, у сприйнятті яких інтелект не 
бере участі. 

Поступове формування аудіовізуального канону реклами при-
вело до появи сьогоденного зразка, середня тривалість якого – 
30 сек. Регламентована часова обмеженість і програмна функ-
ція – вплив на споживача – є основними принципами, за якими 
створюються рекламні ролики, причому художність утілення ре-
кламної ідеї має другорядне значення. У випадку рекламної про-
дукції добір виражальних засобів строго підпорядкований над-
завданню реклами. Часова стислість повідомлення зумовлює ви-
користання лаконічних художніх форм миттєвої дії, які за високої 
швидкості подачі долають інтелектуальні фільтри та безпосеред-
ньо впливають на підсвідомість. На цьому шляху аудіовізуальна 
реклама використовує кінематографічне надбання – монтаж. 

Рухоме зображення в рекламних роликах, як правило, має 
ілюстративний характер, тобто супроводжує або візуально ко-
ментує вербальну інформацію, яка передає основний зміст по-
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відомлення. Іноді рухоме зображення послідовно направляє 
вектор сприйняття до фінальних статичних кадрів з брендом то-
вару чи послуги. Тому логічно (ураховуючи коротку тривалість 
ролика), що найчастіше застосовується тип дискретного монта-
жу з набором уживаних у кінематографі різновидів: паралель-
ний, асоціативний та ін. Вибір типу монтажу підпорядкований 
загальній концепції, згідно з якою визначається оптимальний 
шлях до головної мети: примусити споживача запам’ятати ре-
кламований логотип. 

Від середини 1990-х років у медійному просторі колишніх 
країн Радянського Союзу починають формуватися стандарти 
 аудіовізуальної реклами. Рекламодавці поступово замінювали 
зарубіжні рекламні ролики на продукт власного виробництва. 
Серед обмеженої вітчизняної пропозиції вирізнялися експери-
ментальні проекти. Красномовним і цікавим для аналізу є при-
клад іміджевої кампанії «Всесвітня історія. Банк Імперіал», яка 
діяла впродовж п’яти років (1992–1997) і налічувала вісімнад-
цять роликів (реж. Т. Бекмамбетов). 

Концепція проекту полягала у створенні іміджу банку «Ім-
періал», який, відповідно до задуму творців реклами, мав ви-
ступати спадкоємцем імператорських «вічних» цінностей, що 
ілюструвалося короткими історичним екскурсами. Для кожно-
го ролика обирався видатний персонаж (Чингісхан, Цезар, На-
полеон та ін.), якості якого (наприклад, слогани «з точністю до 
копійки», «з точністю до міліметра», «з точністю до секунди») 
мали асоціюватися з банком «Імперіал». Загалом рекламні ро-
лики проекту «Всесвітня історія» створювалися як екранні ілю-
страції історичних анекдотів, очевидний зв’язок з банком вини-
кав тільки у фіналі, коли з’являвся логотип рекламодавця. Проте 
застосування ефективних виражальних засобів (наприклад, па-
ралельний монтаж у ролику «Цезар») створювало асоціативний 
зв’язок міфологізованої історії з об’єктом реклами. 
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Однак візуальна культура іміджевих роликів банку «Імпе-
ріал» поступалася щодо ефективності перед невибагливою в 
плані зображального красномовства рекламою кінця 1990-х ро-
ків ТОВ «МММ». Режисер Б. Калібаєв свідомо спростив візу-
альний ряд: умовні інтер’єри, що натякали на місце дії, відсут-
ність виражальних засобів, натомість програмне приховування 
прийомів, у фокусі – тільки головні герої, зовнішність і психо-
фізичні характеристики яких максимально наближені до власти-
востей прогнозованого реципієнта. Як результат, тисячі людей 
повірили в рекламні обіцянки і втратили заощадження. Про мо-
ральну відповідальність творців реклами, зокрема Б. Калібаєва, 
багато дискутували в медіа, однак те, що режисер створив без-
прецедентний для кінця 1990-х років еталон аудіовізуального 
рекламного повідомлення, складно спростувати. 

Експериментальний період пострадянського рекламного біз-
несу завершився на рубежі століть, натомість сучасна реклама 
перебуває на етапі поточного виробництва, коли діють стандар-
тизовані схеми та прийоми. 

Аудіовізуальна реклама 2000-х років асимілює більшість ви-
ражальних засобів кінематографа – світлотінь, колір, ракурс, 
масштабність та ін. – згідно з власною природою. Як і монтаж, 
ці засоби зображального вирішення використовуються заради 
впливу на підсвідомість глядача. Насичені кольором, монохром-
ні або контрастні образи реклами є ефективними засобами впли-
ву. Візуальна виразність у рекламі, як правило, має самоцінне 
значення, на відміну від кінематографа, де вона є органічним 
складником загального художнього образу. Найчастіше за бук-
валізмом рекламного зображення приховані впливові прийоми 
дії на підсвідомість: предметна наповненість рекламних кадрів 
утрачає пріоритетне значення на користь виражальних елемен-
тів (наприклад, типи освітлення, контрастне забарвлення, фак-
турність тощо), які сприймаються та засвоюються реципієнтом 
незалежно від змістовного наповнення. 
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Гіперболізація, надмірність, насиченість кінематографічних 
прийомів у рекламі відповідають специфіці галузі, і сьогодні 
вони впливають на естетику кіно. Рекламні образи в кінематогра-
фі марковані власною видовою належністю: у фільмі найчастіше 
їх протиставляють загальному стилю зображення, проте трапля-
ються винятки, коли концепція повністю базується на елементах 
рекламного стилю. Наприклад, зображальний ряд фільму «8 ½ 
долларов» («8 ½ доларів», 1999, реж. Г. Константинопольський) 
візуально стилізовано під повнометражний рекламний ролик та-
ким чином, що складно розрізнити сюжетні події та фрагменти 
реклами, яку фільмує герой картини. Цей задум мав проілюстру-
вати ідею щодо руйнування межі між реальністю та рекламною 
умовністю.

Стрічка «8 ½ доларів» є поодиноким прикладом пародійного 
погляду кінематографістів на індустрію реклами. Натомість знач-
на кількість кінокартин мейнстримного напряму використовуєть-
ся рекламними компаніями у власних цілях. Експлуатація рекла-
мою художніх екранних творів набуває різних форм. У Нідерлан-
дах у 1950-х роках була популярною 5–8-хвилинна форма – фільм-
казка за класичними літературними сюжетами, що завершувався 
рекламою побутових товарів. Німецький кіноавангардист О. Фі-
шінгер фільмував абстрактні ролики з обов’язковими логотипами 
компаній, які надавали йому кошти на виробництво, а після за-
кінчення договірного терміну вилучав рекламний матеріал і далі 
демонстрував ролики як авторські роботи. 

У 1990 році Нікіта Михалков зробив 56-хвилинний фільм 
«Автостоп» («Автостоп»), який, по суті, був прихованою рекла-
мою автомобіля  Fiat. 

Цей різновид рекламного повідомлення називається «продакт 
плейсмент» (product placement), і він активно використовувався в 
кінематографі до моменту державної заборони його застосуван-
ня в багатьох країнах. Найвідомішим прикладом «продакт плейс-
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менту» в кіно є присутність товарів торговельних марок BMW, 
Visa, Martini, Smirnoff, Omega, Catterpillar, Fijitsu, Ericsson, Avis, 
Heineken, Brioni в серії фільмів про Джеймса Бонда. 

Процес зближення зображальних концептів аудіовізуальної 
реклами та кінематографа відбувається за різними напряма-
ми – від наслідування рекламою виражальних засобів кіно до 
використання екранних творів з рекламними цілями та асимі-
ляції рекламного повідомлення в межах кінообразу («продакт 
плейсмент»). Та попри активну експлуатацію сучасним кінема-
тографом рекламної образності й стилістики, поглиблюється ди-
вергенція між ними, що пов’язано зі суто рекламним прийомом 
частої зміни умов сприйняття. Більшість загальновживаних за-
собів зміни перцептивних настанов (наприклад, переходи дина-
міка / статика, різка ракурсна зміна змісту візуальної інформації, 
послідовна різномасштабність та ін.) ґрунтується на принципі 
контрастності, що його наративний кінематограф використовує 
обмежено, тільки за потреби. Як правило, програмне викорис-
тання атрибутивних прийомів реклами в кінематографі трапля-
ється в некомерційних експериментальних проектах. 

При перегляді фільму «Золотое сечение» («Золотий пере-
тин», 2009, режисер С. Дебіжев) первісно складається вражен-
ня, що режисер-авангардист використовує естетичні надбання 
аудіовізуальної реклами та музичних кліпів. Проте послідов-
ність впливів дещо складніша. 

У кінематографі 1920–1930-х років з’явилася субкультурна 
альтернатива – кіноавангард, надзавданням якого було створен-
ня нового світобачення, де екран є медіумом. Полеміка авангар-
дистів з магістральними напрямами тогочасного кіно привела до 
створення (з подальшим консервуванням через невживаність у 
мейнстримі) системи нових виражальних засобів, які через бага-
то десятиріч, опрацювавши, увели до загальнокультурного обігу 
саме аудіовізуальна реклама та музичні кліпи. Сучасні підвиди 
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екранних медіа, на відміну від радикально налаштованих про-
ти загального культурного процесу авангардистів, асимілювали 
естетичні здобутки попередників таким чином, що вони пере-
творилися на нормативні через постійне застосування й тиражу-
вання та втратили авторську унікальність.

Авангардисти в кінематографі намагалися зруйнувати пер-
цептивні коди, що базувалися на реалістичній традиції. Їхня 
кіномодель мала вивести глядача за межі його очікувань і від-
крити простір для нового сприйняття, де логічне та пралогічне 
мислення прирівнювались у правах. Однак опозиція авангарду 
та мейнстриму стає радикальною тільки з 1930-х років: до появи 
звуку в кіно різні тенденції розвивалися паралельно. «Парадокс, 
утім, полягає в тому, що, з’явившись на авансцену культури 
рубежу століть як “реалістичний”, ранній кінематограф не так 
продовжував, як порушував “візуальну конвенцію”, що склала-
ся, – пише С. Добротворський. – Змістовно все кіно дозвукового 
періо ду антиконвенціональне щодо давнього мистецтва, воно 
визначається в синхроності відтворення й опису дійсності. Куль-
турна кодифікація відбувається з приходом звуку, визначаючи у 
свою чергу нове поле авангардистського кінопошуку» [2, с. 42]. 
Отже, художні досягнення авангарду стають маргінальними в 
межах загальнокультурного процесу.

Ситуація принципово змінюється, коли розпочинається по-
точне виробництво аудіовізуальної реклами. Ідея фіксації ви-
димої реальності – основоположна для кінематографа, проте 
для авангардистів, а пізніше і для творців реклами вона втрачає 
сенс, а на її місці виникає нова – ідея конструювання реальності. 
Проте цілі, з якими створюються кіно- і рекламний конструкт, 
принципово різні: авангардисти, як правило, мали на меті ство-
рення «тотального мистецтва» (Р. Канудо), а рекламісти викону-
ють утилітарне завдання – конструювання рекламного образу, 
який безперешкодно впливатиме на підсвідомість споживача. 
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Прикладом зворотного процесу – використання сучасними 
кіноавангадистами принципів рекламної образності – може бути 
згаданий вище фільм «Золотий перетин». Містично-конспіроло-
гічна фабула втілюється режисером принципово іншим шляхом, 
протилежним до мейнстримного канону, започаткованого філь-
мами «Da Vinci Code» («Код да Вінчі», 2006, реж. Р. Говард) і 
«Angels&Demons» («Янголи та демони», 2009, реж. Р. Говард). 
Псевдологічність аналітичної будови, традиційну для мистець-
кої конспірології, С. Дебіжев підмінює непевністю і розпливча-
тістю хиткого екранного світу, у чому наслідує основну лінію 
авангардистів у створенні образності. Режисер подає події крізь 
призму почуттів героя, який, за авторським задумом, виступає 
необізнаним пішаком у чужій грі. Отже, глядач дивиться на 
екранний світ очима персонажа і переймається його світовідчут-
тям. Такий прийом виправдовує введення в структуру фільму 
епізодів, побудованих за принципами дискретного рекламного 
монтажу. Прискорений перехресний монтаж у сцені переслі-
дування героя О. Серебрякова супроводжується піснею Б. Гре-
бенщикова, при чому цей епізод цілком відповідає загальному 
контексту фільму, але водночас є самодостатнім – може сприй-
матися як самостійний короткотривалий кліп до пісні. У фільмі 
«Золотий перетин» простежується нівелювання кордонів між 
повнометражним форматом авторської картини та новітньою 
екранною формою – кліпом або рекламним роликом. Проте цей 
прийом не є мистецьким винаходом сучасності.

Поява звуку в кінематографі на межі 1920–1930-х років від-
крила простір для експериментів з музичним оформленням. 
Імпро візаційний музичний супровід німих фільмів поступово 
трансформувався у спеціально створені композиції. У звуково-
му кіно, де музика відтворювала, ілюструвала, загострювала 
атмосферу екранного образу – по суті, була складником аудіові-
зуального образу, – з’явилися стрічки, де музично-пісенні ком-
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позиції набували самостійного значення. Так поступово сфор-
мувався самостійний жанр – музичний фільм 16. Як правило, 
визначальною для цього жанру була ідея популяризації естрад-
них виконавців на великому екрані для широкої аудиторії, а суто 
кінематографічна проблема – комплексація зображення та звуку 
в цілісний образ – залишалася невирішеною. Проте поступове 
еволюціонування музичного фільму привело до створення в 
кінематографі окремого типу продукції – мюзиклу, який буду-
ється на основі органічного синтезу драматургії, зображення, 
музики та хореографії. Саме мюзикл виявив життєздатність у 
період становлення музичних кліпів як різновиду екранних мис-
тецтв: прокатна історія «Moulin Rouge!» («Мулен-Руж», 2001, 
реж. Б. Лурманн) і «Chicago» («Чикаго», 2002, реж. Р. Маршалл) 
підтвердила перспективність цього типу для кінобізнесу.

Незважаючи на формальне наслідування прийомів, приро-
да зображальних образів аудіовізуальної реклами та музичних 
кліпів принципово відрізняється від кінематографічної, що 
пов’язано з їхньою лаконічністю та швидкістю дії на глядача. 
Процес сприйняття скорочується до миттєвої фіксації оком і під-
свідомістю, натомість у кінематографі суттєвим етапом сприй-
няття є інтелектуальне опрацювання образу. Тому і внутрішній 
характер образів новітніх екранних мистецтв різниться з тра-
диційним для кінематографа: миттєві кадри сприймаються як 
знаки з однозначною суттю, а інформація, що міститься в них, 
спрямована на підсвідомість. 

Історія музичних кліпів як різновиду екранних мистецтв на-
лічує три з половиною десятиріччя, якщо відлік розпочинати з 
кліпу «Bohemian Rhapsody» (1975) гурту «Queen». До середини 
1970-х років радіо було основним різновидом медіа, що визнача-
ло популярність нової музичної композиції, а телебачення вико-
нувало допоміжну роль – створювало певний імідж виконавців 
з рекламною ціллю. Концертні записи пісень відомих виконав-
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ців почали розповсюджуватися на телебаченні майже з моменту 
його появи, проте формування нового типу аудіовізуальної про-
дукції стимулювала поява в 1979 році спеціалізованого музично-
го телеканалу MTV, основний контент якого становили «візуалі-
зовані» пісні чи відеомузика. Творчі експерименти, спрямовані 
на певну аудиторію, поступово привели до створення основних 
типів музичних кліпів – концертних, постановчих, анімаційних. 

На час виготовлення відеоматеріалу до композиції «Bohemian 
Rhapsody» не існувало терміна «кліп», яким пізніше почали мар-
кувати цей тип аудіовізуальної продукції. Гурт «Queen» не мав 
можливості взяти участь у популярній програмі «Top Of The 
Pops» британського телебачення, тому було вирішено зробити 
рекламний матеріал, який замінив би виступ гурту в ефірі [10, 
с. 32]. Режисер Б. Говарс зробив рекламний фільм, хронометраж 
якого відповідав тривалості синглу «Bohemian Rhapsody» – 6 хв. 
Аудіовізуальний матеріал рекламного характеру на час своєї по-
яви був авангардним за формою: його структура поєднувала кон-
цертні елементи (традиційні плани виконавців гурту «Queen» з 
концертних відеоматеріалів) та постановчі (кадри четвірки му-
зикантів, голови яких становили в межах кадру ромбоподібну 
композицію), також використовувалися провідні на той час теле-
візійні спецефекти (наприклад, стробування). Загалом візуаль-
ний ряд кліпу був позбавлений сюжету, він нейтрально зістав-
лявся з текстом пісні, не пояснючи її суті, тому й сьогодні існує 
багато припущень щодо її глибинного підтексту 17. Основною 
метою було створення візуального іміджу виконавців. Комерцій-
ний успіх, досягнутий презентацією аудіовізуального матеріалу 
на телебаченні, відкрив новий напрям у музичному бізнесі, від-
тоді відео стає невід’ємною частиною творчості гуртів і окре-
мих виконавців 18. 

Гурт «Queen» вважається піонером відеомузики, їхня подаль-
ша творчість у цій галузі віддзеркалює процеси, характерні для 
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еволюції нового аудіовізуального мистецтва. За концепцію ві-
зуальної версії пісенних композицій був відповідальний соліст 
Ф. Мерк’юрі. Як і більшість його колег-сучасників, Мерк’юрі 
працював над відтворенням певного візуального образу, який 
мав відповідати змісту пісні. Крім того, ураховувалися атрибу-
тивні ознаки екрана, який не тільки матеріалізує музичний об-
раз, а й надає додаткові можливості для візуальної репрезентації 
музикантів (наприклад, великий план, ракурсна фокусація на 
виконавці та ін.). Отже, першою проблемою в галузі виробни-
цтва кліпів був відбір найвиразніших фрагментів. 

У процесі комбінування обраних кадрів виникала потреба ор-
ганічно поєднати їх між собою, а також узгодити темп візуаль-
ного ряду зі звуковим. Ключовим для комплексного аудіовізу-
ального образу кліпу, у якому звук домінує над зображенням, ви-
являється монтаж: ритміко-темпоральне сполучення фрагментів 
відеоряду безпосередньо залежне від мелодії. У більшості клі-
пів синхронізація візуального й акустичного рядів відбувається 
за певною схемою: зображення містить кадри виконавців, арти-
куляція яких повністю збігається зі звучанням пісенного тексту, 
крім того, уводяться відеофрагменти музикантів, якщо доміну-
ють партії їхніх інструментів. Таким чином, музичний образ 
кліпу конструюється за рахунок ритмометричного поєднання 
музики та зображення. 

Так була актуалізована одна з ідей французького авангарду 
1920-х років щодо кіносимфонізму, практично втілена Ж. Дю-
лак у трьох короткометражних фільмах, де режисерка намага-
лася знайти зоровий аналог музики Шопена і Дебюссі, та теоре-
тично осмислена Е. Вюєрмозом, який на підтримку «інтеграль-
ної синеграфії» Дюлак писав: «Синеграфіст має вміти писати на 
екрані мелодії для очей, які оформлені в правильному русі, з від-
повідною пунктуацією і в необхідному ритмі» [3, с. 156]. Аван-
гардисти сподівалися, що поряд зі фабульним кінематографом 
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виникне репертуар «чистої синеграфії» (Вюєрмоз), відповідний 
до музики. Справді, прогноз здійснився: виник новий тип аудіо-
візуального продукції – музичні кліпи, проте в останній чверті 
ХХ ст. вже не йшлося про омріяну французькими авангардис-
тами рівноправність зображення і музики. У кліпах провідного 
значення набуває музична композиція, яка домінує над візуаль-
ним образом. 

Відповідно до цієї максими конструюється більшість му-
зичних кліпів. Так, відеоматеріал кліпу «I Want It All» (1984, 
реж. Дж. Бафорд) становлять фрагменти концертного виступу 
гурту «Queen», змонтовані так, що їхній візуальний ритм цілком 
підпорядкований провідній музичній темі. Гострі ракурси та зі-
ставлення різномасштабних планів виконують роль додаткових 
візуальних акцентів («пунктуація» за Вюєрмозом). 

Зображальний ряд кліпів, як правило, коментує саундтрек, 
але не обов’язково буквально. Поетична природа пісенного 
тексту відкриває широкий простір для зорових асоціацій, тому 
зазвичай використовується один з трьох основних принципів 
побудови зображення: 1) монтажне поєднання зображень музи-
кантів задля акцентування емоційного забарвлення авторського 
виконання композиції; 2) сюжетна композиція; 3) добір за асо-
ціативними ознаками зображень, які комплектуються відповід-
но до музичної теми. Перший і третій принципи передбачають 
темпорально-ритмічне монтажне поєднання, проте вони відріз-
няються за характером відеоматеріалу. За першим принципом 
кадри музикантів є автографічними, тому що в них зафіксовано 
сценічні образи виконавців, за другим – мають будь-який асоці-
ативний зв’язок з текстом.

Вільність асоціативних перебігів ілюструють два варіанти 
кліпу до пісні «Du Riechst So Gut» (дослівно: «Ти пахнеш так 
добре» 1995, гурт «Rammstein»). У першому з них у ритмічно-
му монтажі поєднано кадри учасників гурту, плани хризантеми, 
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добермана та червоної гербери. Саме гербера – ключовий візу-
альний образ, який має асоціативний зв’язок із текстом пісні. 
У другому кліпі візуально оповідається історія переслідування 
та зваблення дівчини вовкулакою. Персонажі – учасники гурту, 
які зображають вовкулак, і численна масовка – діють у сере-
довищі, декор і антураж якого відповідають мистецьким кодам 
ХІХ ст. У цій версії ключовим змістовим мотивом є запах дівчи-
ни. При порівнянні двох варіантів наочно виявляються два різні 
підходи до створення відеоряду: перший є прикладом асоціатив-
ного зв’язку зображення та тексту пісні (квітка / запах), другий 
демонструє спробу створення шляхом сюжетної розповіді візу-
ального еквівалента пісенного тексту. 

Найскладнішими для втілення є саме сюжетні композиції, де 
зображення узгоджується зі змістом тексту. У кліпах на попу-
лярні естрадні пісні візуальний ряд складається з образів, які 
можуть легко сприйматися «середньостатистичними» реципі-
єнтами, тому асоціації прогнозуються відповідно до передбачу-
ваного емоційно-чуттєвого досвіду. У разі порушення цієї умо-
ви можуть виникати небажані ускладнення в сприйнятті кліпу 
ауди торією. Відомі випадки, коли провокаційні ідеї, утілені в 
кліпах, руйнували музичні образи. Відео для пісні «I Want To 
Break Free» (1984, реж. Д. Меллет) – пародія на британський 
серіал «Coronation Street» («Вулиця коронації») 19, для якої 
учасники групи «Queen» перевдягалися в жінок, – викликало 
обурення шанувальників з Південної Америки, які не сприй-
няли гумористичного характеру кліпу, тому що розцінювали 
текст пісні як заклик до боротьби за свободу проти репресив-
них  режимів.

Вибір сюжетів і візуальну атрибутику кліпів представників 
альтернативних течій сучасної музики (наприклад, панк-рок, 
індастріал-метал, фолк-рок та ін.) зумовлюють обов’язкові сти-
льові ремінісценції, що відсилають до певних прошарків культу-
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ри. Так, цей кліп до пісні «Over The Hills And Far Away» (2001) 
гурту «Nightwish», музика якого належить до готики, містить 
постановчі сцени з атрибутикою середньовіччя; візуальний ряд 
кліпу «Seemann» (1996, реж. Л. Кадара) індастріал-метал гурту 
«Rammstein», відповідно до іміджу, побудовано на футуристич-
них і кіберпанківських образах. 

Як і в кінематографі (наприклад, у художніх і анімаційних 
фільмах жанру парапанк), у кліпмейкерстві поширені культур-
ні коди, які відповідають уявленню сучасників про певні епохи, 
що значно полегшує сприйняття відеоряду. Адже простежується 
і протилежна тенденція, за якою представники альтернативних 
музичних течій маніфестують руйнацію усталених стереотипів, 
уводячи контркультурну атрибутику. Гурт «Rammstein» обрав 
казку про Білосніжку та гномів як сюжетну основу для кліпу 
до пісні «Sonne» (2001, Й. Хейтмен), але принципово змінив її 
суть: приховані еротичні натяки першооснови були конкретизо-
вані в зображенні садомазохістських збочень, а Білосніжка, яка в 
первісній казці уособлює цнотливість, у кліпі перетворилася на 
хтиву наркоманку. Музиканти фактично екранізували фольклор 
сучасного міста, у якому традиційні цінності свідомо дискреди-
туються. Кліп «Sonne» – один з варіантів створення аудіовізу-
ального образу, де нейтральний за характером поетичний текст 
дисонує з візуальним рядом, який відповідає іміджу виконавців, 
а з піснею має ледь уловимий асоціативний зв’язок. Скандальну 
репутацію гурт «Rammstein» підтримує створенням епатажних 
кліпів, таких як «Buck Dich» (1998) і «Pussy» (2009), де викорис-
товуються кадри відверто порнографічного характеру. І якщо в 
текстах, як правило, звучать тільки натяки на провокаційні теми 
(секс, наркотики, насилля), то у візуальному ряді вони наочно 
конкретизуються. 

Поступове становлення кліпмейкерства як окремої творчої 
царини сприяло експериментам у галузі зображення: для кліпів 
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починають фільмувати спеціальний матеріал, де використову-
ються кінематографічні засоби виразності, для втілення творчих 
ідей залучаються новітні технології та складні спецефекти. Ви-
робництво кліпів складної постановки відбувається за схемою 
кіновиробництва: на основі сценарію будуються інтер’єри, до-
бирається реквізит, готуються костюми та ін. 

Проте технологічна досконалість відеоряду не внесла суттє-
вих коректив у систему пріоритетів: музично-пісенна основа за-
лишається визначальною стосовно до зображення, у якому також 
простежується розподіл за пріоритетними принципами на зміст і 
форму. Декоративна насиченість внутрішньокадрового простору і 
костюмів, тобто формальний бік, у кліпах «It’s A Hard Life» (1984, 
реж. Т. Поп) і «I’m Going Slightly Mad» (1991, реж. Р. Долезал, 
Х. Россачер) гурту «Queen» програмно домінує над спрощеною 
драматургічною основою. Таким чином, надзавдання візуального 
ряду вичерпується роллю зорового подразника для глядача. 

Поступово поряд із традиційними концертними і постанов-
чими різновидами чільне місце займають кліпи, створені за 
анімаційними технологіями. Запровадження новітніх прийомів 
простежується на прикладі діяльності гурту «Queen» у галузі ві-
деомузики: якщо в постановчому кліпі «A Kind Of Magic» (1986, 
реж. Р. Малхау) використано незначні елементи анімації (на зви-
чайні відеокадри накладаються анімаційні зображення трьох 
танцівниць), то кліп до синглу «Innuendo» (1990, реж. Дж. Хіб-
берт, Р. Долезал) – повністю анімаційний, навіть виконавців за-
мінено їхніми двовимірними зображеннями. Для просунення на 
медійному ринку музичних проектів сучасні виконавці активно 
застосовують новітні технології комп’ютерної анімації. Так, 
російські гурти «Ногу свело» (кліп «Хару Мамбуру», 1993) і 
«Глюк’oza» (кліп «Наречена», 2003) обрали для власної репре-
зентації в медійному просторі двовимірну комп’ютерну графіку, 
а німецька група «Rammstein» отримала цінну нагороду в галузі 
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музичного відео «Clip 2001» за кліп «Links 2-3-4», виконаний за 
технологією тривимірної графіки. 

Застосування естетичного потенціалу кінематографа в кліпах 
не вичерпується запозиченнями в галузі виражальних засобів і 
технологій. Існують кліпи, у яких кіноматеріали є невід’ємною 
частиною відеоряду. Так, гурт «Queen» у кліпі «Under Pressure» 
(1981, реж. Дж. Бафорд) використовує хронікальні кадри ча-
сів Великої депресії та сцени з кінофільмів 1920-х років, а для 
ілюстрування футуристичної композиції «Radio Ga Ga» (1984, 
реж. Д. Меллет) обрано репрезентативні кадри з фільму «Me-
tropolis» («Метрополіс», 1926, реж. Ф. Ланг). Тенденція зберігає 
актуальність і на рубежі століть: гурт «Rammstein» звинуватили 
в пропаганді фашизму за використання фрагментів фільму Л. Рі-
феншталь «Olympia» («Олімпія», 1938), хоча відеоряд кліпу до 
кавер-версії композиції гурту «Depech Mode» «Stripped» (1998) 
був колажем з найвідоміших кадрів німецького фільму (серед 
них: кадри «Дискобол», оголений носій олімпійського вогню та 
ін.), які цілком зіставляються з текстом пісні та в подібній мон-
тажній версії позбавлені будь-яких політичних ремінісценцій. 

Конвергенція між кінематографом і відеомузикою посили-
лася наприкінці ХХ ст., коли саундтреки виокремились у са-
мостійну галузь мерчандайзингу (merchandising) 20. Музиканти 
плідно співпрацюють з кінематографістами над створенням 
музичного оформлення фільмів – надають свої композиції для 
саундтреків, іноді відбувається зворотний взаємообмін – кіно-
матеріали використовуються для створення кліпів. Досвід ви-
користання матеріалів з екранних творів у кліпах виявився в 
синглі «Flash» (1980), де поєднані соло, багатоголосий хор і діа-
логи з анімаційного серіалу «Flash Cordon», над саундтреком до 
якого працював гурт «Queen». Подібні приклади знаходимо й у 
подальші роки: О. Балабанов використовує для кліпу «Під час 
дощу» (1996) гурту «Наутилус Пампіліус» фрагменти з власного 
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фільму «Брат» (1997), саундтрек якого містить музичні компо-
зиції свердловських музикантів; гурт «Rammstein» брав участь 
у фільмі «ХХХ» (2002, реж. Р. Коен) і на запрошення Д. Лінча 
записав два треки для картини «Lost Highway» («Шосе в ніку-
ди», 1997), результатом роботи в кінематографі стали два кліпи 
«Feuer Frei!» (2001) і «Rammstein» (1995), відеоряд яких скла-
дається з ритмічно змонтованих фрагментів кіноматеріалу. Про-
те пісні, написані для кінофільмів, не обов’язково зберігають 
зв’язок з кінотреком, вони часто залишаються самодостатніми: 
альбом групи «A Kind Of Magic» (1996) становлять композиції 
до фільмів «Iron Eagle» («Залізний орел», 1986, реж. С. Фьюрі), 
«Highlander» («Горець», 1986, реж. Р. Малкехі) і «Highlander-2: 
The Quickening» («Горець-2», 1990, реж. Р. Малкехі), проте 
відео матеріал для кліпів фільмувався спеціально. 

Завершуючи аналіз аудіовізуальної реклами та музичних 
кліпів як окремих різновидів екранних мистецтв, слід зробити 
підсумкові зауваження. Насамперед відеоряд в аудіовізуальній 
рекламі та музичних кліпах має другорядний статус стосовно 
вербального в рекламі та музично-пісенного в кліпах, що від-
різняє їх від таких екранних мистецтв, як кінематограф і теле-
бачення. Підпорядкованість видимих образів диктує принципи 
взаємодії нових аудіовізуальних мистецтв з попередньою зо-
ровою традицією, започаткованою традиційними візуальними 
мистецтвами. Реклама і кліпи асимілюють зорові норми згідно 
з власною природою. Запозичення відбуваються за двома на-
прямами: творче переосмислення культурних кодів візуальних 
мистецтв і використання виражальних засобів базової моделі 
екранних мистецтв – кінематографа. Розгляд взаємовпливів між 
новими аудіовізуальними мистецтвами та кінематографом під-
тверджує поступовий збіг атрибутивних ознак зображення різ-
них видів екранних мистецтв, що свідчить про наявність про-
цесів конвергенції.
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Відеоігри. У контексті заявленої проблеми окрему увагу слід 
приділити типу комп’ютерних ігор, ігровий простір яких утво-
рено на основі віртуальної реальності. Висока інтегрованість су-
часного покоління підлітків у комп’ютерну мережу (80 % євро-
пейських дітей постійно грають он-лайн) свідчить про стрімке 
поширення новітньої візуально-електронної продукції. Курс 
розробників відеоігор на виокремлення їхньої галузі із загаль-
ної системи розваг і амбіційні претензії на визначення сегмента 
комп’ютерних ігор як окремого різновиду мистецтва свідчить 
про початок процесу дивергенції. 

Підставою для виокремлення відеоігор із системи розваг і до-
лучення їх до екранних мистецтв є існуючий рівень зображен-
ня – ігровий простір. Схематична графіка перших відеоігор на 
рубежі століть остаточно трансформувалась у форму, для ство-
рення якої застосовуються принципи традиційної анімації. Про-
те існують суттєві відмінності. 

Еволюція анімації як різновиду кінематографа пройшла кіль-
ка етапів, доки сформувався магістральний напрям – тотальна 
(total), або повна, анімація. Систему, запропоновану В. Діснеєм,  
використовували більшість кінематографістів. Відкриття амери-
канського аніматора стосувалося створення повної ілюзії досто-
вірності руху, причому малюнок залишався умовним, його об-
разотворчі ознаки були програмними. Технологія часткової ані-
мації, створена в середині 1940-х років американською студією 
«United Productions Of America» як альтернатива тотальній, при-
пускала не надто детальне в зображенні руху, проте стимулювала 
підвищену увагу до складних рішень щодо дизайну персонажів і 
тла. Власним шляхом розвивалось японське аніме, яке на почат-
ковому етапі існування називалося «манґа-ейґа» (кіно- комікс); 
його зображення створюється з використанням «обмежених» 
технологій, проте акцентується психологія персонажів. Напри-
кінці 1980-х років консервативна галузь зазнає змін під впливом 
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світового ринку анімації. Технічна досконалість аніме «Akira» 
(«Акіра», 1988, реж. Кацухіро Отомо) для кінця 1980-х років була 
безпрецедентною: традиційний японський виробничий стандарт 
8 або 12 кадрів на секунду було замінено кінематографічним – 
24 кадри на секунду, уперше застосовувалися комп’ютерні тех-
нології, але не для створення графіки, а для синхронізації руху 
губ персонажів з голосами акторів, які їх озвучували. Названі 
три анімаційні технології на сьогодні є провідними у світовій 
анімації, їхні естетичні досягнення набули нормативного статусу 
і стали підґрунтям для формування художніх засобів у новітніх 
екранних медіа, зокрема у віртуальних іграх. 

На сучасному етапі у відеоіграх принципи тотальної анімації 
не застосовуються, тому рух, як правило, відображається умов-
но: картина рухів персонажів розпадається на фази, через що ви-
являється їхня штучна природа. Натомість виробники ігор нама-
гаються компенсувати нереалістичність руху натуралістичним 
зображенням об’єктів. За прогнозом Т. Свіні, засновника Eric 
Games, графіка ігор досягне візуального реалізму за 10–15 ро-
ків. Проте скільки часу вимагатиме моделювання реалістичної 
поведінки персонажів – невідомо. Сьогодні галузь озброєна по-
трібними обчислювальними потужностями, але не існує відпо-
відних алгоритмів, які змоделювали б роботу людського мозку, 
тому рух, взаємодія з іншими персонажами та спілкування ви-
дають свою штучну природу. 

Поступове вдосконалення графіки відеоігор наочно ілюструє 
український проект «S.T.A.L.K.E.R.» (2007–2010, розробник – 
компанія GSC Game World). Візуальний ряд для першої частини 
гри «S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля» (2007) розроблявся від-
повідно до анімаційних стандартів. Домінантою зображення 
був живописний ефект: недосконалість малюнка приховувалася 
розмитістю абрисів об’єктів, гра світла й тіні на обличчях пер-
сонажів відповідала стереотипам образотворчого мистецтва. 
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У другій частині «S.T.A.L.K.E.R.: Чисте небо» (2008) відеоряд 
набуває чіткості, але простежується відхилення від живописних 
канонів у бік графічності. Якщо в першій частині ілюзія третьо-
го виміру досягалася поступовим переходом від першого плану 
до другого через туманно-дощове середовище, то в другій – ого-
лилася двовимірність простору. Використання вдосконаленої 
версії відеопрограми DirectX для виробництва третьої частини 
«S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип’яті» (2010) дало плідний резуль-
тат: зображення стало чітким, дизайн об’єктів зазнав детальної 
обробки, ландшафти набули природних ознак. У цій версії гри 
розроблено динамічні тіні: у кадрі простежується рух світла від 
природного освітлення (сонце, вогонь і т. д.), а також статичні 
світлові аномалії перших частин трансформувалися в динамічні. 

Процеси конвергенції між відеорозвагами та кіно стимулює 
технічна природа останнього. Єдність відеоігор і кінематографа 
полягає у схожих принципах відображення руху: ілюзія руху в 
грі створюється швидкою зміною (кілька разів на секунду) зо-
браження на екрані. Етапи створення відеогри передбачають 
розміщення в пам’яті комп’ютера відомостей, потрібних для 
зміни зображень, і написання програми, яка змонтує з них ці-
лісну картину за мить до її демонстрування на екрані. Проте 
конструювання екранного простору відбувається за законами 
анімації. Наприклад, загальний образ Зони в «S.T.A.L.K.E.R.» 
будувався за схемою: фотографії реальних об’єктів Чорнобиля – 
концепт-арт на їхній основі – ігровий простір. Дизайнери в кон-
цепт-артах стилізують вигляд реальних об’єктів відповідно до 
художньо-естетичної ідеї, змінюючи колорит, акцентуючи або 
приховуючи природну фактуру. На наступному етапі створення 
загальної картини розробники уніфікують всі образи. Зрештою, 
народжується фантастичний світ гри «S.T.A.L.K.E.R.», про-
тотип якого існує в реальному світі. Аналогічна послідовність 
створення зображального простору ефективно розроблялася в 
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анімації: в основі техніки еклер (або ротоскопіювання) лежить 
принцип попередньої фіксації на кіноплівці реальних об’єктів і 
руху з подальшим перенесенням їхніх копій на папір. 

Жанрове розмаїття сучасних відеоігор зумовлює існування 
різних художньо-естетичних концепцій ігрового простору, які 
умовно можна поділити на два типи: перший – такий, що си-
мулює реальність (наприклад, екранний світ «S.T.A.L.K.E.R.»), 
і другий – такий, що створює неіснуючу дійсність (наприклад, 
фантастичний світ «World Of WarCraft», 2004, розробник – 
Blizzard Entertainment). Відповідно до цього розподілу концеп-
туально різняться методи та підходи розробників до візуаліза-
ції ігрового простору. В основі віртуальної симуляції є образо-
творчий ілюзіонізм, який імітує видимий світ шляхом створення 
уявлення про реальні об’єкти і простір. Примноженню ефекту 
відповідності симулякра (Бодріяр) реальності сприяє ефектив-
не застосування принципів кінематографічного руху. У другому 
типі для візуалізації фантазії залучаються поширені стереотипи 
певних тем, мотивів, міфологічних істот. Проте такий тип моде-
лювання світів є довільним, тому що деталізація образів цілком 
залежить від суб’єктивних уподобань їхніх творців. 

Слід підкреслити, що зображення відеоігор, незалежно від 
їхньої художньої концепції, має генетичний зв’язок з багатові-
ковою візуальною культурою людства. Розробники ігрових кон-
цептів наслідують досвід перших кінематографістів, які шукали 
зображальні рішення в попередників – художників. Сьогодні 
процес асиміляції ускладнився через збагачення спадщини тра-
диційних мистецтв досвідом екранних, тому віртуальний світ 
ігор містить як загальнокультурні ремінісценції, так і цитати з 
екранних творів. 

Показовою є паралель між фільмом «Apocalypse Now» 
(«Апокаліпсис сьогодні», 1979, реж. Ф. Ф. Коппола) та грою 
«Battlefi eld Vietnam» (2004, розробник – EA Digital Illusions 
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Creative Entertainment). Тематична близькість не вичерпує всіх 
точок перетину, у візуальному й акустичному рядах гри містять-
ся прямі цитати з художньої картини. Найвідоміший епізод ата-
ки гелікоптерами в’єтнамського селища, який супроводжується 
музичним фрагментом з «Польоту валькірій» Вагнера, анонімно 
перенесено в гру. 

Якщо кінематограф, зокрема анімацію, можна розглядати як 
технологічний прототип відеоігрової образності, то зв’язок ігор 
з манґою полягає в близькості їхньої природи. Манґа через свою 
«мультимедійність» (Сьотаро Ісіноморі 21) і як літературно- 
зображальна основа аніме має набагато більше перетинів з ві-
деоіграми, ніж традиційна анімація. Взаємодія манґи й аніме, 
з одного боку, та комп’ютерних ігор, – з другого, відбувається 
за різними схемами. Сьогодні складно простежити шляхи на-
слідування, тому що мають місце «екранізації» сюжетів «ста-
рих» мистецтв в іграх, а часто, навпаки, манґа й аніме беруть 
на озброєння ідеї відеорозваг. На початку 1990-х років з’явився 
новий різновид аніме – за мотивами ігор для відеоприставок 
або комп’ютерів. Процес розпочинався поступово: 1991 року 
виходить телевізійний серіал «Dragon Quest: Dai No Bouken» 
(«У пошуках дракона: Пригоди Дая», 1991–1992, реж. Рінтаро) 
за мотивами манґи Р. Сандзьо, яка у свою чергу ґрунтувалася 
на популярній однойменній грі. Кардинальні зрушення відбува-
ються з появою трьох аніме, що створили стандарт якості у влас-
ному жанрі: повнометражного «Garou Densetsu» («Легенда про 
голодного вовка», 1991, реж. Масамі Обарі), повнометражного 
«Street Fighter 11» («Вуличний боєць 11», 1991, реж. Гісабуро 
Сугії) і OAV-серіалу 22 «Final Fantasy V» («Остання фантазія V», 
1993–1994, реж. Рінтаро). Проте більшість сучасних аніме за 
мотивами ігор для персональних комп’ютерів мають ужиткове 
значення – як рекламна продукція для просування на медійно-
му ринку оригіналів. Наочною ілюстрацією цих маркетинго-
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вих рішень є серіал «Pocket Monsters» («Покемон», 1997–1999, 
реж. Масаміцу Хідака) 23. Ідея гри, що належала Сатосі Тадзірі, 
була втілена одночасно за трьома напрямами: студія OLM розпо-
чала випуск телевізійного аніме-серіалу паралельно з розповсю-
дженням гри для кишенькової приставки компанії «Нінтендо» 
та однойменної манґи. 

Опрацювання в кінематографі сюжетних ідей відеоігор і 
принципів побудови ігрового простору розпочалося на початку 
1990-х років. Фільм «Super Mario Bros.» («Супербрати Маріо», 
1993, реж. А. Джелкел, Р. Мортон, Р. Жоффе) вважається першою 
«екранізацією» відеогри. Кінематографісти використали основну 
ідею гри, за якою брати-водопровідники мали пройти всі передба-
чені рівні іншого виміру задля головної мети – урятування прин-
цеси. Гра «Super Mario Bros.» належить до першого покоління 
розваг для приставок: її сюжет складався з комплексу завдань, які 
мав виконати гравець, а графіка мала умовні схематичні форми. 
Трансформація першооснови у фільмі відбувалася за кінемато-
графічною логікою: ігрові рівні було перероблено на низку епізо-
дів пригодницького характеру, місцем дії став фантастичний світ 
іншого виміру, декорований відповідно до досвіду постановок по-
дібних сюжетів у кіно. Перша спроба адаптації гри в кінематогра-
фі виявила неспроможність кінематографістів створити нову «му-
тантну» форму –  фільм «Супербрати Маріо» виявився зразком 
примітивно-наївної продукції кінематографічного мейнстриму. 

Проте вже друга спроба – фільм «Mortal Kombat» («Смер-
тельна битва», 1995, реж. П. Андерсон) – виявилася пліднішою. 
У картині було відображено дух гри – програмну жорстокість. 
Ігрова першооснова, «Mortal Kombat», розроблялася на прин-
ципово новому рівні для галузі. По-перше, анімаційну графіку, 
що використовувалася доти, замінили цифровою, прототипами 
персонажів були реальні люди, пластику яких брали за осно-
ву при створенні віртуальних копій; по-друге, показ жорстоких 
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двобоїв мав безпрецедентний на той час рівень. П. Андерсон 
матеріалізував віртуальні образи з часткою кінематографічного 
натуралізму: зображення крові на екрані набуло переконливос-
ті. Крім того, режисер естетизував екранне насильство шляхом 
використання зображальних засобів кінематографа, що й від-
різняє «Смертельну битву» від голлівудської продукції катего-
рії В – численних «кікбоксерів» та «найкращих з найкращих», 
де зображенню не приділяється особлива увага, а іноді замість 
кіноплівки використовується відеофільмування.

Протягом 2000-х кількість фільмів за мотивами відеоігор 
знач но збільшилася. Репутацію найкращого «адаптера» відео-
розваг для екрана зміцнив П. Андерсон, зафільмувавши «Resi-
dent Evil» («Оселя зла», 2002). Франшиза «Оселя зла» і «Lara 
Croft: Tomb Raider» («Лара Крофт: розкрадачка гробниць», 
2001, реж. С. Вест) створили естетичний стандарт для різнови-
ду картин за сценаріями відеоігор. Глядацькому успіхові стрічок 
сприяло надання віртуальним героям людських рис кінемато-
графічними засобами. Головні ролі у фільмах виконали амери-
канські актриси-зірки – Міла Йовович і Анджеліна Джолі. Пер-
сонаж М. Йовович (Еліс) був вигаданий кінематографістами, у 
грі діяли інші герої, а А. Джолі замінила чотирьох попередниць 
(Наталю Кукс, Фону Мірту, Нелл МакАндре, Лару Веллер), які 
були моделями для ігрового персонажа Лари в різних частинах 
гри. Якщо герої відеоігор сучасного покоління залишаються 
привабливою оболонкою з умовно накресленою вдачею, з якою 
ототожнює себе гравець у процесі гри, то виконавиці ролей у 
фільмах збагачують своїх персонажів власним природним шар-
мом, через що глядач сприймає їх як реальних. 

Найбільшу творчу активність у галузі екранізацій ігор виявив 
Уве Болл, його спеціалізацію можна точніше визначити як філь-
мування розлогих intro video 24. Фільми режисера «Bloodrayne» 
(«Бладрейн», 2005), «Alone In The Dark» («Один у темряві», 2005), 
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«Far Cry» («Фар Край», 2008) поєднані жанровою спрямованістю, 
а також атмосферою, характерною для трилерів. Кінематографіч-
на матеріалізація віртуальних світів у картинах У. Болла і таких 
екранізаціях ігор, як «Doom» («Дум», 2005, реж. А. Бартковяк), 
«Hitman» («Хітмен», 2007, реж. К. Ганс), «Prince Of Percia: The 
Sands Of Time» («Принц Персії: піски часу», 2010, реж. М. Нью-
елл) виявила другорядність фільмів, порівняно з першоджерелами. 

Кінематографісти, запозичивши сюжети ігор, не спромогли-
ся створити власні повноцінні твори. Естетика цих картин не 
вийшла за межі формотворчих експериментів, навіть стрічка 
«Принц Персії», зроблена за 3D-технологією, становить собою 
не повноцінний твір, а каталог технічних можливостей сучас-
ного кінематографа. Головна перевага кіно, порівняно з відео-
розвагами, – можливість створення повноцінних характерів – не 
була використана в екранізаціях відеоігор 2000-х років. Міра 
розроблення вдачі героїв у названих фільмах залишилася на рів-
ні їхніх прототипів, тому емоційного співчуття, необхідного для 
сприйняття екранного твору, у глядачів не виникало. І якщо в 
іграх нестача співчуття компенсується інтерактивністю гравця, 
який бере участь в ігровій ситуації, то глядач лише беземоційно 
спостерігає за кінетикою екранних героїв.

Згідно з досвідом 2000-х років взаємодія кінематографа з 
відеоіграми досягла вагомих результатів у запозиченні принци-
пів побудови сюжету, на відміну від прямолінійної екранізації 
ігор. І. Зубавін зазначає: «Уже сьогодні серед основних пози-
цій хронотопічного кредо нової генерації [покоління NEXT. – 
О. П.] помітна схильність до сприйняття й тлумачення світу 
через ігрові стратегії, насамперед через стратегії віртуальних 
ігор» [4, с. 413]. Дослідниця акцентує увагу на двох принципах – 
ігровому характері та варіативності подій, які сучасні кінемато-
графісти беруть на озброєння, моделюючи кіносюжети. Серед 
картин, побудованих за згаданими принципами, слід назвати 
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«Lola rennt» («Біжи, Лоло, біжи!», 1998, реж. Т. Тиквер), «Me-
mento» («Пам’ятай», 2000, реж. К. Нолан), «The Butterfl y Effect» 
(«Ефект метелика», 2003, реж. Е. Бресс і Дж. Маккайн Грубер). 
Ці фільми зробили вагомий внесок у розвиток кінодраматургії, 
запропонувавши новітні сюжетні моделі, у яких модусну ліній-
ність замінено на варіативні модуляції подій. Проте сьогодні іс-
нують експерименти іншого порядку.

Прикладом доведеної до апогею ідеї щодо ігрового характе-
ру подій може служити франшиза «Saw» («Пила») 25, де йдеться 
про фізичне виживання людей. Головний герой, соціопат, по-
міщає своїх жертв у замкнений простір і пропонує завдання за 
аналогією до ігрового квесту, та, на відміну від ігрових персо-
нажів, герої фільмів мають одне життя, тому гру за виживання 
їм вдається розпочати тільки один раз. Революційність ідеї такої 
будови сюжету творці франшизи поступово дискредитували: в 
останній частині («Пила 3D») ігрові принципи обернулися пато-
логічним милуванням загибеллю людської плоті. 

У 2000-х роках простежується і зворотний процес – розроб-
ники випускають на ринок віртуальні ігри за мотивами мейн-
стримної кінопродукції. У процентному співвідношенні кіль-
кість утілень кіносюжетів у відеоіграх набагато перевищує при-
клади зворотного запозичення. 

Конвергенцію іншого порядку – за принципом інтеграції 
медійних ринків – наочно демонструє досвід сучасної інду-
стрії. Одна з провідних компаній медійної та розважальної ін-
дустрії Walt Disney Co. активно збільшує свою присутність на 
ринку комп’ютерних ігор: крім сегмента онлайн-ігор для соці-
альних мереж (напряму, який компанія розвиває з 2007 року), з 
2010 року у сфері комерційних інтересів Walt Disney Cо. пере-
буває галузь ігор і додатків для мобільного обладнання, зокрема, 
для платформ iPhone й Android.

Перспективність сьогодні також виявляє конвергенція між 
різними галузями екранних медіа за принципом об’єднання пос-
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луг, яка відбувається за рахунок їхньої інтеграції в межах одного 
сервісу. Наприклад, сайти онлайн-ігор додатково розширюють-
ся популярними кіносервісами. Так, завдяки домовленості між 
компаніями Sony та NBC Universal, фільми останньої будуть до-
ступні користувачам онлайн-сервісу PlyStation Network, розра-
хованого на власників консолей PlyStation і PlyStation Portable. 

Пібиваючи підсумки, слід зазначити, що на прикладі еволю-
ціонування ігор для приставок і комп’ютерів простежується тен-
денція, характерна для сучасної медіаіндустрії. З одного боку, 
відбувається поглиблення спеціалізації окремих галузей, що при-
водить до поширення процесів дивергенції: так, удосконалення 
рівня сучасних віртуальних ігор стимулює розвиток цього різно-
виду розваг як окремої системи. З другого боку, естетична близь-
кість різних видів екранних медіа, у тому числі відеоігор, створює 
умови для їхньої конвергенції, причому різнорівневої. Скажімо, у 
випадку з відеорозвагами можна виділити кілька типів конверген-
ції – взаємовплив на художньо-естетичному рівні, інтеграція на 
ринковому рівні, а також поєднання різних форм послуг. 

***

Міжнародна дослідна компанія Nielsen здійснила аналіз засо-
бів перегляду відеоконтенту, опитавши 27 000 постійних онлайн-
користувачів з 55 країн світу. За результатами дослідження було 
зроблено висновок, що крос-платформні перегляди відео – гло-
бальне явище. Інтеграція ринку медіапослуг виявляється в по-
ширенні сучасної практики об’єднання трьох «екранів» – теле-
бачення, Інтернету і мобільного пристрою. І якщо сьогодні теле-
бачення ще зберігає свою універсальність, то нові платформи 
ефективні в залученні молодої аудиторії. Зміну пріоритетів у 
сфері екранних медіа засвідчують дослідження інших аналі-
тичних компаній. Згідно з опитуванням компанії Morpace, троє 
з п’яти американців переглядають відео на різних гаджетах, не 
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пов’язаних з традиційним телебаченням. Зменшується частка лі-
нійного телеперегляду (52 % від загального, серед молодої ауди-
торії – 41 %), зростає частка відстроченого перегляду, а сегмент 
18–35-річних глядачів чверть програм переглядають в Інтернеті.

Сьогодні починають апробовуватися нові типи телебачення. 
Google TV пропонує власникам телевізорів зі спеціальною при-
ставкою послугу перегляду через Інтернет програм і художніх 
фільмів з каталогу, який поєднує традиційний телевізійний кон-
тент з матеріалами мережі. Новітня форма буде розвиватися па-
ралельно з ефірним, кабельним і супутниковим телебаченням. 

Наведені факти свідчать на користь припущення, зроблено-
го на початку розділу: сьогодні екранні мономедіа входять у за-
гальну мультисистему, яка еволюціонує. Явища конвергенції та 
дивергенції є основною рушійною силою для еволюційних про-
цесів системи екранних медіа. 

Першочергову увагу приділяли конвергенції форм і міжвидо-
вій взаємодії, а також взаємопроникненню й асиміляції естетич-
них надбань різних моносистем. Проте було визначено й інші 
форми конвергенції:

– мережева конвергенція, заснована на уніфікації екранного 
зображення під впливом цифрових технологій;

– конвергенція терміналів і послуг, породжена появою муль-
тимедійного пристрою (комп’ютера), спроможного поєднувати 
контент різних медійних моносистем;

– ринкова конвергенція, яка характеризується злиттям окре-
мих сфер діяльності в цілісну систему.

Загалом, проблема конвергенції та дивергенції в галузі су-
часних екранних медіа виявилася багатоаспектною за різними 
параметрами. Сучасний стан розвитку мультимедійної системи 
підтверджує її актуальність. Екранні медіа як живий організм 
продовжують розвиватися, а еволюційні процеси дедалі більше 
активізуються. 
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ПРИМІТКИ
1 Історично виникнення формату 1 : 1,33 зумовлене експериментами в 

лабораторії Томаса Альва Едіссона, які проводив Вільям Діксон. Пропор-
ції сторін кадрів, зафільмованих для кінетофонографа, становили 1 дюйм 
(діагональ) до ¼ дюйма (вертикаль), що дорівнювало 1 : 1,33. Відомо, що 
цей формат, обраний навмисно чи випадково, відповідав пропорціям сто-
рін багатьох живописних картин. Поява звукової доріжки висунула нові 
вимоги до формату кадрів: фокусація на людях, які розмовляють, вимагала 
подовження горизонталі. Тоді й було затверджено формат звукового кіно – 
1 : 1,37. Пізніше з’явилися широкоформатні екрани з пропорціями 1 : 2,2 
для плівки 70 мм, а також широкі екрани з пропорціями 1 : 1,85 або 1 : 2,35 
для плівки 35 мм.

2 Датський режисер Ларс фон Трієр в епілозі фільму «Мені цікаво, 
фільм» так сформулював суть еволюції кіно: «Живопис розпочався з на-
скельного малюнка на стіні печери. Далі людство робило це ще сотні ро-
ків. Спочатку це були невправні штрихи, але поступово техніка вдоскона-
лювалася. Лінії набули вигляду бика чи іншої тварини. Ураховуючи рівень, 
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якого досягло мистецтво на теперішній момент, безліч столітть потому, ми 
можемо порівняти кіномистецтво з живописом. Техніці кіно тільки сто 
років. Так, ми щойно навчилися малювати бика. Попереду довгий шлях. 
Тому я з оптимізмом дивлюсь у майбутнє».

3 Комбінування зображення для створення спецефекту застосувалося 
на рубежі ХІХ–ХХ ст. Фантастичні фільми Ж. Мельєса ввійшли в історію 
кіно як перші картини, де зображення комбінувалося.

4 За даними організації The Motion Picture Association of America, кіль-
кість цифрових екранів з можливістю демонстрації 3D-контенту збільши-
лася втричі: у 2009 році таких екранів налічувалося 8989, що становить 
близько 6 % від усіх екранів у світі. Крім того, 2009 року на ринках США 
і Канади в прокат вийшло 20 фільмів формату 3D, що становить 4 % від 
усіх релізів цих країн, проте касові збори стереофільмів становлять 11 % 
від загальної каси ринку.

5 Станом на початок 2010 року: консорціум Digital Cinema Implementation 
Partners, до складу якого належать великі кінотеатральні мережі Північної 
Америки, отримав фінансування для переоснащення цифровим обладнан-
ням 14 000 екранів упродовж трьох років. Дигіталізація одного залу кош-
тує $ 70 000, додатково потрібно від $ 10 000 до $ 15 000 для встановлення 
3D-обладнання.

6 У 2006 році на Міжнародній виставці інформаційних технологій 
(IBC) в Амстердамі було представлено прототип універсальної, багато-
форматної та багатоцільової цифрової камери Red One, фінальна версія 
якої з’явилася 2007 року. Камера вп’ятеро перевищує роздільну здатність 
сучасних камкордерів класу HD. Надшвидкісний багатопіксельний сенсор 
камери (Mysterium) дає змогу здійснювати фільмування з максимальною 
роздільною здатністю 2540 р (4520 × 2540) з частотою 60 кадр / сек., що 
сьогодні відповідає стандартам зображення на плівці 65 мм. Запис сигна-
лів яскравості та кольору проводиться за стандартом 4:4:4, з можливістю 
перемикання на 4:2:2. Таким чином, для кожного пікселя записується його 
реальний колір, натомість у звичайних цифрових камерах для кожної оди-
ниці зображення подається точне значення тільки для яскравості, а різно-
кольорові сигнали для кількох сусідніх точок приймаються однаковими з 
метою зменшення обсягу даних. Як результат, реальна роздільність у ко-
льорі камери Red One відповідає фізичній роздільній здатності матриці. 
Одними з перших технічну новацію протестували П. Джексон і Т. Бекмам-
бетов. Сьогодні налічується понад 100 фільмів, знятих за допомогою каме-
ри Red One (наприклад, «Че Гевара» реж. С. Содерберг).

7 У перші десятиріччя існування кіно через ряд об’єктивних обставин, 
як, наприклад, кустарний характер кіновиробництва та великий обсяг лі-
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тературного джерела, фільмувалися багатосерійні картини («Fantomas» 
(«Фантомас», 1913–1914, 5 серій, реж. Луї Фьояд)). Проте з удоскона-
ленням виробництва ствердився формат повнометражного фільму з по-
одинокими винятками (наприклад, «Війна і мир», 1966–1967, 4 серії, 
реж. С. Бондарчук; «Визволення», 1970–1972, 5 фільмів, реж. Ю. Озеров).

8 «Горизонтальне» планування характерне для пострадянських країн, 
в американському ефірі традиційно використовується «вертикальний» 
принцип.

9 Наприклад, бюджет однієї серії серіалу «Lost» («Зниклі», АВС, 2004–
2010) становить $ 10 000 000, проте існують прецеденти ще вагомішого ка-
піталовкладення – «House M.D.» («Доктор Хаус», Fox Network, з 2004 р.), 
де на одну серію витрачається $ 12 000 000. Для порівняння слід зазна-
чити, що бюджет середньостатистичного російського серіалу становить 
$ 350 000, а українського – ще менше.

10 Ефірне телебачення США використовує «вертикальне» планування: 
серіали чи програми виходять у певному слоті раз на тиждень, на відміну 
від поширеного в Україні «горизонтального» варіанта, коли серіал плану-
ється протягом тижня (понеділок – четвер, іноді понеділок – п’ятниця).

11 В основі концептуальної схеми в серіалі – система незмінних кон-
фліктів між героями, які подаються в різних ситуаціях. Кожна серія має 
окремий сюжет.

12 Згідно з дослідженнями консалтингової компанії In-Stat, яка спеціа-
лізується на аналізі телекомунікаційних технологій, 64 % споживачів за-
цікавлені в домашньому 3D-перегляді, а серед тих, хто протягом минулого 
року подивився 3D-фільм на великому екрані, частка зростає до 76 %.

13 Samsung Electronics в січні 2010 року оприлюднила прес-реліз, у яко-
му повідомила про масове постачання рідкокристалічних телевізорів. Пла-
нувалося розпочати продаж телевізорів з 3D Full-HD панелями діагоналлю 
40, 46, і 55 дюймів (у комплекті з 3D-окулярами).

14 Голлівудські мейджори виявляють зацікавленість мобільним ТБ. На-
приклад, Disney на мобільній платформі MobiTV розміщує власні повно-
метражні фільми і телепрограми.

15 IPTV – технологія, що дозволяє ефективно передавати телевізійний 
канал за інтернет-протоколом. Інтерактивний сервіс, який функціонує в 
мультисервісних мережах.

16 Саме музичні фільми розпочали історію звукового кінематографа. 
Перші прокатні картини цього жанру – «The Jazz Singer» («Співець джа-
зу», 1927, реж. А. Кросленд), «The Singing Fool» («Дурень, що співає», 
1928, реж. Л. Бекон), «Innocents of Paris» («Простаки з Парижа», 1929, 
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реж. Р. Воллес) – започаткували традицію, за якою відбувався синтез музи-
ки, вокалу, хореографії та зображення.

17 Сьогодні існує багато інтерпретацій тексу: від аналогії з романом 
«Сторонній» А. Камю до зв’язку з війною у В’єтнамі та зі СНІДом.

18 Становлення кліпмейкерства як самостійної галузі шоу-бізнесу 
вплинуло на поступове формування бюджету виробництва: якщо кліп 
«Bohemian Rhapsody» коштував 5 тис. фунтів, то «Black or White» (1991) 
М. Джексона – 4 млн фунтів. 

19 Телевізійна новела («мило»), яку транслюють на британському теле-
баченні й сьогодні. Оригінальність ідеї багатосерійного проекту полягає в 
тому, що герої серіалу, як і його глядачі, живуть у контексті сучасних по-
дій. Популярність новели забезпечується її гострою соціальністю.

20 Найбільшого поширення ця галузь зазнала в японському аніме, де 
активно використовуються записи популярних виконавців з подальшим 
продажем окремими DVD-виданнями.

21 Видатний манґака Сьотаро Ісіноморі (нар. 1938 р.), який є почес-
ним головою інформаційного центру мультимедіа-технологій міста Уеда 
(Японія) «Medialand» вважає, що манґа становить собою мультимедіа і 
концепції манґи матимуть важливе значення в мультимедійному суспіль-
стві ХХІ ст.

22 Original Animation Video – анімація для продажу на відеоносіях, сьо-
годні – DVD.

23 Інша назва – «Кишенькові чудовиська».
24 Вступний ролик, у якому в загальних рисах окреслюються ігрові 

ситуації та характери головних персонажів. Короткі ролики (тривалістю 
кілька хвилин) виготовляються за різними технологіями (комп’ютерна ані-
мація, звичайне фільмування акторів, поєднання обох цих типів).

25 Франшиза складається з таких фільмів: «Saw» («Пила: гра на вижи-
вання», 2004, реж. Джеймс Ван), «Saw ІІ» («Пила 2»), «Saw ІІІ» («Пила 3», 
2006), «Saw IV» («Пила 4», 2007) – реж. Д. Л. Боусман; «Saw V» («Пила 5», 
2008, реж. Д. Хекл); «Saw VI» («Пила 6», 2009) і «Saw 3D» («Пила 3D», 
2010) – реж. К. Гротерт.
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КІНООБРАЗНІСТЬ: СПЕЦИФІКА 
І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Кінообраз формується з певного взаємозв’язку реального й 
уявного матеріалу. Співвідношення зображуваного і зображення 
має особливе значення, адже об’єкт зображення зафіксовано кі-
нокамерою на плівку (або цифровий носій) як видима, фотогра-
фічна реальність. Проте не кожне кінематографічне зображення 
«може претендувати на те, що дає якийсь образ світу, – найчас-
тіше воно змальовує лише його конкретність… Образ у кіно бу-
дується на засадах уміння видати своє відчуття об’єкта за спо-
стереження», стверджує відомий російський режисер А. Тарков-
ський у праці «Закарбований час» [10, с. 111]. Погоджуючись 
із цим твердженням, нагадаємо, що особливість кінематографа 
полягає у тому, що це єдине (разом з фотографією) мистецтво, 
яке зберігає свій «передкамерний» простір у майже незмінно-
му вигляді. Увага до зовнішньої подібності об’єкта кінозйомки 
й одночасне суб’єктивне його перетворення становлять дихото-
мію кіномистецтва. 

Основою кінообразу є дві рівнозначні смислоутворюваль-
ні тенденції: відтворення на екрані дійсності, реального світу і 
створення уявного, суб’єктивного, творчого елементу. Художня 
реальність – це просторово-часовий континуум, у сфері якого 
розгортається змістова структура кінообразу. Реальність в ігро-
вому кінематографі репрезентується як певна «екранна дій-
сність», яка створюється виражальними засобами і залежить від 
суб’єктивної позиції митця. Головне завдання кінообразу – від-
творювати унікальність життя, його неповторність крізь призму 
режисерського бачення. Скопійована реальність в екранному 
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просторі художньої цінності не має, і лише в єдності з автор-
ською ідеєю, із творчим пошуком, методом, стилем перетворю-
ється і стає художнім твором. Отже, кінематограф репрезентує 
естетично-суб’єктивне відображення реальності через образну 
структуру кінотвору. Кінообраз неможливо повністю розкрити, 
розшифрувати, він залишається не до кінця пізнаним, демон-
струючи свою характерну особливість – нескінченність осяг-
нення. Цілісність кінообразу створює сукупність різних вира-
жальних засобів та компонентів кінотвору, які окремо один від 
одного – знецінюються і розпадаються. 

Унікальність кінообразу була помічена ще першими теоре-
тиками кіно. Зокрема, Р. Канудо в працях «Естетика сьомого 
мистецтва» (1906 р.), «Manifeste des sept arts» («Маніфест семи 
мистецтв», 1911 р.) досліджував особливості кінообразності, по-
рівнюючи її з традиційними мистецтвами. Він наголошував, що 
кіно синтезує усі види мистецтва. Це пластичне мистецтво в русі, 
яке одночасно належить до «нерухомих» і «рухомих», «часових» 
і «просторових», «пластичних» і «ритмічних» мистецтв [1, с. 16]. 
Можливість закарбовувати рухомі зображення становить глибин-
ну відмінність кінематографа від інших видів мистецтва. 

У період «великого німого» відбувався активний пошук інди-
відуальної кіномови, виражальних засобів, за допомогою яких 
кінематографісти репрезентували наратив фільму. З огляду на 
відсутність звуку домінували зовнішні форми виразності, зна-
чна кількість дій та рухів, пантоміма, особливу увагу спрямову-
вали на мистецтво монтажу, який був основним виражальним 
засобом кінорозповіді. Постійно відбувалися технологічні екс-
перименти і запровадження нових ефектів, таких як покадро-
ва зйомка, множинна експозиція, накладення кадрів, напливи, 
затемнення, прискорена / сповільнена зйомка та ін., які в своїй 
більшості були винайдені і представлені переважно у творах ви-
датного майстра кінофеєрій Ж. Мельєса. Головним завданням 
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цих стрічок було створити на екрані диво, зачарувати, вразити 
надзвичайним видовищем. 

У цей час (1900–1910 рр.) з’являється новий кінематографіч-
ний прийом – паралельний монтаж, який уможливлює напруже-
ну, динамічну розповідь, а також надає більше можливостей для 
психологізму та образності. Д. Гріффіт у картині «Intolerance: 
Love’s Struggle Throughout the Ages» («Нетерпимість», 1916 р.), 
яка сьогодні стала класикою світового німого кінематографа, ви-
водить прийом паралельного монтажу на новий рівень, а саме – 
репрезентує паралельні епізоди, які не пов’язані одночасністю 
дії, належать до різних сюжетів з різних епох і взаємодіють 
лише ідейно. Події демонструються не в історичній послідов-
ності, не за законами драматичної побудови, а таким чином, наче 
вони чергуються у свідомості людини, яка знаходить аналогії у 
різний період у різних історичних площинах (Іудея, Вавилон, 
Франція, Америка). Д. Гріффіт репрезентував оновлену нара-
тивну будову кінообразу, яка надає повну свободу в творенні 
часу і простору на екрані. Основним засобом представлення 
наративних конструкцій стає монтаж, який перебирає на себе 
провідні функції у розвитку драматургії. Отже, Д. Гріффіт збага-
тив кінообраз запровадженням прийомів паралельного та пере-
хресного монтажу, а також використанням крупного плану для 
поглиблення психологізму, що поставило під питання принцип 
цілісності суб’єкта зображення, а отже – і цілісності світу, що 
сприймалося аксіомою німого кіно.

У 1920-х роках у Німеччині на зміну кіноекспериментам- 
видовищам з’являється експресіонізм (лат. expression), який 
репрезентує вже не розважально-атракціонний характерах 
кінемато графа, а зосередженість режисерів на емоційно-психо-
логічних кінообразах, акцентуючи на живописних можливос-
тях кінокадру. Один з перших таких фільмів – «Das Cabinet 
des Dr. Caligari»  («Кабінет доктора Калігарі» Роберта Віне, 
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1920 р.). Над декораціями працювали художники-експресіо-
ністи об’єднання «Мост», які спромоглися передати складний 
психологічний світ героїв, живописно відтворюючи реальність 
на екрані. У цьому напрямі працювали Ф. Мурнау, Ф. Ланг, 
П. Вегенер, Р. Віне, які у своїх картинах зверталися до засобів 
 живопису в структурі й динаміці кадрів.

Спроби осмислення кінематографічного образу репрезенто-
вано у «Рhotogenie» («Фотогенії», 1920 р.) Л. Деллюка, де він 
намагається визначити специфіку природи кінематографа, його 
виражальні та образні можливості. За Л. Деллюком, головне в 
кінообразі – це індивідуальне бачення режисера, від якого зале-
жить повнота драматичного сприйняття образу. Л. Деллюк був 
прихильником теорії і практики імпресіонізму, стверджуючи, 
що фотогенічним є не лише те, що має красивий зовнішній ви-
гляд, а насамперед – виразне, глибоко осмислене й пережите. 
«Основна сутність деллюківської “фотогенії” – здатність переда-
вати природну чарівність реальності, яку він називав кіноімпре-
сіонізмом, вбачаючи у цьому шлях до “нового живопису”», за-
значає український кінознавець І. Зубавіна в монографії «Час і 
простір у кінематографі» [5, с. 65]. 

Продовження пошуків досконалих наративних форм і кон-
струкцій кінообразу практиками кіномистецтва простежується 
також у розвитку монтажних теорій. З 1920-х років у кінознав-
стві закладаються основи теорії кінообразності й кіновиразності. 
Фундаментальними дослідженнями кіномови займалися теоре-
тики і практики кіномистецтва: Д. Вертов, О. Довженко, С. Ей-
зенштейн, Л. Кулешов, В. Пудовкін, які створили основу для тео-
ретичного вивчення та розуміння кінообразу. Характерною особ-
ливістю тогочасного кінематографа Радянського Сою зу стає по-
ява монтажних теорій та кіноавангарду в 1920-х роках, характер-
ними рисами яких є значно суб’єктивовані наративні конструк-
ції – деформації кінопростору та прискорення екранного часу 
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динамічним монтажем. Основою кінообразу стають формотворчі 
експерименти, прагнення зміни традиційних стереотипів мисте-
цтва, перетворення реальності в екранному просторі, що слугує 
характерними ознаками різноманітних «нереалістичних» течій, і 
репрезентовано в кінематографічному доробку С. Ейзенштейна, 
Л. Кулєшова, Дзиги Вертова, О. Дов женка. Визначальною домі-
нантою кінообразу Дзиги Вертова стає прискорення кінематогра-
фічного часу завдяки динамічному монтажу, коли через ритм та 
інтервали режисер намагався передати рух самого життя. Напру-
жений, динамічний монтаж, калейдоскопічність, швидкий ритм 
заважали комфортному глядацькому сприйняттю, проте цю об-
ставину не брали до уваги, адже драматична побудова твору спи-
ралася насамперед на часову координату кінообразу. У картині 
«Человек с киноаппаратом» («Людина з кіноапаратом», 1929 р.) 
Дзига Вертов, створюючи образ великого міста, знімає у чоти-
рьох різних містах (Київ, Одеса, Харків, Москва), отже, в екран-
ному просторі постає неіснуюче в реальності віртуальне місто. 
Так само у фільмі «Необычайные приключения мистера Веста 
в стране большевиков» («Незвичайні пригоди містера Веста в 
країні більшовиків») Л. Кулєшов переносить Білий дім на берег 
Москви-ріки. Нові ритмічні та тематичні поєднання кіноавангар-
дистів зводилися до ідеї створення принципово нового, умовного 
екранного образу, який став прообразом майбутніх симулякрів 
віртуальної реальності в період цифрових трансформацій. 

Кіноавангардисти починають використовувати монтаж як 
один з головних виражальних засобів у створенні драматичних 
колізій, екранної оповіді, загалом кінообразу. Розтягуючи і при-
швидшуючи екранний час, репрезентуючи новий, віртуальний 
простір, вони створювали у глядачів ілюзію цілісності та реаліс-
тичності кінозображення. С. Ейзенштейн у своїх теоретичних і 
практичних роботах уперше розкрив закони монтажної образ-
ності в кіно [12; 13; 14; 15]. У знаковій картині «Броненосец “По-
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темкин”» («Панцерник “Потьомкін”», 1925 р.) С. Ейзенштейн за 
допомогою виражальних засобів, насамперед завдяки гострому, 
емоційному, образно-символічному монтажу, створив цілісний 
образ не лише окремого кадру чи епізоду, а й загалом фільму. 
Він удосконалив ідею «монтажу атракціонів», напрацьовану ще 
в театрі та на зйомках картини «Октябрь» («Жовтень», 1927 р.). 
Кадр стає частиною цілого, однак окремо ніякої інформації гля-
дачам не несе. І лише зіставлення кадрів, епізодів створюють 
цілісний образний ряд усього фільму, який взаємодіє зі свідоміс-
тю глядача. Режисер уперше створив єдину образну систему, де 
кожен кадр, кожен образ підпорядкувався загально-тотальному 
образу революції, зазначає Б. Крижанівський [8, с. 40]. У фільмі 
«Панцерник “Потьомкін”» немає жодного павільйонного епізо-
ду, режисер намагався найточніше передати реальний світ, про-
те в авторський інтерпретації, де документальна стилістика по-
єднувалася з постановчими ефектами та театралізацією (відомі 
кадри візка, що котиться сходами, ритмічний рух солдатських 
чобіт, паніка цивільних та ін.). Цим фільмом започатковано об-
разний кінематограф, коли всі образи, деталі, кадри мають вза-
ємодіяти і лише у своїй сукупності утворюють цілісний кіно-
образ. Таке осмислення кінообразності характерне для німого 
кінематографа і було переосмислене з появою звуку. С. Ей-
зенштейн у своїх спогадах щодо трансформації теоретичних і 
практичних пошуків монтажних рішень зазначає, що «монтаж 
атракціонів» переріс в інтелектуальне кіно, а з інтелектуального 
монтажу бере свій початок «внутрішній монолог» [13, с. 477]. 
Для розуміння проблеми цілісності й органічності художнього 
образу внесок С. Ейзенштейна надзвичайно вагомий.

Звукове кіно суттєво збагатило виразні можливості кіно-
образу і майже одночасно постало в різних країнах світу. Пер-
шою звуковою картиною вважають стрічку «The Jazz Singer» 
(«Співак джазу»), режисер Алан Кросленд, продемонстровану 
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1927 року в Нью-Йорку, хоча експерименти по синхронізації 
звуку і зображення велися набагато раніше в різних державах. 
З появою звуку серед кіномитців відбувся певний розкол: одні 
підтримували запровадження звуку, інші – не визнавали його за-
стосування. Звук мав суттєво змінити вже усталені виражаль-
ні засоби кінообразу, знищити мистецтво пантоміми і «велику 
красу мовчання», зауважував американський режисер Ч. Чаплін. 
Використання звуку применшувало роль основного виражаль-
ного засобу німого кіно – монтажу, який був покликаний для 
деформації та постійного втручання у «відбиток» реальності. 
Проте незважаючи на це, появу звуку в кіно підтримали радян-
ські режисери С. Ейзенштейн, В. Пудовкін, Г. Александров і в 
1928 році виступили з теоретичним маніфестом «Будущее зву-
ковой фильмы» («Майбутнє звукового фільму»), у якому ствер-
джували, що звук обов’язково привнесе нові засоби виразності 
для створення кінообразу. Перший радянський звуковий фільм – 
«Путевка в жизнь» («Путівка в життя») М. Екка – було випуще-
но на екрани в 1931 році.

Пошуки та експерименти режисерів з новими можливостя-
ми фіксації та передачі мови на екрані за якістю поступалися 
німим зображально-монтажним засобам створення кінообразу, 
оскільки звук використовували тільки для супроводу зображен-
ня, для озвучення зорового образу. Кінематограф цього періоду 
отримав назву «розмовне кіно», проте лише з часом відбулося 
перетворення його в цілісний аудіовізуальний образ. Поступо-
во простежується становлення звуку як одного з основних ви-
ражальних засобів у створенні кінообразу. Звукове кіно змінює 
співвідношення часових (музика, мовлення, шуми) та просторо-
вих характеристик екранного образу. Якщо в німому кіно звук 
передавався через зображальний ряд і створював візуальний об-
раз звуку, то з появою звукового кіно потреба в цьому відпала. 
Звук руйнував умовність німого видовища, деформуючи старі й 
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привносячи нові виражальні засоби, проте ризикуючи перейня-
ти виражальні особливості театрального мистецтва. Отже, поява 
звуку в кінематографі як нового виражального засобу утверджує 
новий тип екранної образності, який вже ставить інші цілі та 
завдання. Тривалість звучання реплік, шумів, музики наклали 
певні обмеження на темпоритм монтажних шматків, простір 
кадру стає залежним від тривалості звучання реплік, монтаж-
атракціонів уступає місце внутрішньокадровому монтажу, який 
кардинально змінює естетику кінообразу. 

Важливим для становлення кінообразу стало винайдення ши-
рококутної оптики, що дозволило компонування глибинного «мі-
занкадру» (термін С. Ейзенштейна) і надало більше можливос-
тей для втілення авторського бачення режисера. За І. Зубавіною, 
«саме у здоланні статики, характерної для типової театральної 
мізансцени, містилася принципова відмінність нової технології, 
що демократично зрівняла в правах перший і другий плани» [5, 
с. 154]. Нове досягнення полягало в тому, що крім центрально-
го об’єкту (фокус) одночасно в кадрі залишалися «периферійні» 
об’єкти (не у фокусі) – таким чином з’явилася глибина – ілю-
зія 3-го виміру на площині. Також режисер отримав можливість 
«спрямовувати» погляд глядача, укрупнюючи обличчя або деталь 
і подавати іншого персонажа «не у фокусі», таким чином детер-
мінувавши погляд глядача. Проте, з іншого боку, глядач також 
дістав змогу вільно вибирати, на чому концентрувати свою увагу 
(на деталі, середньому або дальньому плані), що сприяло появі 
кардинально іншого, нового типу глядацького сприйняття. 

Різноманітні експерименти з кольором з’явилися ще на почат-
ку кінематографа: окремі кадри у своїх фільмах розфарбовували 
Ж. Мельес і Е. Портер («The Great Train Robbery» («Велике по-
грабування поїзда», 1903 р.)), С. Ейзенштейн («Панцерник “По-
тьомкін”», 1925 р.). Ці пошуки надавали ще більшої виразності, 
концентруючи увагу глядача на важливих деталях, підсилюючи 
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образ кольоровою гамою. Однак суто кольорові фільми почали 
з’являтися лише із середини 1930-х років завдяки розвитку кіно-
техніки. В основу систем кольорового кіно, широко використо-
вуваних і надалі, було покладено метод отримання триколірного 
зображення на багатошаровій кіноплівці [7]. Поступово колір 
стає одним з основних виражальних елементів у створенні кі-
нообразу і несе суттєве драматичне навантаження. Кольорове 
вирішення багатьох фільмів стає головним у відтворенні нара-
тиву, гра світла й кольору стає частиною режисерського задуму. 
Вдало використовуючи кольорову гаму, кінематографісти отри-
мали можливість окрім ілюстративної функції кольору задіяти 
іще драматургічну, репрезентуючи колір як один з основних ви-
ражальних елементів кінооповіді. Активне залучення кольору 
як одиниці екранної виразності, яка несе значне наративне на-
вантаження, спостерігається у 1960-х роках у період поетичного 
кіно (наприклад, у таких знакових картинах, як «Тіні забутих 
предків» (1964 р.) С. Параджанова, «Il deserto rosso» («Черво-
на пустеля», 1964 р.) М. Антоніоні, «Андрей Рублев («Андрій 
Рубльов», 1966 р.) А. Тарковського та багатьох інших). Нові ви-
ражальні можливості у використанні кольору кінематографіс-
ти отримали з появою комп’ютерних технологій, які дозволи-
ли легко змінювати кольорову гаму усього фільму, епізоду чи 
окремої деталі кадру («Kill Bill» («Вбити Білла», 2003 р., режи-
сер М. Тарантіно), «Sin City» («Місто гріхів», 2005 р., режисер 
М. Родрігес) та ін.). 

Повоєнний період у кінематографі характеризується появою 
неореалізму, який означено спробою повернення до витоків 
кіномистецтва, до демонстрації самої реальності неначе через 
«відкрите вікно», розвінчуючи штучність фашистської пропа-
ганди, відкидаючи усе бутафорне, постановочне, підмальоване. 
Естетичною програмою неореалістів був показ «життя як воно 
є», з гострим соціальним конфліктом і гуманним забарвленням, 
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демонстрацією злиденного існування і залученням непрофесій-
них виконавців, наближаючись цим до документальності. Під 
час створення кінообразу відкидаються павільйонні зйомки, 
не використовуються спеціальні ефекти, режисери фільмують 
на вулицях зруйнованих міст, спостережливо вдивляючись у 
життя довгими, повільними планами, які часто були позбавле-
ні яскравих колізій, подій, характерних для кінематографічної 
практики. Фундатором естетики неореалізму став італійський 
кінотеоретик і сценарист Ч. Дзаваттіні, який був у опозиції до 
офіційного фашистського кінематографа (сценарії до фільмів 
«Ossessione» («Одержимість», 1942 р., режисер Л. Вісконті), 
«I bambini ci guardano» («Діти дивляться на нас», 1943 р., режи-
сер В. Де Сіка), а після війни продов жив співпрацю з режисером 
В. Де Сікою («Seiuscia» («Шуша» 1946 р.), «Ladri di biciclette» 
(«Викрадачі велосипедів» 1948 р.), «Miracolo a Milano» («Диво в 
Мілані» 1950 р.), «Umberto D.» («Умберто Д» 1951 р.) та ін.). До 
своїх картин він запрошував непрофесійних акторів, а сюжети 
черпав з газетних повідомлень, перетворюючи пересічні події 
на видовище. Неореалізм був рухом демократів-антифашистів, 
які на противагу штучному «високому» стилю, намагалися пе-
редати дійсність такою, якою вона є, у документально-репор-
тажній стилістиці. Відомий французький теоретик кіно А. Базен 
захоплювався італійським неореалізмом і на його естетичних 
принципах вибудовував свої теоретичні постулати. Він наголо-
шує на основному, на його думку, принципі «безперервності» 
екранного часу, який має відповідати часу реального життя, 
впритул наближуючись до відтворення дійсності [2, с. 14]. Кіно-
теоретик надає перевагу документальній естетиці фільмування, 
внутрішньокадровому монтажу перед міжкадровим, глибинній 
мізансцені, що дозволяло наблизитися до дійсності. 

У 1951 році разом з колом однодумців А. Базен засновує жур-
нал «Les Cahiers du cinéma» («Кінематографічні зошити»), який 
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підготував теоретичний фундамент напряму «нова хвиля» фран-
цузького кіно. Це один з небагатьох прикладів, коли теоретичні 
постулати стають підґрунтям для появи нового кінематографіч-
ного напряму. Режисери «нової хвилі» надавали неабиякого зна-
чення кінематографічному стилю, залишаючи позаду складні фа-
були, закручені сюжети, дорогі спецефекти, гру зірок і весь блиск 
гламурного, бутафорного кіно Франції. Неймовірні ракурси ка-
мери, яка неначе «піддивлялася» життя, примушувало глядачів 
замислюватися, а не лише споглядати видовище. На відміну від 
неореалістів, представники «нової хвилі» (Ж.-Л. Годар, Ф. Трюф-
фо, П. Леконт та ін.) не боялися руйнувати неперервність плину 
екранного часопростору, втручатися і привносити своє тракту-
вання у відтворення дійсності на екрані. До кінематографa знову 
повертається певна міра умовності, яка передається уривчастим 
ритмом монтажу, грою в імпровізації, коли актор з екрана дивить-
ся прямо на глядачів і звертається до них. Кінообраз будується на 
внутрішніх переживаннях людини, а навколишній світ подається 
крізь призму особистісних відчуттів; центральною фігурою стає 
людина з індивідуальним, особистим сприйняттям реальності, з 
відтворенням внутрішнього світу, спогадів, снів, мрій. Широко 
використовуються флешбеки, ретроспективний монтаж, який 
уможливлює легке поєднання минулого з теперішнім або май-
бутнім, реального з умовним. Відображенню авторського світо-
сприйняття сприяли новітні технології, а саме – виникнення 
портативної ручної кінокамери, яка надавала ще більшої свобо-
ди режисеру. Підсилюється роль індивідуального світобачення, 
суб’єктивних інтерпретацій навколишньої дійсності, з’являється 
поняття «авторський кінематограф». 

Осмислення кінообразності перейшло на новий рівень з 
розповсюдженням семіотики та структуралістського напряму 
в кіномистецтві наприкінці 1960-х років (засновники Ч. Пірс 
(Ch. Peirce), Ф. Соссюр (F. Saussure)). Кінематографісти, спираю-
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чись на теоретичні доробки семіотики та структурної лінгвісти-
ки, здійснили спробу поєднання та інтеграції мистецтвознавчої 
науки з семіотикою і почали розглядати кіно як частину системи 
комунікативних структур. Розгляд фільму як окремого знаку не 
привніс нічого нового для розуміння внутрішньої структури кі-
нофільму та виділення його серед інших творів мистецтв, проте 
підхід до кінокартини як до складної знакової системи сприяв 
розвитку й узагальненню особливостей кіномови та виокрем-
ленню їх серед інших мистецьких засобів. Зазначимо, що С. Ей-
зенштейн у своїх теоретичних і практичних працях схилявся до 
семіотичного принципу побудови кінотворів, «означуючи» дов-
колишній світ і виражаючи події, явища на екрані через знаки і 
символи, які мають бути прочитаними і розшифрованими гля-
дачем (проте не був знайомий з такою наукою, як семіотика). 
Наприкінці 1960-х років до аналізу фільмів почали залучати се-
міотичний інструментарій, над яким активно працювали П. Па-
золіні, К. Метц, Ю. Лотман, Ю. Цив’ян, В. Іванов та ін. 

Актуальним для цього дослідження видається твердження 
структураліста У. Еко (U. Eco) щодо природи кінематографіч-
ного образу, переосмислення питання реалістичності та досто-
вірності кінозображення, яке створюється завдяки відібраним, 
інтерпретованим автором «відбиткам реальності». За У. Еко, 
кінозображення, які видаються природними і реалістичними, є 
вмотивованим авторським баченням режисера та лише опосе-
редковано співвідносяться до реального світу. Візуальний код 
кінообразу визначається кінозображеннями, які становлять со-
бою не відображення реальних об’єктів, а знаки цих об’єктів, 
які ще потребують розпізнавання глядачем завдяки пригаданим 
аналогіям. Об’єкти та події постають на екрані складними сис-
темами знаків і кодів, які можна розшифрувати, порівнюючи з 
іншими культурними кодами і значеннями. Ідеї У. Еко досі за-
лишаються актуальними і становлять фундамент філософії ма-

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

213

Кінообразність: специфіка і перспективи розвитку

сової комунікації (разом з дослідженнями Р. Барта (R. Barthes), 
М. Маклюєна (M. McLuhan), В. Беньяміна (W. Benjamin)).

У другій половині ХХ ст. в кіномистецтві спостерігається ціла 
низка авторських течій, які пропонують свої концепції світо-
сприйняття, переважно зосереджені на людині та її внутрішніх, 
екзистенційних станах. У цей період поширюється теорія автор-
ства, яка полягає у формуванні індивідуальних режисерських мов, 
які репрезентують авторські варіанти світобачення в екранному 
просторі. Уже з 1980-х років простежуються пост модерністські 
спроби поєднання авангардних течій з комерційним, масовим 
кінематографом, «функції (спадок модерну) з фікцією (від англ. 
Fiction – вигадка), інтерпретувавши взаємодію об’єктивного та 
суб’єктивного факторів як гру» [5, с. 9]. Постмодернізм важко 
однозначно охарактеризувати як певне цілісне явище – це, точ-
ніше, тип світогляду, який вбирає у себе всі можливі культурні 
коди минулих епох, переосмислює їх та іронічно репрезентує у 
нових формах. Характерними рисами постмодерних образів стає 
усунення кордонів між високою та масовою культурою, хаотична 
фрагментарність, використання «симулякрів», надмірна цитат-
ність, колажність, загравання з відомими кодами та символами 
і трансформація їх у протилежні виміри та значення. Яскрави-
ми репрезентантами постмодерних образів є картини режисерів 
Д. Лінча, П. Грінвея, К. Тарантіно та ін. 

Відомий філософ Ж. Дельоз розглядає кінематограф як мож-
ливість повернення до сучасної філософії, яка, за його твер-
дженням, померла, поступово розчинившись у всьому культур-
ному просторі. За Ж. Дельозом, кіно ацентричне, кінообрази 
більше не вибудовуються навколо певного індивідуального до-
свіду, вони не створені нічиїм досвідом. Кінематограф репрезен-
тує нові способи сприйняття, коли вже не образ відтворює світ, 
але світ представляється безпосередньо образом [4]. Ж. Дельоз 
визначає новизну й унікальність кінообразу в тому, що він одно-
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часно поєднує в собі час і простір; кінообраз весь час перебуває 
в процесі розвитку – «образ-рух» переходить до складного, ба-
гатозначного «образу-часу». Головну роль в «образі-русі» віді-
грає міжкадровий монтаж, що простежується Ж. Дельозом на 
прикладах фільмів С. Ейзенштейна, Дзиги Вертова, Д. Гріффіта, 
Ф. Мурнау, О. Довженка та ін. За принципом сприйняття «образ-
рух» поділяється на «образ-перцепцію», «образ-дію» і «образ-
емоцію». В «образі-часі» замість міжкадрового монтажу часті-
ше використовують внутрішньокадровий, «монтажну зйомку». 
В «образі-часі» внутрішнє отримує перевагу над зовнішнім, на 
перший план виходять переживання героїв, їхній внутрішній 
світ, роздуми, спогади, сни, марення. За Ж. Дельозом, головною 
характеристикою «образу-часу» є не зміна стану в часі та про-
сторі, а приналежність часові, що сприймається як філософське 
трактування існування. Характерно, що Ж. Дельоз відраховує 
історію появи «образу-часу» з післявоєнного періоду, з італій-
ського неореалізму, а не з появи звуку в кінематографі. Неореа-
лізм репрезентує стан занепаду і руйнування, згасання речового 
світу, коли на перший план виходять пасивні, маргінальні персо-
нажі з натовпу, майже бездієві споглядачі нестерпного, огидного 
післявоєнного існування. Режисери неореалізму (Р. Росселіні, 
Л. Вісконті, Де Сіка) звернулися до непрофесійних акторів, які 
не грали, а неначе жили в кадрі. 

Ж. Дельоз зазначає, що думка виявляється «ближче» до кіно, 
ніж фотографія чи література. Поява нових виражальних засо-
бів (колір, звук, спецефекти) сприяє розвитку і становленню кі-
нематографа, який проходить шлях дедалі більшої віртуалізації 
(утворення нового екранного часопростору), коли реальність 
думки виявляється відчутнішою та ймовірнішою, ніж фізична 
реальність, яку кіно може відображати. Саме тут полягає про-
тилежність, яка відокремлює «образ-рух» від «образу-часу». 
«Образ-рух» не зникає, проте стає вже не основним виміром 
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кінообразу; час починає керувати дією, рухом, і тут уже не час 
стає мірою руху, а рух стає перспективою часу [4].

У своїй праці «Актуальне і віртуальне» Ж. Дельоз, даючи ви-
значення віртуальному, звертається до актуального об’єкту та 
віртуального образу. За Ж. Дельозом, актуальне не існує окре-
мо від віртуального, постійно відбувається перетікання першого 
в друге, де віртуальне – це реальна потенція, яка завжди існує, 
і розгортаючись, стає актуальною [3]. Спираючись на доробок 
А. Бергсона, Ж. Дельоз зазначає, що будь-якому об’єкту нале-
жить своя зона спогадів, мрій, думок, почуттів, і в цьому ракурсі 
вона утворює свій власний віртуальний образ-спогад. Відно-
шення між образом-спогадом і актуальним образом постають у 
флешбеках (fl ashback’е), утворюючи безперервність замкнутого 
кола, яке весь час репрезентує чергову зміну теперішнє-минуле. 
У неореалістичних картинах простір заповнюється флешбеками, 
спогадами, мареннями, снами, мріями. Ж. Дельоз доводить, що 
творчість у кіномистецтві – це конструювання з часу і за допо-
могою часу. Отже, структуру кінообразів визначає не режисер, 
а час, дійсність, сучасна реальність, які детермінують, творять 
образи, щоб згодом бути породженими кіномистецтвом. Фільм 
зі своєю екранною віртуальністю стає актуальним через свого 
рецепіента і множиться смислами, які виникають після перегля-
ду, трансформуючись у гіпертекст.

У статті «Візуалізація і трансформація ступеня умовності. 
“Екранність” світосприйняття» Г. Черков зазначає, що з появою 
та поширенням цифрових технологій та засобів масової кому-
нікації зазнають кардинальних змін не лише мистецька техніка, 
але й «джерело матеріалу митця – навколишній світ; а саме – 
фактично зникли кордони між реальним і штучним, фактичним і 
уявним» [11, с. 136]. Матеріалом екранних творів виступає сама 
реальність, яка сьогодні набуває нової якості і може поставати у 
формі симулятивних інформаційних повідомлень. 
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В останньому десятилітті ХХ ст. відбувається активна інтер-
венція цифрових технологій, що спричинило деформацію основ-
них конструктів кінообразу. Створення гіперреальних світів, які 
більше не залежать від фізичного праобразу, симуляції «реаль-
ності» у руслі псевдодокументальності, різноманітні трансфор-
мації зафільмованого часопростору – усе це змінює традиційні 
уявлення про кіномистецтво в цілому та кожен аудіовізуальний 
образ. Застосування новітніх технологій трансформувало систе-
ми виробництва та розповсюдження аудіовізуальної продукції, 
стимулювало зміни в стилістиці екранних творів, методах ство-
рення кінообразів, глядацьких пріоритетах.

До появи цифрових технологій екранні медіа зберігали свою 
індивідуальну естетику та методи виробництва, тому можна було 
чітко охарактеризувати їх власні візуальні мови. Комп’ютеризація 
усіх сфер виробництва аудіовізуальної культури створила плат-
форму для гібридної метаестетики, яка використовує загальні 
технології виробництва для ігрового кінематографа, анімації, ві-
део, телевізійного продукту та інших екранних медіа. Об’єднання 
різних форм екранної продукції у єдину локальну систему муль-
тимедіа стає актуальною у контексті застосування цифрових 
технологій і спричиняє зміни в кінообразності, яка стала плас-
тичнішою й отримала більше можливостей для втілення творчих 
задумів режисерів. Важливо зазначити, що текстура цифрового 
зображення має зовсім іншу природу, ніж плівкового. Н. Ізво-
лов зазначає, що цифрове зображення складається з пікселів, які 
утворюють дискретність зображення і позбавляють внутрішніх 
кордонів, що дозволяє легко маніпулювати та фальсифікувати ві-
зуальну інформацію, а це спричинює нівеляцію кінозображення 
як документа передкамерного простору [6]. 

Актуалізувався інтерес до зображення суб’єктивної реаль-
ності (віртуальної, комп’ютерної, галюциногенної, наркотич-
ної). З’явилася нова тематична група – фільми про віртуальну 
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реальність, у яких представлені «альтернативна реальність», 
«паралельні світи», що змінює саме поняття реальності. Перед 
режисерам відкрилися кардинально нові можливості представ-
лення на екрані фантастичних світів, цифрових персонажів з си-
мулятивним фотографічним кодом кінозображення. Віртуальні 
об’єкти візуально мають вигляд зафільмованого матеріалу, про-
те насправді імітуються у комп’ютерних програмах. Дослідник 
цифрового зображення Л. Манович зазначає, що сьогодні екран-
ні медіа можна означити новим комп’ютеризованим «базисом» і 
старою фотографічною «суперструктурою» [16], тобто візуальні 
об’єкти формуються засобами комп’ютерних технологій, при 
цьому зберігаючи фотографічність зображення. 

Сучасні технології створили новий тип достовірності, у яко-
му реальність поступається місцем гіперреальності, з великою 
кількістю імітацій та симуляцій, створених системою цифр та 
кодів. Отже, відбувається еволюціонування кінообразності від 
елементарного копіювання реальності кінознімальною технікою 
до симуляції цієї «реальності» шляхом імітації фотографічності 
цифровими трансформаціями. Візуальна подоба фотографічного 
кадру імітується комп’ютерною графікою і репрезентується як за-
фільмована реальність, проте насправді такою не є. У створенні 
кінообразу вже необов’язково використовувати зафільмований 
матеріал, який сьогодні може замінити прообраз реальності, ство-
рений у комп’ютерній програмі і який містить у собі віртуальний 
світ з його віртуальними мешканцями, цифровими клонами лю-
дей з імітованим фотографічним кодом. І. Зубавіна зазначає, що 
новітні технології перебувають на межі абсолютизації фікції з 
утворенням паралельної реальності екранного простору, в якій ак-
тивно буде діяти глядач [5]. В інтерактивних картинах реципієнти 
отримали можливість керувати персонажами та розвитком сцена-
рію за власним бажанням, при цьому втягуючись у комп’ютерну 
віртуальність аж до повної відмови від реальності існування. Пи-
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танню віртуальної реальності присвячено багато наукових праць, 
зокрема М. Маклюена, Ж. Бодрі йяра, Р. Бондарчука та ін.

Новітні досягнення уможливлюють використання цифрових 
технологій як виражальних засобів образної мови кінематогра-
фа. Цифра дала свободу екранній думці не меншу, аніж та, якою 
володіють письменник, поет, які мають справу «не з фотогра-
фічною подобою світу, а з його відображенням у слові, тобто 
в матеріалі нематеріальному, умоглядному» [9, с. 34]. Завдяки 
цифровому зображенню кіномитець дістав можливість створю-
вати надреальні речі, моделювати неіснуючу дійсність із над-
звичайною правдоподібністю і переконливістю. Сьогодні вже 
з’явилися такі картини зі спеціальними ефектами, переглядаючи 
які навіть професіонал не зможе визначити з першого погляду, 
що відзнято «з натури», а що змодельовано на комп’ютері. 

Підсумовуючи, зазначимо, що дослідження еволюції кіно-
образності видається необхідним та важливими для осягнення 
та усвідомлення того, що відбулося і відбувається в кіномисте-
цтві. Згадані праці певною мірою сприяють накопиченню цінно-
го фактичного матеріалу, закладають підґрунтя для дослідження 
поняття кінообразності, яке з появою нових виражальних засо-
бів й інструментарію постійно змінюється і трансформується. 
Питання екранної образності – не лише теоретичні: їх постій-
но висуває саме життя, мистецтво, з ними кожного дня стика-
ються і кінематографісти-практики, і кіноглядачі. Дослідження, 
пов’язані з образною системою кіномистецтва, безпосередньо 
стосуються кінотворчості, фільмовиробництва, кіноаудиторії. 

Отже, кінематограф постійно використовує новітні досяг-
нення техніки для створення кінообразу. Понад століття кіно-
апаратуру вдосконалювали, що водночас стимулювало й розви-
ток нових стилістик та кінообразності. Починаючи від найпро-
стіших спецефектів і до надсучасних цифрових трансформацій, 
кінообраз зазнає суттєвих трансформацій. Проте на сьогодні цей 
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оновлений, мутантний кінообраз продовжує існувати за тради-
ційними кінематографічними законами, хоча і з певними змі-
нами. З появою цифрових камер з’явилася можливість знімати 
безмонтажні картини (наприклад, фільм О. Сокурова «Русский 
ковчег» («Російський ковчег», 2001 р.)), проте монтаж все ж 
таки залишається важливим елементом створення кінообразу. 
Можливість використання цифрових пейзажів та цифрових ак-
торів не заміщає потребу в операторській та акторській майстер-
ності, які можуть з часом трансформуватися у нову якість. І хоча 
вже існують фільми без зйомок, без використання акторського 
ансамблю, без монтажу – вони не стають загальною нормою для 
виробництва кінокартин, а лишаються експериментами. 

Матеріал кінообразу – реальність із впровадженням засобів 
масової комунікації та цифрових технологій зазнає змін. Су-
часні екранні медіа репрезентують новий тип достовірності, де 
реальність поступається місцем гіперреальності з численними 
цифровими копіями та симулякрами. Спостерігаємо еволюціо-
нування кінообразності від елементарного копіювання навко-
лишнього світу кінотехнікою до симуляції екранного часопрос-
тору шляхом імітації фотографічності цифровими засобами. Кі-
нообразність набуває пластичності та отримує кардинально нові 
можливості в репрезентації екранної дійсності, створення якої 
більше не залежить від прообразу – навколишнього світу, і може 
бути імітована в комп’ютерних програмах. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ 
ДО ДОСЛІДЖЕННЯ КІНОЖАНРУ

Більшість сучасних дослідників проблеми жанру в кіно вва-
жають, що кіножанрова теорія почала систематично розвиватися 
наприкінці 1960-х – на початку 1970-х років. Як зазначає Крістін 
Гледхіл (Kristin Gledhill), поява жанру в полі зору кінокритиків 
та кінотео ретиків пов’язана значною мірою із загальним дослід-
ницьким інтересом до масової культури, яким був позначений 
тогочасний гуманітарний простір. Ще задовго до того, як перші 
статті, присвячені кінематографічним жанрам, були написані, 
ідея жанру, власне, поняття жанру стосовно масової кінопро-
дукції циркулювало в публічній думці. На рівні виробництва, 
розповсюдження та споживання і навіть рецензування поділ на 
«вестерни», «мюзикли», «фільми про війну» до 1950-х років був 
уже звичною справою. Тобто існувала певна дескриптивна ти-
пологія, так би мовити для щоденного вжитку, ряд назв, ярликів, 
призначених інформувати споживача щодо типу кінопродукції, 
яка йому пропонувалася. 

Цілком закономірно, що коли вже сформована й закріплена в 
суспільній думці типологія стала предметом критичного аналізу 
та теоретичної рефлексії, наявний поділ кінопродукції починають 
описувати як статичний та єдиноможливий, аналізуючи «жанрові 
характеристики» як сутнісно притаманні певним групам фільмів. 
Такому розумінню жанру сприяла, з одного боку, популярність 
структуралізму з його трансісторичним підходом, а з другого – 
трактування масової культури як заснованої на відтворюванні го-
тових до вжитку кліше та формул. Наприклад, кіно критик С. Ка-
вел (Cavell Stanley), апелюючи до структуралістської традиції, 
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стверджує: «жанри виникають повноцінними та завершеними 
<…> і далі тільки відтворюють свої внутрішні установки <…> 
вони не мають історії, тільки виникнення та логіку» [3, p. 27].

Як зазначає у своїй праці, присвяченій історії літературного 
жанру, Р. Коен, хоча сам концепт і сягає корінням античності, 
власне термін (в англійській мові) у зв’язку з естетичними прак-
тиками починає використовуватися тільки в ХІХ ст. із розвит-
ком індустріалізації, масового виробництва, нових технологій 
та засобів дистрибуції, а також зі збільшенням кількості пись-
менного населення, тобто потенційного ринку для літературної 
продукції. Таким чином, Р. Коен (Cohen, R.) пов’язує «жанр» із 
виникненням масової культури, а «жанрові закони», такі як по-
вторювані формули, компоненти чи зразки, – з законами ринку, 
а не культури [5, p. 203–218]. Тому замість аналізу особливостей 
конкретного художнього твору чи мистецьких ознак авторського 
стилю, жанрові теоретики сконцентрувалися на проблемах ви-
робництва та рецепції, що, на їхню думку, мали для масового 
кіно принципове значення.

Оскільки масовий (по суті, жанровий) кінематограф (як один 
з елементів «культурної індустрії», за визначенням Т. Адорно 
(T. Adorno) та М. Хоркхаймера (M. Horkheimer)) орієнтований 
передусім на прибуток, він має відповідати смакам та очікуван-
ням споживачів. Саме цей взаємозв’язок кіноіндустрії та аудито-
рії став основою для подальших теоретичних розробок окремого 
напряму кіножанрової теорії. Оскільки масове (жанрове) кіно 
прагне відповідати смакам чи поглядам публіки, тому, аналізую-
чи його, можна досліджувати ширші суспільні та культурні тен-
денції. Таким чином постулювався вплив аудиторії на кіновироб-
ництво. Незаперечним здавався і зворотний вплив кінопродукції 
на аудиторію. Отже, предметом дослідження стала складна сис-
тема взаємовпливів і взаємозв’язків кіноіндустрії та аудиторії. 
Жанр розглядався в такому контексті як певний посередник у цій 
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комунікації. Як зазначає Р. Олтмен (Altman Rick), під час аналізу 
жанрового кіно зазвичай розглядали індустрію та аудиторію як 
агентів один одного [2, p. 14]. Так, Т. Шатц (Schatz, Tomas) у сво-
їй праці «Hollywood Genre: Formulas, Filmmaking, and the Studio 
System» («Голлівудські жанри») стверджує, що «жанри є нічим 
іншим, як продуктом взаємодії студій та аудиторії» [16, p. 16]; 
на його думку, жанри не утворені чи виявлені дослідниками, а 
«є результатом матеріальних умов комерційного кіновиробни-
цтва» [16, p. 16]. Механізм жанрового утворення внаслідок взає-
модії індустрії та аудиторії приблизно можна описати так. Однією 
з основних характеристик масової культури загалом та масового 
кінематографа зокрема є, як вже зазначалося, стандартизація, по-
вторюваність певних зразків – «кліше». У кінематографі саме ця 
повторюваність переважно й асоціюється з жанровістю. Ті по-
вторювані кінематографічні форми, які найбільш цікаві аудито-
рії, закріплюються в певних жанрах. Приміром, після касового 
успіху якогось фільму студія намагається визначити його причи-
ну: чи це був тип наративної конструкції, чи тема, чи антураж, 
чи ін. Намагаючись повторити успіх, знімаються інші фільми, 
які відтворюють різні елементи блокбастера, поки аудиторія не 
підтвердить свій вибір. І потім визначена характеристика (чи їх 
набір), «формула» використовується в інших фільмах, унаслідок 
чого утворюється певний жанр. Такий підхід дає змогу аналізу-
вати жанри як певні симптоми суспільної чи культурної ситуа-
ції: якщо раптом виникає такий жанр, як фільм-катастрофа, – це 
трактується як свідчення певних настроїв у суспільстві.

Зазначений підхід, безперечно, є продуктивним та відкриває 
доволі цікаві дослідницькі перспективи. Проте сучасні дослід-
ники кіножанру вважають його схематичним, оскільки він надто 
спрощує механізм студійно-глядацької взаємодії, а також не вра-
ховує інших факторів, зокрема ролі критиків та дистриб’юторів 
у процесі жанрового утворення. Р. Олтмен, аналізуючи конкрет-
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ну студійну документацію, наприклад, демонструє, що словник 
опису кінопродукції аудиторії, критиків, дистриб’юторів та сту-
дій може суттєво відрізнятися [2, p. 100–121]. Тому не завжди ко-
мунікацію аудиторії та індустрії можна констатувати як повніс-
тю успішну. С. Ніл (Neale, S.) наводить приклади, коли жанри, 
що мали успіх у глядацької аудиторії, припиняли своє існування 
з інших причин [12, p. 97]. А Р. Малтбі (Maltby, Richard) взагалі 
вважає, що підхід, яким Голлівуд завжди організовував вироб-
ництво та поширення власної продукції відповідно до жанрових 
категорій, спотворює справжню картину кіноіндустрії. Нато-
мість він стверджує, що для кіноіндустрії завжди було власти-
во класифікувати продукцію за тривалістю і цільовою аудито-
рією та організовувати виробничий план радше довкола циклів 
та сиквелів, ніж жанрів [9, p. 116]. Таке заперечення значення 
жанрових категорій для виробництва, на нашу думку, є надто 
радикальним, хоч і не позбавленим певного сенсу, – характерне 
для сучасного кінематографа зростання ролі сиквелів, римейків 
та циклів порівняно з жанрами відмічають і інші критики. Більш 
влучним є його за уваження, що кінокритики часто розуміють 
поняття «жанру» відокремлено від кіноіндустрії і, визнаючи 
її вирішальний вплив, залишаються неуважними до її власних 
практик використання жанрових категорій. 

Полівалентність терміна. Підсумовуючи своє дослідження 
у праці «Фільм / Жанр», Р. Олтмен стверджує, що сучасний під-
хід до проблеми жанру повинен:

– враховувати той факт, що кожен текст має різних корис-
тувачів;

– осмислювати, чому різні користувачі розвивають різні про-
читання;

– теоретизувати взаємовідносини між цими користувачами;
– активно досліджувати вплив цих різних конфліктуючих ко-

ристувачів та розвинутих ними суперечливих прочитань на ви-

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

225

Сучасні підходи до дослідження кіножанру

робництво, іменування та демонстрацію як фільмів, так і жан-
рів [2, p. 214].

Відповідно то такого підходу Р. Олтмен пропонує розглядати 
жанр як полівалентний термін, що по-різному трактується та 
використовується різними групами користувачів.

Зразком застосування такого підходу до категорії жанру є, при-
міром, дослідження Джеймса Нермора, присвячене нуару. Пред-
метом його вивчення є різні способи використання цього терміна 
з часу його виникнення в кінці 1940-х років. Він демонструє, по-
перше, що сенс, якого набув цей термін у кінці 1950-х років, сут-
тєво відрізнявся від того значення, яке він мав у кінці 1940-х; по-
друге, що в ці історичні періоди різні фільми та групи фільмів мали 
статус канонічних текстів цього жанру; по-третє, що деякі фільми, 
які в 1940-х роках належали до жанрового канону, у 1950-х роках 
взагалі перестали ідентифікуватися з цим жанром [11].

Іншою відомою та часто цитованою працею, що спричинилася 
до проблематизації усталеної жанрової термінології, є досліджен-
ня С. Нілом використання терміна «мелодрама» протягом 1925–
1959-х років у професійній (присвяченій кінематографу) пресі. Як 
зазначає автор, протягом цього періоду термін «мелодрама» вико-
ристовувався стосовно фільмів, характеристиками яких «були не 
пафос, любовні чи родинні стосунки, а пригоди та динамічна дія; 
ознакою “мелодраматичний” характеризувалися не “жіночі” жан-
ри та “жіночі фільми”, а військові, пригодницькі фільми, фільми 
жахів та трилери, – жанри, що традиційно вважаються “чоловічи-
ми”» [13]. Очевидно, що критичний пафос цієї праці був спрямо-
ваний передусім на феміністичну критику 1970–1980-х років, яка 
систематично використовувала термін «мелодрама» саме щодо 
орієнтованих на жіночу аудиторію фільмів 1940–1950-х років. 

У вступній статті до збірки «The Shifting Defi nitions of Genre» 
(«Мінливе поняття кіножанру»), присвяченій новим підходам до 
жанрової проблематики, М. Янкович (Jancovich M.) та Л. Гераді 
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(Geraghty L.), посилаючись на згадану працю С. Ніла, стверджу-
ють: «потрібно бути обережними, щоб не накладати чиєсь розу-
міння жанрових термінів на їхнє значення в попередні періоди, 
оскільки значення жанрового терміна протягом іншого періоду 
може суттєво відрізнятися» [8, p. 2].

Ця настанова вносить певні корективи до поширеного 
розумін ня жанру як поняття, що «тією ж мірою позначає аб-
страктну категорію, яка слугує для того, щоб групувати фільми, 
як і, власне, конкретний корпус фільмів, об’єднаних цією кате-
горією. <…> Сукупність елементів, що конституюють жанр, є 
результатом ідентифікації цих елементів у багатьох фільмах та-
ким чином, щоб певна їх кількість та повторюваність дозволяли 
впізнавати між цими фільмами подібність» [10, p. 2].

Зазначені дослідники вважають, що називаючи протягом різ-
них періодів різні групи фільмів, той самий жанровий термін 
позначає різні сукупності елементів, на основі яких між цими 
фільмами встановлюється подібність. Якщо ж той чи інший жан-
ровий термін може протягом історії стосуватися різних корпусів 
фільмів, побудованих на різних сукупностях елементів, то фіксо-
ване визначення його змісту, як основи для групування фільмів, 
є за визначенням хибним та не має нічого спільного з реальною 
картиною як кіновиробництва, так і споживання фільмів. 

Отже, подібні історичні дослідження підважують розуміння 
жанру як абстрактної категорії з фіксованим значенням. Нато-
мість, користуючись термінологією Р. Олтмена, можемо сфор-
мулювати: стратегією, що дозволяє жанровому аналізу зберіга-
ти наукову релевантність та історичну достовірність, є уважне 
вивчення конкретних випадків застосування певного жанрового 
терміна до певної групи фільмів певною групою користувачів на 
певному проміжку часу. 

Описаний поворот у дослідженні жанрової проблематики 
зумовлений тим, що увага дослідників змістилася з історії яви-
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ща на історію поняття. Якщо класик Т. Шатц досліджував, як 
трансформувалися жанри, тобто за якими ознаками пізні вес-
терни відрізняються від ранніх, то такі сучасні дослідники, як 
Р. Олтмен чи С. Ніл вже проблематизують саме поняття вестер-
ну, демонструючи історію інституціоналізації цього означника 
та історію його зв’язків із різними референтами.

Такий підхід залучає у поле дослідження значно ширший 
матеріал, адже історія поняття – це передусім історія його ви-
користання, функціонування в суспільстві. Відповідно об’єктом 
дослідження є не тільки корпус кінотекстів, але й корпус крити-
ки, студійний та глядацький поняттєвий інструментарій; залуча-
ються соціологічні методи досліджень, методи дискурс-аналізу, 
аналіз студійної документації, афіш, каталогів, рецензій тощо. 
Коли об’єктом аналізу стає використання жанрової термінології, 
постають нові проблеми. Запитання «яку роль виконують жанри 
в суспільстві?» змінюється запитанням «яку роль відіграє жан-
рове іменування (у суспільстві, індустрії, глядацькому досвіді, 
інтерпретативних стратегіях, тобто, по суті, у стратегіях смисло-
утворення тощо)?». При цьому «жанрове іменування» фактично 
дорівнює жанровому утворенню, адже йдеться про те, що пев-
ній групі кінопродукції присвоюється спільна назва. 

Отже, враховуючи полівалентність та історичну відносність 
жанрових визначень, вважаємо, що кіножанр – це закріплений 
спосіб класифікації та інтерпретації кінематографічного ма-
теріалу, позначений певним жанровим терміном. Спосіб кла-
сифікації – це спосіб виокремлення «спільних (чи “типових”) 
ознак», на основі яких певні фільми належать до однієї гру-
пи – жанру. Зазначимо, що процедура виокремлення в певній 
сукупності фільмів тих чи інших повторюваних елементів як 
«типових жанрових ознак» (що є підставою для конструювання 
загального жанрового поняття та, відповідно, жанрового корпу-
су) завжди зумовлена певною визначеною точкою зору, певним 
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пізнавальним інтересом. Така «точка зору» (чи пізнавальний ін-
терес) у свою чергу також завжди є дискурсивно зумовленою. 
Відповідно до того, який пізнавальний інтерес є актуальним для 
певної групи глядачів на певному проміжку часу, способи ви-
окремлення таких типових (спільних для низки фільмів) ознак 
можуть, очевидно, суттєво варіюватися. 

У цьому сенсі наявні в культурі способи жанрової категориза-
ції, – зокрема розроблені жанровими теоретиками чи кінокрити-
ками, які також є представниками кіноаудиторії, включеними в за-
гальний історичний та соціокультурний контекст, – є здебільшого 
продуктом цього соціокультурного контексту. Це дає змогу до-
сліджувати запропоновані жанрові категорії як тео ретично арти-
кульовані способи бачення, притаманні певній історичній соціо-
культурній ситуації. Теоретичне виробництво жанрових понять є, 
безперечно, способом інституалізації таких дискурсивних оптик. 

Прояснити значення цього твердження допоможе короткий 
екскурс в історію такого, можливо, найбільш проблематичного 
кіножанру, як «нуар» («чорний фільм»). 

Жанр як спосіб бачення. Нуар. Уперше словосполучен-
ня «фільм нуар» було застосовано щодо групи американських 
фільмів французьким кінокритиком Ніно Франком (Frank N.) у 
1946 році. Через військові обставини та окупацію протягом кіль-
кох років доступ американських фільмів до французького гляда-
ча був обмежений, тому значна їх частина вийшла на французь-
кі екрани тільки після закінчення війни. Таким чином, багато 
американських фільмів, знятих на початку 1940-х років, уперше 
показали в Парижі протягом літа 1946 року одночасно з іншими 
фільмами, знятими пізніше.

У статті Н. Франка проаналізовано чотири такі фільми: 
«The Maltese Falcon» («Мальтійський сокіл», 1941), «Double 
Indemnity» («Подвійна страховка», 1944), «Laura» («Лаура», 
1944) та «Murder, My Sweet» («Вбивство, моя мила», 1944). Ав-
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тор зазначав, що виявив нову тенденцію у голлівудському кримі-
нальному кіно, подібну за значенням до появи творів Д. Хеммета 
(Samuel Dashiell Hammett) та Р. Чендлера (Raymond Chandler) в 
жанрі американського кримінального роману. Спільними харак-
теристиками, які Н. Франк виділив у цих фільмах, були наголос 
на «кримінальній психології», насильстві, жінконенависництві, 
побутовому реалізмі та використанні оповіді від першої особи і 
флешбеків для фрагментації оповіді [7, p. 8–9]. 

У 1946 році була опублікована стаття іншого французького 
кінокритика – Жана-П’єра Картьє (Chartier, J.-P.) під назвою 
«Les Americains aussi font des fi lms “noirs”» («Американці також 
мають свої нуари»), у якій ішлося про фільми «Подвійна стра-
ховка», «Вбивство, моя мила» та «Lost Weekend» («Втрачений 
вікенд») (1945). Автор означує такі характеристики названих 
фільмів, як песимізм, роздратування та фатальна сексуальна 
привабливість [4, p. 67–70]. А два роки потому з’явилася стат-
тя Анрі-Франсуа Рея (Rey, H.-F.), «Demonstration par l’Absurde: 
Les Films Noirs’» («Демонстрація за допомогою абсурду: фільм 
нуар»), присвячена також «Подвійній страховці», «Втраченому 
вікенду», «The Woman in the Window» («Жінці у вікні», 1945) 
і «Scarlet Street» («Скарлет стріт», 1945). А.-Ф. Рей також ви-
різняє такі їх ознаки, як песимізм та тривога, а також ділиться 
враженнями щодо не надто привабливого образу сучасного аме-
риканського суспільства, створеному в цих фільмах [15]. 

Як Н. Франк, так і Ж.-П. Картьє ідентифікують більшість 
описуваних ними фільмів як належні до жанру «policier» (полі-
цейський фільм). Окрім того, стверджуючи, що до обговорюва-
них у його статті фільмів поширений на той час термін «policier» 
не є вдалим, Н. Франк пропонує характеризувати їх як «кримі-
нально-пригодницькі» («aventures criminelle»). Ця інтенція ві-
дображена, власне, у назві його статті – «Новий поліцейський 
жанр. Кримінальна пригода». 
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Слово «нуар» (з фр. чорний), вжите згаданими критиками до 
американських фільмів, на момент публікації названих статей ко-
нотувало у французькій мові дещо більше, ніж просто чорний ко-
лір. Зокрема, французьке видавництво «Éditions Gallimard» («Гал-
лімар»), починаючи з 1945 року, видавало детективні романи та 
кримінальні трилери, включно з перекладами таких американ-
ських авторів, як Д. Хеммет і Р. Чендлер, у серії з назвою «Serie 
Noir». Зазначимо також, що упорядником цієї серії був учасник 
сюрреалістичного руху, близький друг І. Тангі (Yves Tanguy) та 
Ж. Превера (Jacques Prevert), – М. Дюшамель (Marcel Duhamel).

Назва серії у свою чергу пов’язувалася з тривалим викорис-
танням у французькій мові вислову «roman noir» (аналогом якого 
в англійській мові є hardboiled fi ction), яким позначався досить 
розмитий клас літературних творів, ознакою якого були різнома-
нітні кримінальні та детективні сюжети. Водночас, як стверджує 
історик кіно та дослідник «проблеми нуару» Чарльз О’Браєн 
(Charles O’Brien), «у передвоєнні роки слово “нуар” зазвичай 
мало пейоративні конотації та часто використовувалося право-
налаштованою французькою пресою в критиці “аморальності та 
скандальності” “лівацької” культури» [14, p. 7–20]. Ширше це 
слово застосовувалося як описовий прикметник, яким познача-
лися твори з «похмурою атмосферою».

Відповідно, потрапивши до дискурсу французької кінокрити-
ки, поняття «нуар» мало вже певний набір конотацій, пов’язаних 
передусім із літературними творами. Цей набір конотацій крити-
ки приписують також і вищезгаданим фільмам, вживаючи щодо 
них це слово. Також потрібно зазначити, що вживання терміна 
«нуар» (пов’язаного на той час з літературою) стосовно фільмів 
слугувало своєрідним жестом віднесення цих фільмів до шир-
шого контексту специфічної літературної продукції. 

Таким чином, на момент написання статті Н. Франком, у якій 
термін «нуар» вперше було вжито щодо низки американських 
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фільмів, цей термін уже акумулював досить розгалужені інтер-
текстуальні зв’язки – сукупність літературних творів («роман 
нуар»), літературна серія («Serie Noir»). І не тільки. 

На думку Джеймса Нермора (Naremore, J.), «французька дис-
кусія щодо американського фільму нуар була зумовлена прева-
люючими та часом конфліктуючими тенденціями лівого крила 
тогочасної французької інтелектуальної культури. Важливість 
у той період екзистенціалізму є загальновизнаною. При цьому 
слід наголосити на взаємопереплетеності тогочасного екзис-
тенціалізму і сюрреалізму та на тому, що саме сюрреалізм був 
вирішальним для сприйняття будь-якого мистецтва, означеного 
поняттям “нуар”» [11, p. 17]. 

За твердженням Дж. Нермора, сюрреалістів «приваблюва-
ло кіно “соціальної фантастики”, історії похмурого еротичного 
кохання та трилери з садистськими назвами. Фаворитами, зо-
крема, були фільми про гангстеризм та вбивства, частково тому, 
що ці стрічки зображували жорстоку, антисоціальну поведінку, 
частково тому, що вони наділяли міське середовище аурою диво-
вижного» [11, p. 18]. Доводячи свої спостереження, Дж. Нермор 
цитує вислів Л. Арагона (Louis Aragon), датований 1918 роком 
щодо американських кримінальних фільмів, котрі «розповіда-
ють про повсякденне життя і яким водночас вдається піднести 
до драматичного рівня банкноту, на якій оживає наша увага, стіл 
із револьвером на ньому, бляшку, що при нагоді може перетвори-
тися на зброю, носову хустинку, що викриває злочин» [11, p. 19]. 

Дж. Нермор також зауважує, що поставлені Н. Франком у 
його знаменитому «родоначальному» для жанру «нуар» есе на-
голоси на «кримінальних пригодах» та «динамізмі насильниць-
кої смерті» «сповнені сюрреалістських цінностей» [11, p. 18]. 

До речі, на фільми, які завдяки есе Н. Франко склали основу 
жанрового канону нуару, американські критики також звертали 
значну увагу. Більше того, кінооглядачі так само вбачали певну, 
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досить невиразну, подібність між деякими з них. Приміром, тоді 
як «New Yorker» («Нью-Йоркер») називає «Подвійну страховку» 
«мелодрамою зі вбивством» (16 серпня 1944 року), «Los Angeles 
Times» («Лос-Анджелес таймс») описує цей фільм як «інтелекту-
альне вправляння в злочині» (10 жовтня 1944 року). «Newsweek» 
(«Ньюсвік») означує «Вбивство, моя люба» як «brass-knuckled 
thriller» (що приблизно можна перекласти як «ударний трилер») 
(26 лютого 1945 року), а «The Hollywood Reporter» («Голлівуд ре-
портер») пише про те, що студія «Парамаунт» інвестує кошти в 
«hard-boiled, kick-em-in-the-teeth murder cycle» (приблизно мож-
на перекласти: «крутий, дай-їм-по-зубам цикл фільмів про вбив-
ство») (28 січня 1946 року). Крім того, американські кінокрити-
ки проводять і більш несподівані з сучасного погляду паралелі: 
«Лос-Анджелес таймс» порівнює «Подвійну страховку» з кіно-
адаптацією Вільяма Сарояна «Людської комедії», а Манні Фарбер 
у статті для «The New Republic» («Зе нью репаблік») порівнює 
цей же фільм із Miracle of Morgan’s Creek Престона Серджеса 
(24 серпня 1944 року). Проте, як зазначає Дж. Нермор, американ-
ські кінокритики не намагалися винайти нового терміна. 

Той факт, що низка окремих американських фільмів, належ-
них до різних (з погляду прокатних практик) жанрів, отримала 
спільну назву та «групову ідентичність» саме у Франції, свід-
чить про те, що лише встановлення «неясної подібності» чи 
окремих асоціативних зв’язків (на що спромоглися американ-
ські кінокритики) для виникнення нового жанру не достатньо.

Щоб прояснити цей механізм, доречно звернутися до підхо-
ду, запропонованого Мішелем де Серто (Michel Jean Emmanuel 
de La Barge de Certeau) в його відомій праці «Практики щоден-
ного життя». Одне з ключових тверджень цієї роботи полягає в 
тому, що будь-яке споживання (зокрема, культурної продукції) є 
водночас певним виробництвом. Так, він визнає здатність читача 
вписувати, «інсинуювати» власні значення в текст, спричинюючи 
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цим у ньому непередбачені «мутації». «Ці мутації роблять текст 
“населеним”, на кшталт зйомних апартаментів. Вони трансфор-
мують власність іншої людини у простір, запозичений на якийсь 
час тимчасовим мешканцем. Орендарі привносять свої зміни до 
помешкання, вони “умебльовують” його своїми діями та спогада-
ми» [6, p. XXI]. «Процедури сучасного споживання, схоже, кон-
ституюють тонке мистецтво “орендарів”, які знають, як інсину-
ювати власні численні відмінності в основний текст» [6, p. XXI]. 

Аналізуючи такі трансформуючі практики споживання, осо-
бливу увагу М. де Серто приділяє проблемі пам’яті. Як зрозуміло 
із зазначеної цитати, робота пам’яті становить для нього один із 
ключових засобів «інсинуації» у текст (чи «місце») чужорідних 
йому елементів. Ось як він описує «мистецтво» пам’яті: «те, що 
було “взято” з індивідуальної чи колективної пам’яті та робить 
можливою інверсію, зміну порядку чи місця, перехід у дещо інше, 
у “метафору” практики чи дискурсу» [6, p. XXIІ]. М. де Серто 
зосереджує увагу на механізмах актуалізації пам’яті в процесі 
«споживання» тексту, на ситуаціях, коли несподівано спричине-
ний якимось елементом тексту акт пригадування інкорпорується 
у простір цього тексту, таким чином його переозначуючи. 

Очевидно, що такий підхід М. де Серто використовує як 
основу теорії інтертекстуальності. 

Відповідно до цієї теорії текст є принципово відкритим і 
включеним у безперервний процес смислового взаємообміну з 
іншими текстами та, ширше, з культурним середовищем. Уся 
ця сукупність взаємозв’язків є потенційною та актуалізується 
тільки в процесі рецепції твору. На думку М. Бахтіна, чиї праці 
можна вважати теоретичним фундаментом поняття інтертексту-
альності: «текст – не є річчю, а тому другу свідомість, свідомість 
того, хто сприймає, жодним чином не можна елімінувати чи ней-
тралізувати» [1, p. 285]. Отже, можна стверджувати, що процес 
сприйняття є певною роботою читача над установленням / акту-
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алізацією інтертекстуальних зв’язків цього конкретного тексту з 
«текстом культури». 

Саме в такій перспективі нас і цікавить описана М. де Серто 
взаємодія тексту та пам’яті. 

Аналізуючи «трансформуючі практики споживання», він, зо-
крема, пропонує розглядати «свідомість того, хто сприймає» (за 
словами М. Бахтіна) з погляду його пам’яті. Іншими словами, для 
нього саме пам’ять «читача» становить інтертекстуальне поле, з 
яким текст вступає у взаємодію. Для М. де Серто сенс такої вза-
ємодії полягає передусім у можливості для читача за допомогою 
підключення власної (зокрема, особистої) пам’яті «вислизнути» 
з накреслених панівним дискурсом траєкторій споживання («гля-
дач читає пейзаж свого дитинства у вечірніх новинах»).

Нас цікавить ситуація «трансформуючого прочитання» / «пе-
реозначування» текстів, обумовленого специфікою не особистої 
пам’яті окремого читача, а культурної пам’яті певної спільноти 
читачів / глядачів.

Підхід М. де Серто в контексті теорії інтертекстуальності до-
зволяє з’ясувати, чому група достатньо різних американських 
фільмів отримала жанрову ідентичність саме у Франції.

Ідеться про те, що на час випуску у французький прокат (піс-
ля закінчення Другої світової війни) американських фільмів у 
французькій культурі існувало певне контекстуальне поле, у яке 
ці фільми місцевими глядачами могли бути поміщені та яке від-
повідно обумовлювало сприйняття цих фільмів. Посилаючись 
на Дж. Нермора та А. Базена, можна стверджувати обумовле-
ність глядацького досвіду сприйняття американської кінопро-
дукції впливовим на той час дискурсом сюрреалізму, та, поси-
лаючись на Ч. О’Браєна, – низкою літературної продукції (на 
сприйняття якої сюрреалізм, імовірно, також мав певний вплив, 
підтвердженням чому є, як мінімум, уже згадувана участь сюр-
реаліста М. Дюшана у формуванні так званої «чорної серії»). 
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Враховуючи зазначені теоретичні розробки, вважаємо, що 
переглядаючи певні американські фільми, французький глядач 
(приміром, Н. Франк) прочитує, зокрема актуалізує їх інтертек-
стуальний потенціал відповідно до власного культурного до-
свіду (акумульованого в «культурній пам’яті»). Інакше кажучи, 
Н. Франк так само, як і Ж.-П. Картьє та А.-Ф. Рей установлюють 
інтертекстуальні зв’язки не просто (чи навіть не скільки) між де-
якими з цих фільмів (як це зробили американські кінокритики), а 
радше між деякими з цих фільмів та ресурсами власної культур-
ної пам’яті, тобто власним попереднім глядацьким / читацьким 
досвідом. У цьому ж конкретному випадку тим референтним 
полем у просторі культурного досвіду французьких кінокрити-
ків, із яким вони співвідносять відповідні американські фільми, 
можна вважати дискурс сюрреалізму та, пов’язану з цим дис-
курсом, актуальну на той час у французькій культурі тенденцію, 
позначену словом «нуар». Зазначимо, що саме завдяки існуван-
ню такого референтного поля окремі голлівудські фільми могли 
бути сприйняті французькими глядачами (кінокритиками) як 
співзвучні. Водночас саме з браком подібного контекстуально-
го ґрунту пов’язана відсутність такого «групового» прочитання 
тих самих фільмів в Америці.

Ідеться про те, що подібність відповідних голлівудських філь-
мів значною мірою міститься за межами їх текстів; радше мож-
на говорити, що вона є опосередкованою певним дискурсивним 
контекстом, актуальним для певної спільноти глядачів (кінокри-
тиків), чи, за висловом М. де Серто, їхньою (у цьому випадку 
спільною) культурною пам’яттю. Тобто французькі кінокритики 
визначають подібність американських фільмів на основі їхньої 
співзвучності певній, знайомій їм (і незнайомій американським 
критикам) ширшій тенденції чи контексту. 

Слово «нуар» за таких умов виявилося своєрідним посилан-
ням, що в межах певної спільноти, об’єднаної спільним культур-
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ним досвідом, було здатним функціонувати як вказівка на відпо-
відний контекст. 

Отже, вживання терміна «нуар» у зазначених есе, присвяче-
них відповідним голлівудським фільмам, відбулося на основі 
встановлення, за принципом дотичності певній тенденції, по-
дібності між окремими голлівудськими фільмами, що дозволяє 
французьким кінокритикам розглядати їх як групу. Важливо, що 
критики виокремлюють тільки ті «спільні ознаки» фільмів цієї 
групи, які вписують їх у відповідний спільний контекст, до якого 
і відсилає слово «нуар».

Відповідно подальший резонанс цих текстів та, зрештою, 
їхня роль в історії жанру значною мірою пов’язані саме з обу-
мовленим дискурсивною специфікою тогочасної культурної 
ситуації інтертекстуальним та, відповідно, смисловим потен-
ціалом цього слова. За словами Дж. Нермора, «французькі кі-
нокритики були наскільки захоплені метафорою нуару, що в 
подальших дискусіях продовжували розвивати зв’язок між есе 
Н. Франка та Ж.-П. Картьє. Ближче до наступного десятиліття, 
коли ця категорія розширилася та стала основою і обґрунтуван-
ням для ретроспектив і каталогів, французькі критики все ще за-
звичай наслідували лінію, намічену Н. Франком, наголошуючи 
на динамізмі, жорстокості та ірраціональності нуару» [11, p. 17]. 
Тобто «метафора нуару» дозволила французьким кінокритикам 
не тільки об’єднати окремі голлівудські фільми в певну «тен-
денцію», але й створила специфічну оптику для їхньої інтерпре-
тації – через призму дискурсів сюрреалізму й екзистенціалізму, 
певної літературної традиції та навіть безпосередньо конотатив-
ного ряду чорного кольору.

Таким чином, цей короткий екскурс в історію використання 
терміна «нуар» демонструє один із механізмів жанроутворення 
та дозволяє зробити кілька важливих висновків щодо природи 
функціонування жанрових категорій. Зокрема, що в жанровому 
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процесі конструктивну роль відіграє кінокритика, на протива-
гу поширеному в жанровій теорії твердженню про те, що роль 
останньої полягає передусім у виявленні та класифікації певних 
спільних «жанрових ознак» у низці фільмів. Як зазначалося, 
сформульована теоретично сукупність жанрових ознак чи харак-
теристик є результатом не тільки ідентифікації спільних елемен-
тів у «багатьох фільмах», а й наслідком перетину певного кіне-
матографічного матеріалу та певної дискурсивної перспективи. 

Отже, змістом жанрового терміна є не просто всі (чи будь-які) 
спільні для тих чи інших фільмів ознаки, а тільки певні, – ті, що 
набувають (чи отримують) сенсу саме з такої перспективи. А це 
означає, що виокремлення в тому чи іншому фільмі таких «жан-
рових ознак» є передусім актом інтерпретації. Скажімо, стосов-
но нуару ідеться про інтерпретацію того чи іншого фільму через 
призму його «атмосфери», а не тематики (як у вестерні). До того 
ж виокремлений французькими кінокритиками «набір ознак» 
(«песимізм», «тривога», «жорстокість»), що склав пізніше зміст 
жанрового терміна «нуар», є передусім набором значень, що мо-
жуть бути співвіднесені з різними елементами структури фільму. 
Користуючись цим набором значень для жанрової ідентифікації 
того чи іншого фільму, ми виокремлюємо в ньому саме ті візу-
альні / естетичні / кінематографічні елементи, що можуть бути 
наділені відповідними значеннями. Зокрема, пізніші дослідники 
нуару, ідучи за вказівками французьких «першовідкривачів» цьо-
го жанру, виділяють таку його візуальну ознаку, як, скажімо, до-
мінування на екрані тіней, – завдяки здатності подібної сценогра-
фії конотувати, наприклад «тривогу» чи «песимізм». Тобто тією 
мірою, якою ті чи інші (візуальні) елементи фільму здатні проду-
кувати конотації, що відповідають тим чи іншим значенням, упи-
саним у структуру поняття «нуар», ці елементи можна інтерпре-
тувати як його «ознаки». Будь-які інші конотації цих елементів, 
що не збігаються з такими значеннями, автоматично відсіюються. 
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Інакше кажучи, той чи інший елемент як «ознака нуару» може 
мати тільки певне(і) значення, інакше цей елемент просто не є 
його ознакою. Тобто виокремлення будь-якого елементу як «озна-
ки» жанру неминуче призводить до закріплення за ним певного 
значення та відкидання інших можливих його значень. 

Таким чином, при розгляді тих чи інших фільмів як жанро-
вих отримують тлумачення певні візуальні, естетичні чи кінема-
тографічні елементи цих фільмів відповідно до набору значень, 
імпліцитно вписаних у відповідне жанрове поняття. Розгляд того 
чи іншого фільму, наприклад, як «нуару», має своїм наслідком 
уписування в тканину цього фільму певного смислу, носієм якого 
і є поняття «нуару». Користуючись «жаргоном» дискурс-аналі-
зу, можна також описати жанрове поняття як певну дискурсивну 
сітку, під час накладання якої на матеріал того чи іншого фільму 
можна, по-перше, виокремити певні елементи цього фільму як 
значимі та, по-друге, закріпити за цими елементами певні зна-
чення, відсіявши при цьому інші. Така стабілізація значень за-
безпечує смислову цілісність фільму як жанрового тексту. Отже, 
однорідна жанрова ідентичність фільму є ситуативним результа-
том безпосередньо власне акту жанрового маркування, що ретро-
активно наділяє його полівалентні елементи узгодженими жан-
ровими значеннями, транслятором яких є саме жанрове поняття. 

Водночас, оскільки жанрове поняття завжди є способом по-
значення певної сукупності «ознак», спільних для тих чи інших 
фільмів, воно функціонує також і як канал, що спрямовує визна-
ченим чином роботу інтертекстуальності (встановлення зв’язків 
подібності між фільмами), та, відповідно, – як механізм закрі-
плення в культі певних способів інтертекстуального прочитання. 
Набуваючи поширення, певні жанрові концепти (винайдені спо-
соби класифікації та означування) впливають також і на практи-
ки кіноіндустрії: сконструйована сукупність фільмів може слугу-
вати зразком та полем референції для нової кінопродукції, – як, 
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скажімо, у випадку з нео-нуаром. Таким чином, проблема жанро-
вих визначень полягає не в їх коректності, а радше в їхній про-
дуктивності, яка в свою чергу залежить від того, наскільки тим 
чи іншим жанровим поняттям вдається закріпитися в культурі і 
впливати на глядацькі чи виробничі практики.

Загалом, як зазначає Р. Олтмен, жанр є завжди ретроспектив-
ним. Тобто, коли якась група фільмів отримує жанрову ідентич-
ність, по-суті, спільний означник, унаслідок чи то критичного 
аналізу, чи застосування комерційної стратегії, чи якихось інших 
процесів, цей означник ретроспективно поширюється і на певні 
попередні фільми, які до того могли мати іншу ідентичність, на-
лежати до інших груп. Із присвоєнням нової ідентичності певній 
групі фільмів, починає набувати ваги відповідно і певний набір 
їхніх характеристик, певний спосіб прочитання цих фільмів. 

Ідеться, по-суті, про постійне суперництво різних жанрових 
понять та, відповідно, різних принципів класифікації; відбува-
ється постійний процес перевизначення жанрів, – одні жанри 
зникають, інші з’являються, змінюється зміст поняття. Окремі 
фільми, відповідно, змінюють власну жанрову належність, що 
надає їм іншого сприйняття протягом історії. У певні періоди 
часу одні жанрові концепти можуть мати більшу популярність 
та переваги під час жанрового розгляду певних фільмів. Як, при-
міром, у 1970-х роках концепт нуару мав перевагу над концеп-
том мелодрами, зокрема щодо розгляду кримінальних фільмів 
1940–1950-х років. 

Таким чином, будучи провідником в інтертексті не тільки 
кінематографа, але й культури загалом (оскільки забезпечує 
зв’язок кінематографічних текстів із текстом культури), жанр 
є важливою категорією культурної пам’яті, інструментом реак-
туалізації минулого в досвіді кінематографічної рецепції. До-
слідження інтенсивності та тривалості циркуляції в культурі 
певних жанрових концептів, ступеня їх включення в інтертек-
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стуальні практики, дозволяє робити висновки щодо тяглості від-
повідних «способів бачення», актуальності певних дискурсів у 
культурі.
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ТОК-ШОУ ЯК ФОРМУЛЬНИЙ ЖАНР 
СУЧАСНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ: 
ТИПОЛОГІЯ, СПЕЦИФІКА, 
ІСТОРИЧНИЙ ЗРІЗ

Сучасні мас-медіа дедалі очевидніше стають окремим, само-
стійним і дієвим сегментом, формульною матрицею соціокуль-
турного простору, для якого вони створюють нову медійну ре-
альність. Стрімко змінюється парадигма медіа-логіки як практи-
ки витлумачення реальності за допомогою форматів, що стають 
домінуючою формою репрезентації реальності і змісту. Цьому 
сприяють глобальний контекст комунікативного середовища, 
процеси конвергенції медійних засобів, інтеграція мас-медіа в 
розважальну індустрію. Відбувається активний і безперервний 
процес взаємної адаптації мас-медіа і соціуму. Сучасне телеба-
чення має центральний статус у медіа-культурі постмодернізму. 
Наразі воно активно артикулює необхідність перетворювати 
факти й події реального життя на ланцюг захоплюючих драма-
тичних історій, сюжетів.

Серед телевізійної продукції два формульні жанри – ток-шоу і 
реаліті-шоу – найадекватніше відповідають телевізійному запи-
ту на «storytelling», адже вони найповніше інсценізують драма-
тургію сучасних телевізійних видовищ. Драматургічні конвен-
ції та оповідну структуру ток-шоу використовують у більшості 
форматів сучасного телевізійного контенту, зокрема в найпопу-
лярнішому на сьогодні корпусі програм у жанрі «реаліті». 

Без перебільшення можна стверджувати, що ток-шоу є не 
тільки величезним сегментом сучасного розважального телеба-
чення – саме популярність програм цього жанру значною мірою 
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і сформувала розважальне, особливо таблоїдне (Tabloid TV), те-
лебачення, серед характерних рис якого – епатажна подача ін-
формації, сенсаційність, тематичний еклектизм тощо.

Експансія жанру ток-шоу в українському ефірі відбувається 
протягом останнього десятиліття. Ток-шоу є запозиченим про-
дуктом американської телеіндустрії, де воно пройшло етапи 
формування, розквіту, деградації, апгрейду і становлення. Саме 
тому останню частину пропонованої статті присвячено історії 
розвитку жанру «ток-шоу» в США.

Назва «ток-шоу» походить від англійської «talk show» (talk – 
розмова і show – видовище, вистава). У зв’язку із цим постає 
логічне питання про те, яке із цих слів словосполучення є голов-
ним, а яке – другорядним. Вирішення цієї дилеми – ключ до ро-
зуміння концепції сучасного телевізійного мовлення в цілому, 
пояснення популярності програм ток-шоу та їх місця в жанровій 
структурі телебачення.

За той час, коли на пострадянських теренах поряд з дер-
жавною моделлю функціонування мас-медіа з’явилася комер-
ційна, телевізійне мовлення зазнало суттєвих змін, особливо в 
програмному контенті телеканалів. Культурно-просвітницька 
та ідеологічна функції, притаманні радянському телебаченню, 
поступилися розважально-інформаційній. Нові умови вимага-
ли від продюсерів і топ-менеджменту телеканалів пошуку всіх 
можливих способів для приваблення й утримання потенційної 
аудиторії. І формулу було знайдено: привнесення розважального 
елементу в інформацію найсерйознішого змісту. Одним із проя-
вів цього стала поява інфотейнменту як особливого способу від-
бору й подачі інформації, що стосується важливих соціальних, 
політичних чи історичних подій, у полегшеній, розважальній 
манері. Аналізуючи стрімко зростаючий відсоток розважаль-
ності в медіа-контенті, американський дослідник Н. Постмен 
(N. Postman) у книзі «Amusing Ourselves to Death» («Розважа-
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ємося до  смерті») визнає, що в медіа-культуру «прийшла ера 
шоу-бізнесу… Телебачення виявилося парадигмою для концеп-
ції суспільної інформації, представляючи нам новини, упаковані 
як водевіль… примушуючи інші засоби масової комунікації чи-
нити так само. Незабаром цінність новин визначатиметься рів-
нем аплодисментів, який вони забезпечують» [14, p. 29].

У цьому контексті стає зрозумілим, чому всі програми в жан-
рі ток-шоу тяжіють до групи розважальних. Це стосується на-
віть політичних ток-шоу, які претендують на інформаційність і 
аналітичність. Найвиразніше елементи розважальності й табло-
їдності наявні в так званих «життєвих» ток-шоу, де активно екс-
плуатуються теми насильства, сексуальних злочинів і збочень, 
шокуючих родинних стосунків, соціальної нерівності, пропо-
відуються ескапізм та ідеологія споживання. Проблема насиль-
ства на телеекрані іноді обґрунтовується найрізноманітнішими 
теоріями, наприклад «теорією шоку» (насильство «висмикує» 
глядача з повсякденності, виводячи зі стану психологічної за-
гальмованості), або «теорією катарсису»; екранне насильство 
часто пояснюється потребою глядачів отримати психологічну 
розрядку. Продюсери телевізійних ток-шоу стверджують, що 
в такий спосіб вони обслуговують громадськість, пропонуючи 
комунікаційну платформу для обговорення досі недосліджених 
соціальних проблем. Головним аргументом для захисників над-
мірної розважальності в програмах телебачення є глядачі, адже 
такі ток-шоу утримують високі рейтинги.

Поява жанру ток-шоу та проліферація (розростання) його різ-
новидів на телебаченні зумовлені кількома причинами, витоки 
яких сягають ідеологічних, економічних, соціальних і психоло-
гічних підвалин.

Ідеологічна причина. В СРСР, як і на батьківщині жанру – у 
США, ток-шоу з’явилися в ефірі у схожих умовах – на тлі розвін-
чання ідеологічних міфів, проте з 30-річною розбіжністю в часі. 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

245

Ток-шоу як формульний жанр сучасного телебачення...

Відмінність полягає також і в тому, що їх поява в Америці була 
вимогою «знизу»: в американському суспільстві 60-х років мину-
лого століття панувало відчуття зради й розчарування після війни 
у В’єтнамі і політичних скандалів. Пересічні громадяни прагнули 
мати більше інформації, ніж їм пропонували офіційні джерела. 
У Радянському Союзі «гласність» і дозвіл на додаткове знання про 
табуйовані до тих пір факти і явища були спущені «зверху» згідно 
з рішенням комуністичної партійної верхівки, яка взяла курс на 
демократизацію. Починаючи з 1985 року, відбувалися зміни в па-
нівній ідеології, в економіці країни і суспільному житті. У ті роки 
на збентежених таким одкровенням радянських людей майже що-
денно обрушувалася лавина шокуючої інформації про минуле й 
сьогодення. І ті перші ток-шоу 1986 року у форматі телемостів 
між СРСР і США, які проводили Володимир Познер і Філ Дона-
хью (Phil Donahue), згодом набули особливо символічного змісту.

Після розпаду СРСР, у серпні 1991 року, відкрилися нові по-
літичні, економічні та культурні можливості розвитку усієї сис-
теми мас-медіа нових пострадянських держав. В Україні появу 
численних політичних ток-шоу датують 2004 роком, коли акти-
візувалися процеси формування громадянського суспільства, 
виникла потреба в обговоренні численних соціально і політично 
значимих питань. Жанр «ток-шоу» виявився найадекватнішим 
для задоволення цієї потреби українського загалу.

Економічна причина. Процеси комерціалізації телебачення 
в Україні відбувалися повільніше, порівняно Росією, з відста-
ванням у декілька років. Зародження вітчизняного комерційного 
телебачення сягає другої половини 1990-х років, а початок фор-
мування цивілізованого ринку телевізійної реклами і створен-
ня фахового Індустріального телевізійного комітету (ІТК, 2002) 
датують першими роками нового століття. Перші найбільші 
приватні телевізійні канали, серед яких «Інтер» та «1+1», мали 
універсальний тип мовлення («все для всіх») і кожен зорієнтову-
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вав свою діяльність на максимально великий сегмент аудиторії. 
Ток-шоу – один з найбільш кон’юнктурних жанрів на телеба-
ченні. Фактично завжди вони мають популярність у пересічних 
глядачів різного віку незалежно від статків, освіченості чи со-
ціального статусу, особливо це стосується денних шоу, розра-
хованих на домогосподарок, а в Україні – ще й політичних ток-
шоу, високі рейтинги яких зумовлені вкрай політизованою на 
той час атмосферою в соціумі. Телевізійні публічні обговорення 
приваблюють глядачів здебільшого у двох аспектах: по-перше, 
вони репрезентують суспільну думку, позбавлену пут офіційно-
го тлумачення, звільнену від культурної стриманості, а по-друге, 
вони мають потужний розважальний компонент. Крім того, ви-
робництво ток-шоу є значно дешевшим, порівняно з іншими 
розважальними форматами: економію забезпечують наявність 
незмінної стаціонарної студії, невелика кількість запрошених 
гостей і один, бажано відомий і харизматичний, ведучий.

Соціально-психологічна причина. Глобальна комп’ютери-
зація, зробивши велику послугу людству в комунікаційній сфе-
рі, водночас створила певний «дефіцит» емоційності й невиму-
шеності в людських стосунках. Відбувається повільний, проте 
постійний процес втрачання діалогічності й паралельно з ним 
виникають ознаки раннього психологічного старіння суспіль-
ства, самотності індивідуумів.

Завдяки жанру «ток-шоу» телебачення змогло подолати одну 
зі своїх вад, яка характерна для мас-медіа і всієї масової культу-
ри – однобічність комунікації. У соціумі знову виникла втрачена 
діалогічність. Діалогічний тип комунікації телевізійного ток-
шоу дозволяє усім учасникам комунікативного акту взаємодіяти 
між собою та розглядається в теорії спілкування як іманентна 
властивість розмовних видовищ.

Причина популярності ток-шоу детермінована потребою 
людей у який-небудь спосіб послабити надмірне психічне на-
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пруження від інформаційних потоків, які повсякчас обрушу-
ються на сьогоднішнього індивіда. Глядачі потребують засобу, 
який «редукує складні інтелектуальні проблеми до примітивних 
дуальних опозицій, що дає індивіду можливість відпочити від 
соціальної відповідальності, особистісного вибору, розтопити 
його в натовпі глядачів “мильних опер” або механічних спожи-
вачів рекламованих товарів, ідей, гасел» [10].

Цивілізаційне оточення, незважаючи на його інформаційну 
насиченість, роз’єднує людей, не дає їм можливості для відвер-
того спілкування. Новий вид соціально-економічних відносин в 
Україні, що складається внаслідок швидкої капіталізації всього 
державного устрою, впливає і на формування взаємовідносин 
між людьми.

Психологи стверджують, що в популярності ток-шоу втілю-
ється своєрідна людська потреба залучення до соціуму певних 
його проблем. Тож не дивно, що для багатьох прихід на ток-
шоу – привід висловитися не тільки про певну подію, а й розло-
го, з відступами, асоціаціями й алегоріями розказати про власну 
долю.

Такі програми, порушуючи гостру тему, надають глядачеві 
право вибору однієї з точок зору. Вони дають змогу засуджувати 
чи виправдовувати, не погоджуватися, заперечувати, відчувати 
симпатію, навіть ненавидіти. Водночас фахівці стверджують, 
що такий формат може стати й інструментом маніпулятивного 
впливу на аудиторію.

Вагомий внесок у додаткову популяризацію ток-культури 
здійснив і наймолодший медійний засіб – Інтернет, де численні 
чат-руми і форуми забезпечують глобальне миттєве обговорен-
ня зі значною кількістю випадкових партнерів та цікавими не-
передбачуваними результатами й висновками.

Російський телеведучий В. Познер, якого вважають зачина-
телем ток-шоу в Росії, переконаний, що ток-шоу – одна з най-
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демократичніших форм, котра дозволяє звичайним людям брати 
безпосередню участь у телепередачі і яку не замінять інші інтер-
активні формати телевізійних програм.

Визначення терміна «ток-шоу». Існує неабияке розмаїття 
визначень терміна «ток-шоу». «Сучасний словник літератури і 
журналістики» пропонує таке тлумачення жанру ток-шоу: «на-
прямок у телевізійній журналістиці, змістом якого є інформу-
вання глядачів за допомогою “розмови” (діалогу, полілогу) пе-
ред телекамерою, а також залучення до обговорення піднятих 
проблем аудиторії як у студії, так і поза нею» [2, с. 337].

У підручнику «Телевізійна журналістика: теорія і практика» 
термін «ток-шоу» формулюється як «розмовне видовище, під 
час якого відбувається спілкування ведучого-рефері з учасником 
(учасниками) програми, запрошеними до студії, а також ведучо-
го-рефері й учасника (учасників) зі студією, та яке передбачає 
запитання й відповіді, можливий аналіз висловленого з приводу 
тієї чи іншої теми, визначеної заздалегідь» [12, с. 109].

Дослідник Іван Мащенко характеризує ток-шоу як «розмов-
ну або розважальну передачу на телебаченні, котра побудована 
як бесіда ведучого з одним або кількома виступаючими (часто 
в присутності аудиторії в студії, яка зазвичай жваво реагує на 
перипетії розмови)» [7, с. 430]. Окремі дослідники акцентують 
увагу на тому, що ток-шоу є дискурсом і виокремлюють властиві 
йому основні характеристики словесного дискурсу [5].

Крім зазначених, існує значна кількість джерел із тлумачен-
нями жанру «ток-шоу», схожих за змістом чи близьких за суттю 
до вищенаведених.

Оригінальною щодо визначення програм ток-шоу і їх специ-
фіки видається думка виробника цих передач – керівника студії 
спецпроектів російського Першого каналу Н. Ніконової. На її 
переконання, ток-шоу – це обмін енергіями. «Найпростіший 
спосіб висічення енергії – організація конфлікту. Це – основа 
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жанру. Це – не агресія. Це – градус енергії. Люди дивляться 
ток-шоу не заради інформації. Ми продаємо емоції. Питання 
тільки, яку саме емоцію ти продаєш, у який спосіб ти цього 
досягаєш» [8].

Схема ток-шоу. На перший погляд ток-шоу будується за до-
сить простою схемою – герої, глядачі, ведучий, питання і від-
повіді. Однак це не завадило ток-шоу мати значну кількість 
різновидів, що їх класифікують за різними критеріями: за тема-
тикою (проблема дискусії), способом зв’язку між учасниками 
чи опонентами (безпосередній / супутниковий / телефонний / 
комп’ютерний (Skype-конференція)), типом комунікації («тіс-
ний діалог» / «вільне розсіювання» – концепція Джона Пітерса 
(Jon Peters)), складом учасників, цільовою аудиторією, харак-
тером питання обговорення (прихований альтернативний / від-
критий), формою спілкування тощо. Через таку кількість філь-
трів відбору існує різнобарвна палітра типів ток-шоу: політичні, 
жіночі, сімейні, ток-шоу про стосунки, спеціалізовані (музичні, 
лікарські, судові), телемости, теледебати тощо. Зазначені види, 
незалежно від критеріїв їх видових групувань, належать до жан-
ру розважальних програм, навіть якщо продюсери й автори ток-
шоу позиціонують його як «політичне» чи «аналітичне».

У сучасному українському ефірі кожного сезону з’являються 
і зникають різноманітні ток-шоу. Утім, протягом останніх п’яти 
років у перманентному рейтингу глядацької популярності 
превалюють політичні ток-шоу, які є майже на всіх загально-
національних телеканалах. У сезоні 2012 року популярність 
політичних ток-шоу почала спадати, натомість у денному ефірі 
центральних телеканалів майже одночасно з’явилися ток-шоу, 
де обговорюють життєві колізії пересічних людей (наприклад, 
«Про життя»).

Ток-шоу, як і будь-який інший телевізійний продукт, має влас-
ні складові успіху. Актуальність теми дискусії, змістовні й ціка-
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ві співрозмовники, відповідний дизайн студії, її стаціо нарність, 
цикловий характер виходу в ефір, тобто регулярна повторюва-
ність – усе те, що розраховане на збудження у свідомості масово-
го глядача очікування нової зустрічі. Правила шоу передбачають 
«велику формульну наративність, драматичність інформаційних 
сюжетів – урахування логіки мелодраматичних або детективних 
історій, з їх упізнаваними персонажами, зав’язкою, розвитком, 
кульмінацією, розв’язкою і мораллю. Дія в шоу і поведінка його 
героїв значною мірою підпорядковуються сценарію режисера із 
заздалегідь запланованими  ефектами» [4].

Структура ток-шоу містить три базові компоненти:
– «ведучий-рефері» (творча група, яка працює над про-

грамою); 
– учасник або учасники (опоненти);
– «внутрішній глядач» (глядачі в студії, які теж беруть участь 

у дискусії) [12, с. 109].
Ведучий. Ток-шоу – найбільш персоніфікована форма телеві-

зійної програми. Динаміка ток-шоу і його рейтинг глядацької по-
пулярності значною мірою залежать від особистих якостей веду-
чого: розум, дотепність, шарм – усе те, що належить до поняття 
«likability», або «здатність подобатися». Однак найважливішим, 
на думку журналіста телеканалу «1+1» Ю. Макарова, є вміння ве-
дучого створювати шоу з процесу спілкування з учасниками про-
грами. «Чим привабливий Ларі Кінг? Він сидить перед гостем, 
як удав перед кроликом. Зараз з’їсть. Сеанс годування удава на-
багато цікавіший, ніж думки кролика з цього приводу» [6, с. 84].

Отже, ведучий ток-шоу – особа, яка заслуговує на більшу 
увагу, ніж ведучий будь-якої іншої телепрограми. Усе, що від-
бувається всередині програми жанру «ток-шоу», концентруєть-
ся навколо особистості ведучого. Важливим є дотримання ве-
дучим, що координує телевізійне обговорення, трьох основних 
етапів в організації дискусії:
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а) «докомунікативного – у якому чітко формулюють пробле-
ми та визначають мету програми;

б) комунікативного – коли висувають і захищають тези, про-
думують запитання до опонентів;

в) посткомунікативного – коли аналізують проведену диску-
сію» [9, с. 28–29].

«Комплікативність» ток-шоу зобов’язує ведучого, з одного 
боку, перебувати в самому центрі подій, а з другого, – мінімі-
зувати своє втручання в ситуацію. Утім, найбільша складність 
для ведучого ток-шоу полягає в тому, що в прагненні до демо-
кратичної рівності з героями передачі він завжди повинен уміти 
бути головним.

У ракурсі проблем сучасної медіа-освіти та її адекватності 
нагальним потребам дозволю деякий відступ від мети дослі-
дження, оскільки вважаю за необхідне розглянути найбажаніші 
якості ведучого ток-шоу, уміщені в різних підручниках з журна-
лістики. За переконанням авторів навчальних посібників, це ті 
риси, які мають бути властиві справжньому ведучому ток-шоу і 
такі, що дозволяють йому вести програму в наміченому руслі та 
домагатися бажаного результату.

Ведучий ток-шоу. У ток-шоу, де конфліктність є фактором, 
що утворює сюжет, ведучий повинен виконувати дві, здавалося 
б, взаємовиключні функції – він має бути абсолютним авторите-
том, своєрідним рефері, який ніби займає нейтральну позицію в 
конфліктній ситуації, але водночас – провокувати і підтримува-
ти високий градус «комунікативного кипіння» в дискусії, зрос-
таючий рівень конфліктності в процесі спілкування учасників 
протягом усієї передачі.

Головними якостями, якими повинен володіти ведучий ток-
шоу, можна назвати безсторонність і уміння управляти аудито-
рією. По-друге, ведучий повинен органічно поєднувати в собі 
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індивідуальність і привабливість для глядачів, щоб бути поміч-
ником і порадником, а не головою, яка говорить.

По-третє, не потрібно забувати про визначальну якість веду-
чого саме ток-шоу – уміння говорити вчасно, точно і по суті: 
головна складність полягає в тому, що, з одного боку, уся пе-
редбачувана полеміка має бути ретельно продумана заздалегідь, 
а з другого, – від ведучого вимагається постійно імпровізува-
ти, швидко вирішувати форс-мажорні ситуації, що несподівано 
виникають. 

Навіть побіжний огляд найпопулярніших розважальних про-
грам сучасного телебачення дає можливість резюмувати: най-
успішніші ведучі мають у своєму вродженому психофізичному 
й набутому професійному арсеналі риси і навички шоумена. 
У ток-шоу проходить перевірка спроможності ведучого «сплес-
ти мереживо передачі із сотень реплік, характерів, думок і сум-
нівів, щоб у результаті вийшов цілий спектакль» [3, с. 57].

Гості програми. Крім ведучого, який знайомий з усіма за-
прошеними гостями, знає про мету і тему дискусії і є централь-
ним персонажем шоу, невід’ємною частиною програми також є 
запрошені гості. Найчастіше в ток-шоу беруть участь гості двох 
рівнів: герої і експерти, або інакше їх умовно можна назвати гос-
ті – проблеми і гості – радники, знавці. Перші розповідають про 
свої негаразди, порушуючи проблему, яка відповідає темі про-
грами, а другі, тобто експерти, які мають компетентну автори-
тетну думку, пропонують шляхи вирішення проблем, залучаючи 
професійний чи власний життєвий досвід.

Для запрошення гостей існує гостьовий редактор, а в разі що-
денного ток-шоу – гостьовий редакторський відділ. У їхньому 
розпорядженні база даних, яка дозволяє підібрати і запросити 
гостей відповідно до теми обговорення. Гості, не перебуваючи 
в студії, можуть взяти участь у ток-шоу завдяки супутниковому 
зв’язку («Свобода Савіка Шустера»).
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Глядачі в студії не завжди приєднуються до дискусії, їх участь 
іноді обмежується лише аплодисментами, сміхом чи деякими 
вигуками для створення «емоційної підказки» телеглядачам. Од-
нак практикується і технологія залучення до обговорення гля-
дачів у студії: останнім часом вони виказують свою точку зору, 
голосуючи в студії натисканням відповідних кнопок («Свобода 
Савіка Шустера»), або ж отримують право на бріф-монолог на-
прикінці програми («Свобода слова», ICTV). У деяких шоу, як 
наприклад «Велика політика», телеглядачі також можуть висло-
вити власну думку через Інтернет чи SMS-голосування. Окремі 
програми надають телеглядачам можливість додзвонитися в сту-
дію і висловитися за допомогою «гучного зв’язку».

Типи ток-шоу. Переходячи до класифікації подібних пере-
дач, слід зауважити, що розважальне ток-шоу у видовому сен-
сі є досить розпливчатим явищем. За наявності загальних для 
усіх програм жанрових ознак існує низка ознак другорядних, що 
не дозволяють розділити ток-шоу на чіткі групи, ґрунтуючись 
лише на одному критерії. Тут існує багато варіантів.

До окремої групи розмовних програм належать бесіда, теле-
дискусія, телеміст і теледебати. Доцільно саме з них розпочати 
класифікацію типів розмовних програм. Бесіда і дискусія най-
давніші на телебаченні, відомі глядачеві ще з радянських ча-
сів. Вони виникли в аудіоформаті на радіостанціях, де в режимі 
прямого ефіру оформлювалися, набуваючи властивих їм рис, 
правил і канонів, і першими з розмовних програм були адап-
товані на телебаченні. Незважаючи на те що ці програми дещо 
відрізняються від сучасних ток-шоу, зокрема тим, що в них від-
сутні риси власне «шоу», вони зрідка з’являються в телевізій-
ному контенті.

Між розмовним типом програми у форматі «дискусія» і 
ток-шоу існує незначна, але суттєва відмінність. Вона полягає 
в таких важливих характеристиках ток-шоу, як видовищність і 
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розважальність, керованість ведучим-модератором, який знає 
кінцеву мету обговорення. Безумовно, теледискусія з приводу 
якої-небудь гострої теми може бути цікавою, а тому певною 
мірою розважальною. Однак це не надає їй формату ток-шоу. 
Процес обговорення в дискусійній програмі вільний, без про-
писаного наперед сценарію з ретельно підібраними учасниками 
з урахуванням їхніх диспозицій. Адже для продюсерів ток-шоу 
важливо досягти конфліктності обговорення, динаміки й гостро-
ти задля забезпечення високих рейтингів.
Бесіда – діалог або полілог, іноді з використанням допоміж-

них кіно- чи фотодокументів (коротких сюжетів), як правило, 
без вираженої конфронтації сторін. Існує принаймні у двох ва-
ріантах: розмова, присвячена конкретній суспільно-важливій 
темі, або за участю людей, сама лише поява яких на екрані здат-
на притягнути аудиторію (ньюсмейкерів) незалежно від теми. 
На сучасному ТБ бесіда найчастіше буває включена в ток-шоу. 
Однак існують і самодостатні програми-бесіди, як, наприклад, 
«В гостях у Гордона» (Перший національний канал), «Поки всі 
вдома» («Інтер»). До жанру «ток-шоу» вони можуть належати 
умовно як програми розмовного жанру, тому що фактично не 
мають другої складової словосполучення «ток-шоу».
Телеміст – варіант ток-шоу, коли за допомогою техніки су-

путникового зв’язку використовується «можливість видовищ-
ного протиставлення контрастних за ментальністю аудиторій 
(чи окремих гостей), які, як правило, географічно віддалені 
одне від одного» [1, с. 40]. Розмовні ток-шоу у форматі «теле-
міст» виник ли в останні роки існування Радянського Союзу, 
у 1986 році, зав дяки двом відомим ведучим – Ф. Донахью 
(США) і В. Познеру. За допомогою таких програм радянський 
і американський народи після довгих років існування «заліз-
ної завіси» отримали одну з перших нагод відносно вільно по-
спілкуватися, ознайомитися з особливостями життя й культури 
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один одного. У такий спосіб радянські глядачі дізналися і про 
жанр «ток-шоу».

На сьогодні ток-шоу у форматі телемостів майже відсутні в 
телевізійному ефірі, супутниковий зв’язок використовують у но-
винах і політичних ток-шоу, але як елемент програми для спіл-
кування з закордонними політичними та громадськими діячами. 
В. Познер переконаний, що телемости можна було б робити і 
сьогодні, але не стільки зі США, скільки з країнами Балтії, з 
Україною, Грузією. Ідея В. Познера про пряме телевізійне спіл-
кування пересічних громадян колишніх республік СРСР цілком 
приваблива, однак наразі телебачення не виявляє інтересу до 
теле мостів у жанрі «ток-шоу». Видається також актуальним зро-
бити телемости з українцями-остарбайтерами, котрі працюють 
у різних країнах і про життя яких ми майже нічого не знаємо, 
хоча кількість наших співвітчизників, які подалися на заробітки 
в розвинені країни, сягає декількох мільйонів.

На сучасному українському телебаченні яскравим прикла-
дом формату «телеміст» є російсько-українська програма «Жди 
меня» («Жди мене», ОРТ / «Інтер»), що за тематикою наближена 
до ток-шоу «про стосунки». Історія цього телевізійного проекту 
розпочалася в 1998 році на Першому російському телеканалі. 
У 2001 році до російського проекту «Жди меня» приєдналася 
й Україна. Телеканал «Інтер» був першим каналом, який під-
тримав ідею світового пошуку. Так народилася програма «Жди 
меня. Україна». Перші включення з України тривали близько 
п’яти хвилин. Починаючи із 17 березня 2007 року, в ефірі теле-
каналу «Інтер» з’явилися перші супутникові телемости Київ – 
Москва. У загальному випуску програми хронометраж україн-
ського включення було збільшено до 30 хвилин.
Теледебати – сучасний варіант теледискусії, невід’ємна 

складова цивілізованої передвиборчої кампанії, тому можуть 
бути віднесені до типу «політичних» ток-шоу. До класичного 
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формату ток-шоу цей варіант розмовної програми наближає на-
явність елементів інтерв’ю, репортажу, гострота дискусії. Під 
час теледебатів кандидати змушені конкретизувати й персоніфі-
кувати власну програму, а глядачі – завершити процес диферен-
ціації електоральних груп відповідно до отриманої інформації. 
Для політичної культури України теледебати – явище нове, але 
апробоване. Однак дискусія двох кандидатів, які претендують 
на державницький чин високого рівня, ще не стала невід’ємною 
і обов’язковою частиною передвиборчого процесу, а залежить 
від суб’єктивного фактора.

Якщо за основу типологізації ток-шоу взяти адресний кри-
терій (ідеться про поділ ток-шоу на групи відповідно до тієї 
 аудиторії, для якої вони призначені), то виокремлюють три ос-
новні групи.

Перша група – «жіночі» ток-шоу. У програмі обговорюють ті 
питання, які цікавлять або можуть зацікавити тільки жінок (осо-
бисте життя, мода, краса, здоров’я, кар’єра), проблема розгляда-
ється, як правило, крізь призму жіночого бачення світу, героями 
розповідей є жінки, ведучими – також жінки: «Я сама» (НТВ), 
«Лолита. Без комплексов» («Лоліта. Без комплексів», Перший 
канал), «Что хочет женщина» («Чого хоче жінка», «Росія»), «Го-
род женщин» («Місто жінок», Перший канал), «Девичьи слёзы» 
(«Дівочі сльози», СТС). Перше ток-шоу класичного формату, 
орієнтоване на жіночу цільову аудиторію, з’явилося в ефірі в 
1995 році під досить «феміністичною» назвою «Я сама», запо-
чаткувавши новий етап у подальшому адаптуванні зарубіжного 
жанру на пострадянському телебаченні, тому темі цієї програми 
буде приділено увагу в розділі «Знакові ток-шоу».

В українському ефірі жіночі ток-шоу представлені програма-
ми «Красуні» (НТН) і «Шоу Оксани Марченко» (ТЕТ, 2007 рік). 
Останнє було задумане як вітчизняна копія «The Oprah Winfrey 
Show» («Шоу Опри Вінфрі»). Глядачі, до речі, могли порівняти, 
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адже американський оригінал показував у своєму ефірі телека-
нал «Тоніс». Це єдине американське ток-шоу, яке «побувало» на 
українському телеекрані.

Друга група – «сімейні» ток-шоу. На відміну від суто «жіно-
чих», вони орієнтовані вже на сім’ю, обговорюються проблеми, 
однакові для обох, учасниками є як чоловіки, так і жінки, пере-
дачі виглядають дещо цікавішими завдяки більшій різноманіт-
ності тем і можливостей вивчити проблему з різних точок зору. 
Це «Большая стирка» («Велике прання», Перший канал), «Моя 
семья» («Моя сім’я», «Росія»), «Семейные страсти» («Сімейні 
пристрасті», REN-TV), «Принцип домино» («Принцип доміно», 
НТВ). В українському ефірі класичних зразків сімейних ток-
шоу власного виробництва немає, але натомість виникли чис-
ленні «ток-шоу з лікарями», у яких професійні медики, народні 
цілителі, дотичні до галузі здоров’я фахівці дають поради про 
лікування тих чи інших фізичних недомагань.

Аудиторія сімейних шоу не залишилася без телевізійного 
продукту: тепер вона дивиться ток-шоу «Судові справи», де у 
формі судового засідання розглядаються справи, що стосують-
ся злочинів, скоєних родичами, сусідами чи колегами по роботі. 
Крім гостей «з драматичними історіями», тематика і проблема-
тика ток-шоу може бути висвітлена різними способами: інсце-
нізація ситуації, фрагмент відеоматеріалу, вражаючі результати 
досліджень чи статистики, резонансна подія суспільно-політич-
ного чи культурного життя тощо.

Третя група – вузькоспеціалізовані, найчастіше музичні 
ток-шоу. Тематика – музика, шоу-бізнес, сучасна субкультура. 
Етичний критерій передбачає поділ на дві групи відповідно до 
морально-етичного контенту й оформлення передачі. Перша 
група – передачі, що роблять акцент на скандалах, конфліктах, 
частенько на бійках учасників. Суть програми, як правило, по-
лягає не в пошуку рішення, а в самому обговоренні проблеми. 
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Найяскравішим зразком ток-шоу цієї групи є «Акулы пера» 
(«Акули пера»). Програма виходила в ефір протягом п’яти років 
на російському каналі ТВ-6, який до 2001 року був орієнтований 
на молодіжну аудиторію. Керівником проекту був відомий у ті 
роки телеведучий і продюсер Іван Демидов. Серед журналістів 
у студії як критики-експерти були постійно присутні скандаль-
ний журналіст Отар Кушанашвілі, епатажний музичний кри-
тик Сергій Сосєдов, оглядач газети «Московский комсомолец» 
(«Московський комсомолець») Михайло Маргуліс, журналіст 
Ілля Легкоступов. Дуже гострий і напружений діалог у студії 
переривався фрагментами відеокліпів героя ток-шоу або його 
концертних виступів.

На телебаченні в Україні музичних ток-шоу немає через 
брак музичних журналістів і професійних критиків сучасної 
естрадної музики. Винятком є музичне ток-шоу «Міністерство 
прем’єр», яке кілька років існувало в ефірі музичного телекана-
лу М1. Предметом обговорення журналістів і продюсерів у про-
грамі були прем’єрні відеокліпи. Однак дискусія майже ніколи 
не набувала гостроти, була нецікавою, утім, програма протрима-
лася тривалий час завдяки музичним відеоновинкам, але згодом 
її виробництво було все-таки зупинено.

Інший приклад музичного ток-шоу, але не окремої програ-
ми, а програми в програмі – «Фабрика зірок» («Новий канал»), 
коли після конкурсних виступів запрошували двох-трьох гостей: 
журналіста, продюсера для дискусії з приводу концертних но-
мерів, конкурсантів, шоу-бізнесу загалом. Однак дискусії в цих 
програмах були мляві, особливо якщо порівняти їх з буремною і 
скандальною програмою «Акули пера».

Типологія ток-шоу за тематикою дискусій. До цієї групи 
слід долучити ток-шоу «про стосунки», «жіночі», які вже згаду-
валися вище, і «політичні», котрі в українському ефірі є найпо-
пулярнішими серед глядачів.
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Шоу «про стосунки» хоч і мають загальну із «сімейними» 
програмами вікову (не цільову) аудиторію, однак відрізняються 
від них проблематикою тем і манерою дискусії. Однією з най-
перших програм цього підрозділу є ток-шоу про табуйовану 
на той час тематику, а саме – про секс – «Про это» («Про це»). 
Програма мала неабиякий глядацький попит, але за три роки 
всі теми, на думку продюсерів, було вичерпано і її виробництво 
зупинено. 

Ще одна програма, яка виокремлюється з-поміж подібних, – 
«Окна» («Вікна») з Дмитром Нагієвим. Скалькована з американ-
ського варіанта «The Jerry Springer Show» («Шоу Джері Спрінге-
ра»), ця програма є втіленням усіх характеристик, притаманних 
«таблоїдному» телебаченню в його найгіршому варіанті, а тому 
цілком заслуговує на звання телепрограми «Треш ТБ» (сміттє-
вого телебачення). До речі, «Вікна» є певним клоном формату 
відомого «Джері Спрінгер Шоу», але із запрошеними акторами 
й вигаданими історіями. Американський взірець, якого зарахо-
вували до різновиду «ток-шоу гніву», був справжнім чемпіоном 
серед такого телевізійного продукту за кількістю бійок і злама-
них речей у студії. Репліки Д. Нагієва, неприховане, зневажли-
ве ставлення до персонажів передачі розпалювали пристрасті 
конф ліктуючих сторін, що наближає його до специфічного типу 
ведучих, названих в Америці «шок-джок».

«Судові справи». В українському ефірі існує багато ток-шоу, 
які об’єднані одним форматом і їх можливо загалом назвати 
«Суди». Роль ведучого-модератора виконує суддя, є герої про-
грами – конфліктуючі сторони, свідки, також є експерти – адво-
кат і обвинувач і є внутрішній глядач – присутні в залі.

Програма українського виробництва 2008 року «Судові 
справи. Злочин і кара» (згодом – «Судові справи» («Інтер»)). За 
визначенням виробників Film UA Group, це – щоденне script-
reality-шоу за оригінальним німецьким форматом Der Foderale 
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Richter («Федеральний суддя»). Усі сюжети програми основані 
на реальних судових справах. Обвинувачувані й потерпілі, свід-
ки та експерти, прокурор, адвокат і суддя – фігуранти процесу, 
мета якого – встановити істину. Відтворити картину пригоди 
допомагають відеокадри з місця події. Вердикти виносять судді 
проекту, які є реальними фахівцями у юриспруденції.

Схожі за схемою і сюжетом і інші телевізійні тяжби: «Сі-
мейні справи з Іриною Калінською» та «Судові справи з Ігорем 
Годецьким» (обидва «1+1»). Під час зйомок судді доводиться 
«виносити» до 18 судових вердиктів на день. «Судові справи…» 
займаються тільки Цивільним і Адміністративним кодексом: 
квартирні питання, розв’язання боргових суперечок, розбір 
конфліктів про невиконання зобов’язань підписаних договорів. 
Найпопулярнішими серед глядачів є випуски програм, які при-
свячені розгляду цивільних справ з позовами про розлучення.

Політичні ток-шоу. Політичні ток-шоу – це гібридний жанр, 
у якому інформативність і розважальність зумовлені технологія-
ми, орієнтованими на цільову телевізійну аудиторію даного про-
дукту. З одного боку, головним завданням політичних ток-шоу є 
висвітлення важливих подій, а не вирішення конкретних проб-
лем. А з другого, мета такої програми – показати цікавий, скан-
дальний інформаційний продукт. Адже, судячи з дослідження, 
чим більше скандалів, конфліктів, тим це цікавіше для глядача. 
На такому протиріччі будується майже вся інформаційно-аналі-
тична платформа сучасного телебачення. Очікування глядача від 
політичних ток-шоу роздвоюються, він очікує майже несуміс-
них речей: серйозної і змістовної дискусії і водночас розваги, 
емоційної динаміки, веселощів та забави. Однак не лише пере-
січні глядачі, але й самі політики хочуть, аби ток-шоу урізнома-
нітнювали свої формати.

Політичні ток-шоу часто слугують індикаторами гострих 
суспільних проблем, голосно заявляючи про них завдяки своїй 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

261

Ток-шоу як формульний жанр сучасного телебачення...

публічності й можливості викликати резонанс, а інколи стають 
арбітрами у справі розв’язання конфліктних ситуацій або своє-
рідною силою, що покликана відновити справедливість. На дум-
ку соціологів, позитивний момент ток-шоу полягає в тому, що 
вони руйнують будь-які ілюзії щодо якості політичної еліти й 
«десакралізують» політичний процес загалом. Загальноукраїн-
ський скептицизм щодо політики існує значною мірою завдяки 
ток-шоу.

Однак уже досить тривалий час в українському ефірі спосте-
рігається тенденція до їх певної уніфікації, а якби не декорації 
чи обличчя ведучих, то відрізнити одне політичне ток-шоу від 
іншого за деякими особливостями розкриття тем, специфіч-
ною проблематикою, учасниками чи експертами іноді досить 
складно. 

Історія ток-шоу: радянський, пострадянський періоди

До того, як Україна стала незалежною державою, функціону-
вав єдиний радянський телевізійний простір з паралельно існу-
ючим республіканським телебаченням (три центральних телеба-
чення і обласні телерадіокомпанії). Навіть тривалий час потому, 
приблизно до середини 1990-х років, коли почала формувати-
ся вітчизняна система комерційних телеканалів, до ефірного 
пакета мовлення входили центральні російські канали. У цей 
період українці перебували в межах інформаційної платформи 
мовлення центральних російських телемедіа. Тому в пропоно-
ваному досліджені згадуються ті розмовні програми, які пере-
дували появі класичного формату ток-шоу, починаючи з періоду 
перебудови, і власне ток-шоу, створені пізніше на російському 
 телебаченні.

Коли на теренах СРСР функціонувало лише державне телеба-
чення, у його ефірі, звичайно, існували розмовні телепрограми 
у формі дискусій, бесід, спеціальних проектів: найяскравішою 
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в цьому жанрі наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років була 
програма «От всей души» («Від усієї душі») з ведучою Вален-
тиною Леонтьєвою. Пізніше, у період перебудови, у медіа ще не 
вживали англомовного терміна «ток-шоу», однак явище, яке він 
означав, уже існувало. Це були телепрограми, на які приходили 
фахівці і звичайні глядачі, котрі експансивно обговорювали за-
пропоновану проблему. Це були прообрази сучасних ток-шоу: 
«12-й этаж» («12-й поверх») Е. Сагалаєва, «Музыкальный ринг» 
(«Музичний ринг») Т. Максимової, перші телемости, «Пресс-
клуб» («Прес-клуб»), «Будка гласности» («Будка гласності»), 
«Взгляд» («Погляд») з Владиславом Лістьєвим, Олександром 
Любимовим та ін.

У той час до цих програм була прикута увага мільйонів теле-
глядачів. І хоча в телевізійній практиці тоді ще не існувало су-
часної системи виміру популярності програм за допомогою 
рейтингів глядацького перегляду, проте вищезгадані програми, 
вочевидь, мали неабиякий попит у телеглядачів. Це ставало зро-
зумілим, коли після чергового резонансного випуску тієї чи ін-
шої програми виникала громадська дискусія на шпальтах газет, 
тривали обговорення спірних питань, порушених у телепереда-
чі, звичайними громадянами тощо.

Історія ток-шоу в ефірі радянського і пострадянського – ро-
сійського й українського – телебачення умовно поділяється на 
три етапи: 1) з 1986 до 1991 року; 2) з 1991 року по 2000 рік; 
3) з 2001 року до сьогодні.

Перший етап. Початок. Першим радянських глядачів з 
жанром ток-шоу ознайомив відомий американський ведучий 
Ф. Донахью, якого вважають засновником цього жанру. Зо-
крема, головний здобуток Ф. Донахью полягає у винайденні 
популярної формули, яка сприяла створенню класичного ток-
шоу і котра лежить в основі сучасної телевізійної культури цієї 
програми. У 1986 році Ф. Донахью провів разом з В. Позне-
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ром (з радянського боку) ток-шоу у форматі «телеміст» між 
СРСР і США.

Ці передачі залишаються унікальними в історії тележурна-
лістики: вони заклали підвалини культури розмовного жанру, 
встановивши канони й неписані правила сучасного жанру ток-
шоу. Гостями ведучих були, як правило, відомі фахівці, герої 
дня і знаменитості, а безпосередніми учасниками полеміки 
ставали глядачі – як у телестудії, так і біля домашніх екранів. 
Глядачі безпосередньо з місць (чи по телефону) могли стави-
ти свої питання гостям, коментувати їхні думки, виголошува-
ти власне бачення проблеми, сперечатися один з одним, що, 
урешті-решт, надавало програмі емоційної різноманітності, 
динаміки. Весь процес обговорення видавався пересічному 
глядачеві непередбаченим, спонтанним і зовні некерованим. 
Після ток-шоу у форматі телемосту В. Познер провів численні 
ток-шоу за участю сотень людей різних національностей, про-
фесій і віку. Дослідники одностайні в оцінці заслуг В. Познера 
і вважають його зачинателем жанру ток-шоу на вітчизняному 
телебаченні.

Другий етап. Експансія. З 1991 року розпочався період екс-
пансії зарубіжних форматів ток-шоу на екранах пострадянських 
країн. Українське телебачення на той час не виробляло ток-шоу, 
але український глядач ще традиційно дивився ефір російських 
телеканалів. Винятком може бути «Молодіжна студія “Гарт”», 
яка розпочала свої жваві дискусії на державному телеканалі 
УТ-1 у 1986 році і проіснувала до 1993 року.

Телебачення відкривало й осягало закони телевізійних жан-
рів, драматургії і телевізійної діяльності загалом. Ток-шоу спо-
чатку існували як «кальки» західних телепрограм, копіюючи не 
лише їхні основні ознаки (легкість розмови, артистизм веду-
чого, обов’язкова присутність аудиторії), але й розважальність 
як елемент комерційного успіху. У перший рік своєї появи на 
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наших екранах передачі в жанрі ток-шоу транслювали лише у 
вечірню пору. Особливо це стосувалося ток-шоу з табуйованими 
темами передач – «Человек в маске» («Людина в масці»), «Про 
это» («Про це»). Такі програми були психологічними за харак-
тером обговорюваних тем, їхня головна мета полягала в тому, 
щоб допомогти телеглядачам виявити психологічні проблеми й 
знайти оптимальні для них рішення.

Для наслідування використовували будь-які зарубіжні зразки 
телепродукції, що приносили глядацький успіх і економічний 
зиск. Прикладом може слугувати телепрограма «Час пик» («Час 
пік») телекомпанії ВИД у жанрі аналітичного ток-шоу, скопійо-
вана із шоу Ларі Кінга «Larry King Live» (у ведучого В. Лістьєва 
були навіть такі підтяжки, як у Ларі Кінга).

Уже на початку нового століття денний ефір багатьох теле-
візійних каналів виявився надто перенасичений програмами у 
форматі ток-шоу (наприклад, «Частные истории» («Приватні іс-
торії», НТВ), «Лоліта. Без комплексів» (ОРТ)). Денні ток-шоу 
 перетворилися на своєрідні «телевізійні посиденьки посеред 
дня», з максимальним завантаженням рекламними блоками. 
Такі ток-шоу мали достатні рейтинги, не були затратними у ви-
робництві й у технології зйомки, а тому економічно прибуткови-
ми: студія з диванами по периметру, запрошені глядачі й знаме-
нитості (здебільшого від шоу-бізнесу) та ведучі – теж знамени-
тості, хоча не першого ешелону, але впізнавані, що зовсім добре 
для приваб лювання рекламодавців.

Ток-шоу «Большая стирка» («Велике прання») з Андрієм Ма-
лаховим було однією з перших показаних у Росії програм цього 
жанру. Утім, незважаючи на довготривалий глядацький успіх, 
зйомки було припинено щойно рейтингові показники «по-
повзли» униз. Незабаром А. Малахов з’явився в новому амплуа 
в ток-шоу «Пусть говорят» («Нехай говорять»), що існує вже де-
кілька сезонів поспіль.
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Так сталося і з ток-шоу «Принцип Доміно» (НТВ), яке згодом 
замінили на ток-шоу «Две правды» («Дві правди», НТВ). Ідея 
програми нагадувала попередній формат, але в ток-шоу «Дві 
правди» з ведучою Т. Догілевою було менше розважальності та 
більше психології. Це саме стосується й ток-шоу в українсько-
му ефірі: багато з них проіснували один, щонайбільше два сезо-
ни. Незмінним успіхом і довгочасним існуванням відзначилися 
лише політичні шоу, які через подібні назви і список майже од-
них і тих самих учасників схожі на програми-клони.

До 1995 року в незалежній Україні комерційного телебачення 
не існувало. З появою перших приватних телемовників («1+1», 
«Інтер», ICTV) почала формуватися вітчизняна система комер-
ційного мовлення. Одним з перших ток-шоу вітчизняного ви-
робництва є програма «Табу» з ведучим Миколою Вереснем, а 
згодом виникла програма-віддзеркалення – «Без Табу» з веду-
чою Ольгою Герасим’юк. «Без Табу» проіснувала в ефірі біль-
ше семи років і досі залишається чемпіоном-довгожителем на 
україн ському телебаченні.

Третій етап. У Росії з приходом до влади Володимира Путі-
на, у 2000 році, почала встановлюватися «владна вертикаль», на 
що відповідно відреагувало російське телебачення, яке значною 
мірою прямо чи опосередковано контрольоване владою.

До цього періоду в російському ефірі було значно більше про-
грам, орієнтованих на інформацію, гострих публіцистичних про-
грам, політичних ток-шоу, де обговорювали незручні для влади 
критичні питання. Поволі зменшується кількість «гострих» пуб-
ліцистичних ток-шоу, натомість поступово збільшується кіль-
кість розважальних: «Велике прання», «Вікна», «Нехай гово-
рять», «Заборонена тема». Вечірні ток-шоу для інтелектуалів зни-
кають, денний ефір переобтяжений ординарними ток-шоу «про 
все». На сьогодні програми в жанрі ток-шоу поступово зникають. 
З’явилося багато розважальних програм високого рівня якості.
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В українському ефірі час від часу виникали і зникали ток-
шоу, які не витримували одного-двох сезонів. Винятком є по-
літичні ток-шоу, які витіснили всі інші різновиди цього жанру. 
Особливо багато програм – політичних дискусій відбулося після 
2004 року. Майже кожний український телеканал мав своє полі-
тичне розмовне шоу. Політичне ток-шоу виробляють також і на 
регіональних телеканалах.

Крім політичних, існували й інші різновиди ток-шоу. На 
українському телеканалі «1+1» тривалий час виробляли чотири, 
несхожих одне на одне, ток-шоу: «Без Табу», «Подвійний до-
каз», «Я так думаю» (згодом програма виходила на 5 каналі), 
«Хочу і буду».

Програма «Без табу» зосереджувалася на справжніх життє-
вих драмах реальних людей. В основі ток-шоу «Подвійний до-
каз» – контрастна драматургія: чорно-білі барви у графічному 
оформленні, двоє ведучих як уособлення «за» і «проти», розді-
лені на дві групи учасники, які впродовж усього ефірного часу 
шукали консенсус навколо заявленої теми.

«Я так думаю» – політичне ток-шоу, присвячене обговорен-
ню резонансних суспільно-політичних проблем на політологіч-
ному рівні. «Хочу і буду», за твердженням авторів, спочатку за-
мислювалося як суто молодіжне ток-шоу під умовним гаслом 
«Май мету і досягни її!». Проте згодом з’ясувалося, що така кон-
цепція надто загальна, тому творча група вирішила надати своє-
му шоу глянцевого відблиску, наслідуючи стилістику глянцевих 
журналів: реальні історії з життя успішних публічних людей і 
пересічних героїв. Цей крок виявився ефективним, рейтингові 
показники зросли.

Ток-шоу «Нового каналу» під назвою «Життя прекрасне» за-
думувалося як «шоу успішних людей». Продюсери програми 
мали на меті показати, що в Україні є люди, у яких усе гаразд, 
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які зуміли вирішити свої проблеми; і ці люди живуть поряд, се-
ред пересічних глядачів.

Подібну ідеологію сповідувало також ток-шоу «Дійові осо-
би», що певний час виходило на телеканалі «Інтер». Його автори 
вбачали своє завдання у створенні в студії сприятливої безконф-
ліктної атмосфери для максимального розкриття людини перед 
глядачем. Однак концептуальна безконфліктність як у першому, 
так і в другому випадку перетворила програми на прісне видо-
вище із солодкуватою інтонацією. Ефірна недовговічність обох 
вищеназваних ток-шоу зумовлена порушенням законів вироб-
ництва й технології створення ток-шоу, в основі якого має бути 
конфлікт: особистісний, соціальний чи світоглядний, зіставлен-
ня суперечностей, динаміка висловлення різних думок, що на-
дає програмі емоційного насичення.

Процеси демократизації, які розпочалися в Україні після 
2004 року, породили своєрідний телевізійний феномен: трива-
лий час найрейтинговішими в ефірі виявилися не суто розва-
жальні, а політичні ток-шоу, серед яких виокремлюються такі, 
як «Шустер Live» з ведучим Савіком Шустером (Перший Націо-
нальний), «Велика політика з Євгенієм Кисельовим» («Інтер»), 
«Свобода слова» з ведучим Андрієм Куликовим (ICTV). Між 
цими шоу існує відмінність, яка не стосується учасників і тема-
тики обговорювань, але відчувається в манері ведення програ-
ми, тобто сфокусована на персоналіях ведучих, між якими явно 
простежується певна градація емоційності в поведінці під час 
дискусії. У свою чергу це впливає на весь перебіг програми й 
особливо на такий важливий показник сучасного телепродукту, 
як емоційна динаміка і напруга. Ток-шоу С. Шустера «Шустер 
Live» значно виграє в аналогічних проектах за цим показником, 
тоді як «Свобода слова» відрізняється не-конфліктністю, веду-
чий А. Куликов уникає загострення розмови. Це, з одного боку, 
означає меншу скандальність, а з другого, – у гостей існує біль-
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ше можливостей висловити аргументи, хоча і робить хід дис-
кусії дещо млявим.

Автор і ведучий програми «П’ять копійок» Роман Чайка, 
розмірковуючи про українські політичні ток-шоу, дає таке ви-
значення власній програмі: «“П’ять копійок” – своєрідне іро-
нічно-саркастичне політичне ток-шоу. Говорити серйозно про 
політику в нашій країні, здається, – це уже момент психічної 
ненормальності. У нас не працюють закони політичного жан-
ру. Тому тільки з допомогою сарказму й жартів за короткий час 
ми можемо сказати навіть утричі більше, ніж у так званих сер-
йозних політичних ток-шоу, жуйка в яких розтягується на годи-
ни» [11, с. 36].

Знакові програми в історії жанру «ток-шоу» 
в пострадянському телевізійному ефірі

Після вже згадуваних ток-шоу у форматі телемостів 1986 року 
між радянською і американською студіями з ведучими Ф. Дона-
хью і В. Познером з’явилися перші програми сучасного розмов-
ного жанру, які ще ніхто не ідентифікував як «ток-шоу».

У 1986 році в ефірі українського державного телебачен-
ня УТ-1 з’явилася щотижнева програма «Молодіжна студія 
“Гарт”», яка проіснувала до 1993 року. Ініціатором створення 
першого українського ток-шоу став головний редактор моло-
діжної редакції Віктор Павлюк. Першими ведучими програми 
були молоді журналісти Василь Яцура та Володимир Нечипо-
рук, режисером – Ольга Кисла, операторами – Олег Орлянкін, 
Олександр Сульдін, Михайло Крупієвський та ін. Пошуками й 
відбором гострих соціальних тем займався старший редактор 
Вадим Бойко, якого згодом було обрано народним депутатом 
Верховної Ради (у 1992 році загинув за нез’ясованих обставин). 
Для україн ського тогочасного телебачення це був новий формат, 
насичений сюжетами на «гострі» соціальні теми, які обговорю-
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валися ведучими й гостями безпосередньо в студії під час пря-
мого ефіру. Спеціально для цієї публіцистичної програми готу-
вали музичні композиції – актуальні пісні у виконанні культових 
гуртів і співаків, серед яких – «Брати Гадюкіни», «Колезький 
Асесор», сестричка Віка, «Кому вниз» тощо.

1987–1999 роки. Програма «Взгляд» («Погляд»). У жовт-
ні 1987 року в Молодіжній редакції Центрального телебачен-
ня (СРСР), де тоді працювали відомі сьогодні Анатолій Лисен-
ко, Едуард Сагалаєв, Анатолій Малкін, Кіра Прошутинська, 
з’явилася вечірня інформаційно-музична передача для молоді 
«Погляд». Вона виходила щоп’ятниці пізно ввечері. Формат пе-
редачі передбачав прямий ефір зі студії і музичні кліпи. Унаслі-
док відсутності на території країни будь-яких музичних передач 
транслювали сучасну зарубіжну музику – це була єдина можли-
вість побачити кліпи багатьох західних виконавців, популярних 
у той момент.

Після різкої критики в березні 1988 року на пленумі Спіл-
ки кінематографістів, присвяченому телебаченню, ведучих було 
відсторонено від ефіру на два місяці. У січні 1991 року перший 
заступник Голови Держтелерадіо СРСР підписав наказ про при-
зупинення виробництва й виходу в ефір програми, що означало 
фактично заборону на вихід в ефір. З травня 1991 року «Погляд» 
транслювали з Риги. У серпні 1991 вийшов спеціальний випуск 
програми, присвячений подіям так званого путчу. В останньому 
випуску Президент СРСР М. Горбачов передав в ефір касету зі 
зверненням до радянського народу, записаним на дачі у Форосі.

Програма «Погляд» стала одним із символів перебудови. 
Вона перевернула уявлення радянських глядачів кінця 1980-х 
років про телевізійну журналістику та подачу новин. Розкуті мо-
лоді ведучі майже в домашньому одязі, прямий ефір, гострі ма-
теріали, сучасні відеокліпи як «музичні паузи» – усе це разюче 
відрізнялося від суворо зрежисованих і процензурованих новин-
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них програм Центрального телебачення, таких, як, наприклад, 
програма «Время» («Час»). Випуски здебільшого були присвя-
чені злободенним, соціальним темам дня. В ефір запрошували 
політичних діячів і популярних в СРСР і Росії людей. Програма 
мала неабияку популярність, кожні випуски широко обговорю-
валися громадськістю й у ЗМІ.

1989 рік. «Пресс-клуб» («Прес-клуб») – перша телепрогра-
ма АТВ. Виходила на російському телебаченні (на різних кана-
лах) упродовж 1989–2003 років. Жанр – ток-шоу. «Телевізійний 
клуб, у якому зустрічаються і спілкуються представники пре-
си», – опис концепції на сайті компанії-виробника. Творці АТВ – 
Кіра Прошутинська і Анатолій Малкін, продюсери – виробники 
відомих телепрограм «От всей души» («Від щирого серця»), 
«А ну-ка, девушки» («Анумо, дівчата!»), «Мир и молодежь» 
(«Світ і молодь»), «12-й этаж» («12-й поверх») і «Взгляд», – че-
кали виходу в ефір своєї першої передачі майже рік.

На думку багатьох, «Прес-клуб», який буз задуманий як віль-
на дискусія про переглянуті в студії актуальні телесюжети, сво-
єю ідеєю випереджав час і глядачі у своїй більшості не були го-
тові прийняти програму. Але після багатоденного «з’їздівського» 
ток-шоу в прямому ефірі програма була приречена на успіх. 
 Гострота дискусій забезпечувалась якісним і відповідним спис-
ком запрошених гостей-учасників, серед яких – відомі публі-
цисти, автори модних і гучних публікацій, одіозні політичні й 
культурні персонажі. 

У 1990 році в рамках цієї програми було випробувано екс-
периментальний проект «Будка гласности» («Будка гласності») 
(пізніше – «Глас народа» («Голос народу»)): будь-який глядач, 
зайшовши у встановлену на вулиці будку, міг сказати в ефір усе, 
що заманеться. Згодом проект було закрито у зв’язку з нецензур-
ністю більшості висловлювань.
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1992 рік. Ток-шоу «Тема» (виробництво телекомпанії ВИД, 
Росія). У студії глядачі й гості програми обговорювали актуаль-
ні проблеми сучасності (вели розмови про те, що цікаво всім). 
Передача виходила в ефір на Першому каналі Останкіно із січня 
1992 року по березень 2000 року. Спочатку програму вів В. Ліс-
тьєв, а у травні 1994 року, у зв’язку з його переходом у програму 
«Час пик» («Час пік»), ведучою стала Лідія Іванова.

1994 рік. «Час пік» – перший випуск відбувся на ОРТ 
30 травня 1994 року, ведучий – В. Лістьєв. У студії з гостем від-
бувалися бесіди на актуальні теми. Після вбивства В. Лістьєва 
(1 березня 1995 року) програма продовжувала виходити в ефір. 
Її ведучими по черзі були Сергій Шатунов, Дмитро Кисельов та 
Андрій Разбаш. Останній випуск програми вийшов 26 листопа-
да 1998 року. У квітні 1995 року у зв’язку зі зміною керівництва 
телекомпанії ВИД і утворенням Громадського російського теле-
бачення (Общественное российское телевидение – ОРТ) вести 
програму почав Дмитро Менделєєв. З жовтня 1996 року, після 
переходу Д. Менделєєва на НТВ, до самого закриття програми її 
ведучим був Юлій Гусман.

1995 рік ознаменувався появою першого «жіночого» ток-
шоу «Я сама» (ТВ-6 Москва, Росія), ведучою і продюсером 
якого була Юлія Меньшова. Програма мала п’ять розділів, двох 
постійних експертів і героїнь зі своїми історіями чи проблемами 
для обговорення. Одним з експертів у шоу була письменниця 
Марія Арбатова, відома своїми феміністичними поглядами, яка 
представляла один полюс поглядів. Другий експерт, психолог за 
фахом, позиціонувала помірніші, консервативніші погляди на 
різні обставини життя героїв програми. В ефірі шоу протрима-
лося понад шість років.

1996–2000 роки. Ток-шоу «Человек в маске» («Людина 
в масці», виробництво телекомпанії АТВ, Росія) – програма 
з ведучим В. Познером, що виходила спочатку на НТВ, потім 
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на ОРТ. Перший випуск вийшов 7 вересня 1996 року на НТВ, 
а останній – 20 вересня 1999 року на ОРТ. Перед аудиторією 
з’являлася людина у сталевій масці, яка прагнула отримати по-
раду, як діяти в складній життєвій ситуації. Щоб рідні не впіз-
нали героя за голосом, у маску було вставлено спеціальний 
прилад, що спотворював голос. Героями програм були зазвичай 
люди з важкими долями: злодій, колишній ув’язнений (зек), нар-
коман, гомосексуаліст, хворий на СНІД, транссексуал, одинак, 
алкоголік, марнотратник життя, сексот, расист, олігофрен і т. д. 
У програмі брали участь експерти – психологи, завдання яких 
полягало в тому, щоб сформулювати проблему героя і його став-
лення до неї з наукової точки зору. Завдання глядачів у цій про-
грамі – вести діалог з її героєм. Передача починалася розмовою 
ведучого та героя, до якої пізніше долучалися експерти й аудито-
рія. Іноді герої знімали маску і розкривали, хто вони є насправді.

У програмі «Людина в масці» застосовували технологію 
«провокаційний хід з інтригою». Маніпулювання відбувалося на 
великому бажанні глядача дізнатися все про героя, приміряти на 
себе його роль. Тим самим воно викликало інтерес спостерігати 
за життям «людини в масці».

1997–2000 роки. Ток-шоу «Про это» («Про це», НТВ, Росія). 
Тема проекту була гострою і відверто ризикованою – сексуальна 
сфера життя. Ток-шоу «Про це» в одну мить стало неймовірно 
рейтинговим. Воно увійшло до книги рекордів, про нього писа-
ла газета «New York Times» («Нью-Йорк Таймс»), а благодійні 
організації закидали ведучу Олену Хангу проханнями про по-
жертвування, оскільки були впевнені, що вона мільйонер. Адже 
в Америці ведучі проектів з такими рейтингами – найбагатші 
люди країни. Однак через три роки проект вичерпав себе і був 
закритий.

1999–2001 роки. «Антропология» («Антропологія») – ав-
торська програма Дмитра Діброва, що виходила вночі в прямо-
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му ефірі в режимі інтерактивного зв’язку. До студії приходили 
відомі діячі культури, політики, науки, з якими обговорювали 
актуальні теми. Під час ефіру можна було задати гостю питання 
за допомогою дзвінка в студію або повідомлення по пейджеру. 
Програма найбільше запам’яталася тим, що в ній виступали пе-
реважно рок-виконавці, як відомі, так і маловідомі. Д. Дібров – 
легенда російського телебачення. Він перший почав працювати 
з пейджером в ефірі, перший вивів в ефір телефонні дзвінки (до 
того ж без редакторської цензури). «Антропологія» Д. Діброва 
стала зразком ток-шоу, починаючи з кінця 1990-х років.

2002–2005 роки «Окна» («Вікна», СТС, згодом ТНТ) – скан-
дальне ток-шоу з Д. Нагієвим. Це було розігрування різних жит-
тєвих ситуацій і конфліктів, що нерідко призводило до бійок і 
сутичок, до використання ненормативної лексики, яку перекри-
вали звуком «пі».

Структура програми: ведучий пояснював передісторію конф-
лікту, і в студію запрошували одного учасника. Він по-своєму 
викладав зміст ситуації, і через деякий час по черзі ведучий за-
прошував учасників конфлікту. Вони з’ясовували між собою 
стосунки, зазвичай словесно, але іноді доходило до бійок. На 
цей випадок у студії перебувала «служба безпеки», двоє міцних 
чоловіків, завдання яких полягало в тому, щоб рознімати забіяк. 
Після закінчення дискусії ведучий оголошував «гонг» – почи-
нали висловлюватися з приводу проблеми глядачі, причому на 
кожного глядача відводилося по 10 секунд. За хвилину до за-
кінчення передачі ведучий підводив підсумок історії, цитуючи 
висловлювання філософів.

Окремо від усіх позиціонується програма «Большой куш» 
(«Великий куш», СТС). Ця передача була чимось на кшталт 
пародії на жанр ток-шоу. Виробники, здавалося, вели якусь гру 
із самим жанром. Ведучим був найскандальніший журналіст 
Отар Кушанашвіли. Першою в студії з’являлася людина з вули-
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ці з розповіддю про жахливе приниження з боку якого-небудь 
відомого діяча шоу-бізнесу, найчастіше відомого артиста. Далі 
з’являвся сам «зірковий» винуватець, якому в обличчя ображе-
ний ним «герой» викрикував звинувачення. Після цього до студії 
запрошували двох свідків, один з яких свідчив «за», а другий – 
«проти» скривдженого зіркою персонажа. На очах у глядачів су-
перечка досягала апогею з бійкою й образами, з використанням 
ненормативної лексики. В ефірі її перекривали звуком «пі». Пе-
редачу створювали в такий спосіб, що всім було очевидно, що ні 
про яку реальність подій не йдеться. Навпаки, історії ображених 
персонажів і їхня перепалка з популярним співаком чи співач-
кою виглядали як насмішка, знущання авторів передачі над ін-
шими існуючими програмами ток-шоу.

Незважаючи на численність ток-шоу в ефірі українських, а 
особливо російських телеканалів, цей жанр не досяг такої попу-
лярності й не пройшов усі стадії розвитку, порівняно з процесом 
його еволюції в США. Основні причини – недостатня профе-
сійність виробників ток-шоу, харизматичних ведучих, неготов-
ність на ментальному рівні пересічних людей розповідати про 
інтимні подробиці життя чи привселюдно з’ясовувати стосунки 
з близькими.

Історія ток-шоу в США

Історія американських телевізійних програм у жанрі «ток-
шоу» демонструє неоднозначну тенденцію їх розвитку, з мо-
ментами розквіту і спаду, окремих прогресивних здобутків і 
загальної деградації, пов’язану з процесами звуження різних 
функцій комерційного телебачення до єдиної, проте тотальної 
розважальної функції. Важливо зазначити, що деякі з ток-шоу 
завдяки зусиллям ведучих і продюсерів змогли згодом реабіліту-
ватися й віднайти компроміс між розважальністю та соціальною 
вагомістю, як це сталося із «Шоу Опри Вінфрі».
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Важливо стисло окреслити специфіку американського теле-
бачення. Значущою особливістю американської телеіндустрії є 
мережева організація мовлення. Загальнонаціональні мережі ко-
мерційного телебачення – NBC (National Broadcasting Company, 
створена в 1926 році), CBS (Columbia Broadcasting System, 
1927), ABC (American Broadcasting System, 1943), Fox (отримала 
статус національної мережі в 1986–1987 роках). Існує й інше – 
некомерційне – телебачення, яке фінансується з державного 
бюджету, а також за рахунок благодійних внесків від приватних 
осіб і різних організацій.

Термін «ток-шоу» – порівняно пізній винахід, уведений до 
обігу в середині 1960-х років. Історія існування телевізійного 
жанру «ток-шоу» в США ділиться на чотири етапи.

Перший етап тривав з 1948 до 1962 року. На телебачення 
прийшла команда досвідчених радіоведучих, інтерв’юерів висо-
кого ґатунку, таких, як Артур Годфрі (Arthur Godfrey), Едвард 
Р. Марроу (Edward R. Murrow), Арлін Френсіс (Arlene Francis) 
і Джек Паар (Jack Paar). У цей час основні форми телевізій-
них ток-шоу перейняли формат і традиції попередніх радійних 
ток-шоу.

Другий етап охоплює період з 1962 по 1972 рік. Невеликий, 
але з неабияким потенціалом розвитку, сегмент індустрії теле-
візійних ток-шоу значно зріс за цей період. Знакові ведучі в цей 
час: Джонні Карсон, Барбара Волтерс, Майк Воллес. У кожно-
го з них була програма, яка стала джерелом великого прибутку 
для своєї телевізійної мережі, що зробило цих ведучих у 1970–
1980-х роках найпопулярнішими медіа-персонами.

Третій етап телевізійних ток-шоу тривав з 1970 по 
1980 рік. Відбувся телевізійний бум програм у жанрі ток-шоу: 
наприкінці 1969 року в ефір вийшло двадцять нових ток-шоу (до 
цього середня кількість нових шоу рідко перевищувала п’ять). 
Цьому сприяли нові технології виробництва, які зменшували 
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витрати на телевізійні студії і виробництво, нові методи розпо-
ділу телевізійного сигналу (передачі супутникового і кабельно-
го зв’язку), а також регуляторні рішення Федеральної комісії 
зв’язку (FCC, Federal Communication Commission), які зробили 
телевізійні ток-шоу вигіднішими і привабливішими для інвесто-
рів та спонсорів.

Уважається, що засновником сучасної культури ток-шоу є 
Ф. Донахью. До моменту, коли 6 листопада 1967 року він став 
ведучим «The Phil Donahue Show» («Шоу Філа Донахью»), він 
пройшов професійний шлях від позаштатного кореспондента 
до статусу ведучого ранкового випуску новин в Айдахо. Влас-
ний проект ток-шоу він розпочав у м. Дейтоні (штат Огайо), 
але незабаром став медіа-персоною національного рівня і вже в 
1970 році його телевізійне дітище завдяки загальнонаціональній 
мережі побачили мільйони американців.

Ф. Донахью належить багато новацій у створенні ток-шоу. 
Він перший, хто почав ставитися до простих американців у сту-
дійній аудиторії як до запрошених зіркових гостей свого шоу, 
залучивши їх одного разу під час ефіру до дискусії. Наприкінці 
1960-х років Ф. Донахью не вдалося запросити на програму до 
телевізійної студії достатню кількість національних знамени-
тостей. Не маючи іншого виходу, ведучий раптом пішов углиб 
студії, де сиділи досі «безликі маси аудиторії», і почав запиту-
вати в них, що вони думають з приводу дискусійної теми. Їхні 
відповіді й поведінка ведучого справили величезне враження на 
телевізійних глядачів. Надалі це стало стандартною процедурою 
кожного ведучого ток-шоу в подальші 30 років. З цього випадку 
почалася нова ера в історії розмовного жанру телепередач.

У листопаді 1967 року Ф. Донахью під час створення ток-шоу 
запропонував ще одну нову формулу. Вона полягала в тому, що 
під час передачі обговорюється не фактична подія, а гіпотетич-
на, яка може реально відбутися. Ф. Донахью порушував не дуже 
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важливі на перший погляд теми, але вони були вкрай спірними 
й розділяли громаду на два протилежні табори. Приміром, об-
говорення необхідності робити дитячим лялькам статеві органи, 
на чому наполягали активісти руху за сексуальну революцію. 
Вони вважали, що в такий спосіб діти найкраще призвичаять-
ся до культури сексуальних стосунків. Ф. Донахью у прямому 
ефірі ток-шоу запропонував усім телеглядачам приєднатися до 
дискусії і висловити свою думку з цього приводу за допомогою 
дзвінка в студію. Ця, здавалося б, несерйозна тема викликала на-
стільки бурхливу реакцію глядачів, що міська телефонна стан-
ція вийшла з експлуатації, не витримавши перевантаження від 
 неймовірної кількості дзвінків.

Четвертий етап телевізійних ток-шоу проходив у період  
з 1980 по 1992 рік, період, який зазвичай згадується як «пост-
мережева» епоха. Успіх програм Ф. Донахью надихнув на ство-
рення власних ток-шоу багатьох ведучих, які згодом отримали 
світову славу: Опра Вінфрі (Oprah Winfrey), Джері Спрінгер 
(Gerald Norman «Jerry» Springer), Монтель Вільямс (Montel 
Williams), Рікі Лейк (Ricki Lake), Саллі Джессі Рафаель (Sally 
Jessy Raphael), Джоні Джонс (Jenny Jones), Джеральдо Рівера 
(Geraldo Rivera) та ін. Усі вони спочатку повністю наслідували 
Ф. Донахью в манері ведення ток-шоу і темах для обговорення, 
серед яких превалювали справді серйозні соціальні проблеми: 
безробіття, СНІД, діти-інваліди, небезпечні іграшки, розлучен-
ня та інші складні сімейні взаємини. Карколомні кар’єри веду-
чих ток-шоу дозволяють стверджувати, що успіх цих програм 
побудований передусім на харизматичних особистостях веду-
чих і на ефективних виробничих командах, без залучення ззовні 
потужних економічних і технологічних ресурсів.

У 1984 році найуспішнішою конкуренткою Ф. Донахью стала 
чиказька темношкіра телеведуча О. Вінфрі. Вона долучила до 
традиційного характеру ведення ток-шоу новий, більш особис-
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тісний, елемент: у боротьбі за прихильність аудиторії до своєї 
телепрограми вона використовувала власний емоційний і життє-
вий досвід, у тому числі історію сексуальних знущань, яких за-
знала в підлітковому віці, а також зробила публічною особисту 
проблему надмірної ваги.

Аудиторія вболівала за неї, коли вона розпочала процес 
схуднення, показуючи, які вправи вона виконує, виставляючи 
на сцені вагонетку з тваринним жиром, наочно демонструючи 
кількість втрачених нею кілограмів. Здатність Опри ділитися 
своїми емоціями з глядачами принесла їй дивіденди і зробила її 
найбагатшою ведучою ток-шоу на телебаченні. У сезоні 1987–
1988 року О. Вінфрі отримала понад 100 мільйонів доларів до-
ходу від власної програми, яка на той час мала аудиторію в де-
сять мільйонів глядачів сукупно на 200 телевізійних станціях.

Із загостренням конкуренції в ефірі телепрограмам доводи-
лося постійно виборювати увагу аудиторії. Боротьба за високі 
рейтинги глядацької аудиторії змусила навіть найшанованіших 
ведучих ток-шоу зробити акцент при виборі теми обговорення 
на таблоїдності, тобто сенсаційності, гострих кон’юнктурних 
матеріалів. Нова генерація ведучих ток-шоу швидко зорієнтува-
лася в тенденціях, перетягуючи увагу глядачів до своїх програм.

Ф. Донахью нічого не залишалося, як тематично переформа-
тувати свій телевізійний «громадський форум». До загального 
обговорення він дедалі частіше пропонував суперечливі теми: 
про лесбійство та гомосексуалізм, які відкривали завісу на по-
таємне життя сексменшин, що для більшості тогочасних амери-
канських глядачів усе ще було вдивовижу.

В іншому випуску ток-шоу обговорювалося життя транс-
веститів. Ф. Донахью навіть сам вирядився у спідницю, щоб 
оживити дискусію в студії. І такий трюк тоді спрацьовував: той 
випуск ток-шоу під назвою «Transvestite Shopping Spree» («Ша-
лапутний шопінг трансвеститів») отримав найбільшу аудиторію 
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за показниками 1991 року. Однак із часом рейтинги «Шоу Філа 
Донахью» невпинно знижувалися, хоча він безуспішно намагав-
ся продовжити телевізійне життя свого ток-шоу різними гостри-
ми темами, приміром, розповіддю про різновиди смертної кари 
(«Виконання вироків вбивцям у Північній Кароліні»). 

Упродовж 1991–1994 років Ф. Донахью, враховуючи значний 
інтерес глядачів до всього, що відбувалося на пострадянському 
просторі, організував разом з відомим журналістом В. Познером 
щотижневі телезустрічі за круглим столом в ефірі CNBC. У Філа 
була ще одна спроба створити власне «Донахью Шоу», і це йому 
вдалося влітку 2002 року, але вже через півроку програму, яка за 
три тижні втратила 50 % аудиторії, зняли з ефіру і телекомпанія 
змушена була відмовитися від послуг найдосвідченішого веду-
чого, зачинателя сучасного формату ток-шоу. Свій останній ефір 
Філ провів у 1996 році, а 29-річна тривалість існування програ-
ми стала на той час рекордом за всю історію телебачення США.

Чинники, що вплинули на появу ток-шоу в США. Поява і 
розвиток жанру «ток-шоу» в американському медіа-просторі зу-
мовлені трьома чинниками: ідеологічним, економічним і психо-
логічним. Власне, таку саму трійцю було розглянуто й у випадку 
з ток-шоу, які з’явилися в ефірі спочатку радянського, а потім 
і пострадянського медіа-простору. Однак важливо наголосити, 
що підґрунтя цих причин було дещо іншим, ніж у нашому віт-
чизняному варіанті.

Ідеологічний чинник: пошуки правди. У США бажан-
ня обговорювати важливі політичні й громадські проблеми 
зародилося всередині соціуму (а не було «спущене згори» як 
популістський заклик до «гласності», як це було в СРСР) і ре-
зонанс цього поштовху дістався телебачення у формі ток-шоу. 
Пошук американським суспільством неупереджених новин і 
об’єктивної інформації загострився в 1960-х роках зростанням 
недовіри до урядових та інших донедавна авторитетних офіцій-
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них осіб. Коли передбачуваний, як здавалося, світ 1950-х років 
вибухнув шокуючим терористичним актом – замахом на прези-
дента  Джона Кеннеді, – американці зажадали знати про те, що 
трапилося, більше, ніж про це розповіла офіційна версія, яку 
пропонували політики, газети і три на той час загальнодоступні 
телевізійні мережі.

Політичні скандали, які супроводжували розвінчання ідео-
логічних міфів щодо війни у В’єтнамі, викривання правди про 
сексуальні пригоди президента Д. Кеннеді, посилили пануюче в 
суспільстві відчуття зради й розчарування. У гостросатирично-
му художньому фільмі «Network» («Телемережа», 1976 р.), який 
визнаний класикою американського кінематографа, ведучий 
ток-шоу Говард Біл пропонував своїм глядачам підійти до своїх 
вікон, відкрити їх і кричати: «Я до біса оскаженів і не збираю-
ся більше терпіти це!», Усі глядачі виходили і кричали з вікон. 
 Існує гіпотеза, що в основу сценарію фільму покладено реальне 
самогубство у прямому ефірі, яке в 1974 році здійснила ведуча 
кримінальної хроніки на телеканалі WXLT-TV Channel 40 Кріс-
тін Чабак. Її останніми словами перед пострілом були такі: «Під-
тримую політику телекомпанії доносити до вас свіжу смерть 
і кров у яскравих фарбах, ви станете першими, хто побачить 
спробу суїциду». За твердженням американських дослідників, 
такі настрої та установки, породженні жахом зворотного зв’язку, 
«заправили паливом» культуру ток-шоу на наступні 30 років.

Економічний чинник: розмовляти – дешевше. Ток-шоу на 
радіо і телебаченні поширювалися з 1960 року тому, що вони 
були дешеві у виробництві. У них була широка потреба, особли-
во в денному ефірі, для аудиторії жінок-домогосподарок. Для 
створення інших програм необхідно було проводити кастинги 
акторів, знаходити сценаристів, виробляти реквізит, витрачати 
час для репетицій. Крім того, ток-шоу транслювалися «наживо», 
без попереднього запису програми. У середині 1980-х років вар-
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тість ток-шоу сягала в середньому від 25 тисяч до 50 тисяч дола-
рів за півгодинну програму, що було значно дешевше, порівняно 
з іншими шоу-програмами. Тому великі продюсерські компанії 
не надто прагнули вкладати кошти у створення й популяриза-
цію регіональних ток-шоу, адже завдяки існуючим телемережам 
вони могли знайти загальнонаціональну або навіть міжнародну 
аудиторію.

Психологічний чинник: потреба аудиторії. Психологіч-
ний чинник також мав під собою інші підвалини, детерміновані 
ментальними особливостями американців, у яких існує менше 
стримуючих факторів для обговорення психологічних проблем 
не лише з близькими, але й привселюдно. Можливо, це пояснює 
таку популярність ток-шоу «про стосунки» в США, де у прямо-
му ефірі люди розповідають про найпотаємніше. Ток-шоу діяли 
на глядачів як болезаспокійливе, звільняли від тиску відповід-
ності прийнятої соціальної поведінки, знімали проблему ізоляції 
багатьох американців, характерну для сучасного суспільства, де 
немає нічого сталого, де швидко змінюється місце роботи, адре-
са проживання, сусіди, знайомі і людські стосунки не тривають 
довго. Глядачі сприймали ведучих ток-шоу як членів родини, на-
зивали їх на ім’я, їхня думка іноді була ціннішою за міркування 
будь-яких офіційних персон чи знаних експертів.

Ток-шоу про стосунки: суспільна терапія. Загальновідомо, 
що приватна психотерапія була й залишається загальновжива-
ною популярною практикою у США. На противагу слов’янській 
(пострадянській) ментальності, для якої характерно обговорен-
ня «душевних» проблем хіба що у вузькому колі друзів, мало 
не кожен американець має періодичні зустрічі з психологом, 
під час яких лікар і пацієнт детально обговорюють усі нюан-
си особистих стосунків клієнта. Тож цілком зрозуміло, чому на 
початку 1970-х років швидко набув популярності цикл передач, 
започаткований радіоведучим Білом Беленсом (Bill Ballance). 
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Коротко про суть програми: під час ефіру в студію дзвонили 
анонімні слухачі, розповідаючи про свої переживання, а потім у 
часовому проміжку тієї самої програми і також у прямому ефірі 
у від повідь отримували поради від інших слухачів, які додзво-
нилися в студію.

Дзвінок лікарю на телебачення. На початку 1990-х років, 
коли Ф. Донахью ще намагався утримувати в колі обговорень 
серйозні суспільні проблеми, нові програми проголошували 
ціннісними розмови про секс за участю експертів. Ток-шоу «про 
інтимне» швидко посіли місце у програмуванні вранішнього і 
пізньовечірнього телевізійного ефіру. У ток-шоу панувала при-
вселюдна, ледь не ексгібіціоністська демонстрація емоцій.

Деякі ведучі намагалися проводити своєрідну терапію під 
час загальнодоступних програм. Вони давали поради з питань 
здоров’я і романтичних стосунків, особистих фінансів, сексу-
альних розладів. Серед таких ведучих були лікарі, які перетво-
рювали програми щось на кшталт «сеансу ефірної терапії», за-
прошуючи до студії анонімних гостей, які розповідали про най-
потаємніші інтимні проблеми.

Для того, щоб відверто поговорити в телевізійній програмі, 
люди готові були рішуче відмовитися від приватності їхнього 
особистого життя і в емоційному запалі навіть нехтували хоро-
шими манерами. Для багатьох це був намір і можливість вивіль-
нити внутрішній гнів, особливо, коли тема дискусії торкалася 
гострих проблем – жіночого руху чи гомосексуалістів, розчару-
вання у власних інтимних стосунках тощо.

Готовність виставляти на публічне обоворення найпотаємні-
ші переживання зумовлена бажанням не лише здобути миттє-
ву (хоча й швидкоплинну) славу, а, головним чином, отримати 
те, на що вони насамперед сподівалися, – увагу до їхніх скарг 
і співчуття до їхнього болю. Увагу, якої вони не змогли знайти 
ні у своєму близькому оточенні, ні в різноманітних офіційних 
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установах. Один з учасників телевізійної програми зізнався, що 
його поневіряння по різних ЗМІ, які тривали 17 місяців і які він 
уважає абсурдним «воланням у пустелі», «криком у прірву», за-
вершилися лише тоді, коли він виступив на ток-шоу. Нарешті 
він був почутий. Відома американська жінка-комік Джоан Ріверс 
(Joan Rivers), спостерігаючи за процесами, що відбувалися все-
редині американського загалу, іронізувала, що ток-шоу зробили 
Америку однією гігантською палатою психотерапії.

Проте згодом для утримання глядача біля екранів і забезпе-
чення високого рейтингу ток-шоу відвертої розмови про секс 
і взаємини виявилося недостатньо: ток-шоу «про відносини» 
пере творилися на вітрину для девіантних, табуйованих одкро-
вень, захоплюючих і драматичних історій. Телеведучий Дже-
ральдо Рівера в ефірі своєї програми показав відзняту операцію 
зі зміни чоловічої статі; транссексуальна лесбіянка з Кентуккі 
була гостем п’яти різних ток-шоу. Завдяки появі такого контен-
ту рейтинги передач зросли, особливо коли секс-чати торкалися 
«брудних» зв’язків, що дуже збуджувало учасників обговорення.

Особливого загострення ток-шоу «про відносини» набува-
ли завдяки застосуванню технології «пастка». Приміром, гос-
тей ток-шоу запрошували у прямий ефір для обговорення якої- 
небудь нейтральної теми, а насправді несподівано для себе вони 
потрапляли на програму, де темою спільної дискусії ставали 
дуже інтимні факти їхнього життя. Прямий ефір давав змогу 
додзвонитися у студію їхнім недоброзичливцям і поширювати 
особисті секрети гостя, від чого ніяковіли всі присутні, а най-
більше, звичайно, гість ток-шоу. Одного разу ведучий змушений 
був приводити до тями літню жінку, яка втратила свідомість піс-
ля того, як її дочка у прямому ефірі крикнула: «Вона навіть не 
знає, хто мій батько!».

У ток-шоу з ведучими Джері Спрінгером і Джені Джон-
сом технологію «пастка» довели до рівня високого мистецтва. 
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 Результатом запровадження такого досконалого прийому була 
дуже бурхлива реакція гостя чи гостей, емоції і дії яких у пев-
ний момент програми прямого ефіру виходили з-під контролю 
і починалися різні варіанти з’ясування стосунків за допомогою 
фізичної сили: волочіння за волосся чи кулачні бої, чинилися 
й інші видовищні речі, від яких аудиторія у студії і телегляда-
чі були в надзвичайному захваті. Такі сцени не відбувалися за 
сценарієм, не були поставлені режисерами чи наперед відрепе-
тирувані запрошеними артистами. Усе відбувалося насправді, 
з реальними людьми в реальному часі, тут і зараз. Однак сам 
конф лікт був прогнозований.

Як бачимо, жанр «ток-шоу» був популярний серед глядачів 
не тільки за його чуттєву і сповідальну атмосферу «душевних 
розмов про життя», але й за розважальність, відвертість і навіть 
за фарсовий аспект. До того ж деякі різновиди ток-шоу схожі 
на трилер про гладіаторські бої давніх часів. Ведучий встанов-
лював свої моральні правила гри з реальними персонажами за 
допомогою різноманітного набору прийомів маніпуляції. У про-
грамах нерідко штучно створювали конфронтацію між учасни-
ками, а глядачам відкрито надавали можливість демонструвати 
свої почуття й усіляко реагувати на репліки головних героїв. 
Формувався новий тип ток-шоу – «шоу гніву».

Іншим трендом ведення ток-шоу 1990-х років була технологія 
збурення дискусії, доведення її до суперечки, зарядження при-
сутніх штучною ворожнечею, провокування і цькування учас-
ників ток-шоу, щоб вони виявили свій гнів і спрямували його на 
щось або на когось. Такі ток-шоу отримали назву «шоу гніву».

Серед помітних ведучих, які створювали «шоу гніву», був 
Джеральдо Рівера. Одна з його програм увійшла до історії аме-
риканського телебачення, хоча й з негативним присмаком. На 
шоу Джеральдо Рівери для обговорення теми расизму, як зав-
жди, навмисно запросили гостей, радикально налаштованих 
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одне до одного. Серед них були прямі антагоністи: афроаме-
риканські активісти антирасистського руху, скінхеди-расисти, 
представники єврейської громади, які протидіяли антисемітиз-
му. Під час цього ток-шоу один гість намагався задушити іншо-
го, а потім жбурнули стілець, який потрапив в обличчя ведучого 
і зламав йому ніс. Після виходу цієї передачі телекритик газети 
«Newsweek» («Ньюзвік») зарахував програму до телевізійного 
смітника, а поняття «сміттєвого телебачення» (Trash TV) стало 
негативним терміном, який уживають донині.

Випадок, який стався відразу після зйомок одного ток-шоу, 
засвідчив, що маніпулятивні прийоми у процесі виробництва 
скандальних програм можуть мати небезпечні й непередбачу-
вані наслідки. У 1999 році корпоративних власників ток-шоу з 
ведучим Джені Джонсом (Jenny Jones Show, «Шоу Джені Джон-
са») було притягнуто до відповідальності судом штату Мічиган, 
де розглядалася справа про вбивство. Справа в тім, що один з 
гостей ток-шоу, 24-річний офіціант Д. Шмітц, убив іншого гостя 
через три дні після зйомки програми в березні 1995 року. І хоча 
цей випуск ток-шоу так ніколи і не вийшов в ефір, Д. Шмітц 
зізнався поліції, що був приголомшений і відчув надзвичайне 
приниження під час зйомки програми, коли йому нарешті пред-
ставили його «таємну шанувальницю», з якою обіцяли першу 
зустріч у студії ток-шоу. В організації такого романтичного «слі-
пого» побачення була використана вже відома телевізійна техно-
логія – «пастка». Вірогідно, чоловік очікував познайомитися із 
закоханою в нього жінкою, але був шокований, коли залицяль-
ником виявився його сусід, бармен Скотт Амедур, якого через 
три дні після шоу вбив. У результаті Д. Шмітца було засуджено. 
На суді прокурор заявив, що «Шоу Джені Джонса» також звину-
вачують за причетність до створення принизливої ситуації під 
час зйомок і формування передумов для скоєння кримінального 
злочину через «приниження».
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Як зазначають дослідники, люди дивилися на ці «шоу гніву» 
так, як тисячі глядачів на трибунах, затамувавши подих, спосте-
рігають аварію на гоночній трасі зі спалахом автомобіля. Вони 
прагнули побачити, як реагуватиме дружина, коли в студії ток-
шоу вона дізнається про гомосексуальні зв’язки чоловіка і їй 
покажуть його коханця, чи хто ще постане жертвою сьогодніш-
нього ефіру. Це були справжні драми життя, що розгорталися на 
очах мільйонів.

Такі ток-шоу дивилися не лише американці, їх транслювали 
майже у всіх країнах Європи, а тому існувало багато послідовни-
ків в інших країнах – Румунії, Венесуелі, Бразилії тощо. Місцеві 
продакшн-студії створювали власні ток-шоу, використовуючи всі 
маніпулятивні технології для загострення конфліктних ситуа цій. 
Приміром, на ток-шоу «The Crystal Rose Show» («Криш талева 
троянда», Англія, ефір програми 26 січня 2000 року) тривала 
дискусія між чотирма бісексуалами, які намагалися з’ясувати, 
чи існує ген бісексуальності. Для перуанського шоу «Laura en 
América» («Лаура в Америці»), організованого адвокатом Лау-
рою Боццо (Laura Bozzo), уже стали традицією фізичні розправи 
і брутальні образи. В одному з типових випусків цієї програми 
в процесі з’ясування взаємин дві сестри несамовито лупцювали 
чоловіка, а глядачі студії в цей час підбурювали їх, вигукуючи 
зневажливі слова на адресу конфліктуючих сторін.

У Мексиці на каналах «Televisіa» («Телевізія») і ТБ «TV 
Azteca» («Ацтека») теми випусків ток-шоу «про стосунки» ски-
далися на назви серіалів у жанрі «мильних опер»: «Удень – чоло-
вік, уночі – жінка», «Моїх дітей хвилює лише мій заповіт», «Від 
мого чоловіка завагітніла наша прислуга» тощо. За атмосферою 
програми були схожі на оригінальні ток-шоу Джері Спрінге-
ра. У мексиканському телевізійному просторі 2000 року такий 
контент заповнював понад 40 годин на тиждень. Один мекси-
канський медіа-дослідник здійснив спробу засудити ці програ-
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ми за те, що «відволікають увагу людей від вирішення власних 
проб лем». Однак його намір не мав результату: виробники ток-
шоу стали на захист своїх високорейтингових телепродуктів, 
аргументуючи тим, що завдяки їм малозабезпечені громадяни 
 Мексики ознайомлюються з новими формами телевізійного 
мистецтва, мають доступ до важливих подій, що відбуваються в 
засобах масової інформації.

Критика ток-шоу. Час від часу з боку громадських і суспіль-
них організацій та окремих діячів лунали осуди ток-шоу, що їх 
вони називають не інакше, як «брудне телепорно», «культурні 
об’їдки» тощо. Але вони не могли протидіяти спротиву зростаю-
чої могутності телемовників і непереможному бажанню громад-
ськості обговорювати заборонені теми.

Керівництво телевізійних компаній виступало на захист не-
безпечної тенденції, посилаючись на жорстоку конкуренцію 
і тиск рейтингів, але критики були стурбовані тим, що «треш-
телебачення» несе загрозу моральним засадам суспільства.

Поряд з розмовами про насильство і ненависть критиків ток-
шоу турбували дискусії про відвертий секс з подробицями й де-
талями. За результатами тижневого телевізійного моніторингу в 
лютому 1995 року, більшість із цих ток-шоу телекритики зараху-
вали до таких, що сприяють деградації американської культури. 
На такі закиди представники телеіндустрії аргументували, що, 
навпаки, поглиблюють варіативність і непідробність американ-
ської культури.

Під пресингом різкої критики в мас-медіа продюсуюча сту-
дія, до якої належало одне з найпопулярніших ток-шоу з ве-
дучим Джері Спрінгером, наказала максимально скоротити у 
прямому ефірі кількість сварок, ляпасів, тягання за волосся, 
істерик з киданням стільців. Ведучий був змушений виконати 
вимоги, що відразу вплинуло на показники популярності ток-
шоу в телеглядачів: рейтинги почали стрімко падати. Як на-
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слідок, за рік ток-шоу втратило приблизно 6 мільйонів 613 ти-
 сяч глядачів.

Коли більшість ток-шоу стали виразно маніпулятивними й 
емоційно агресивними, ведуча О. Вінфрі одна з перших і не-
багатьох вирішила оновити свою стабільно високорейтингову 
програму для того, щоб запропонувати корисніший для суспіль-
ства телевізійний продукт, ризикуючи, що її шоу втратить певну 
кількість глядачів. Ведуча виокремила у своїй програмі ефірний 
сегмент і започаткувала рубрику «Книжковий клуб» для підви-
щення рівня освіченості. Рубрика виявилася настільки популяр-
ною, що завдяки її програмі книги багатьох авторів, про які роз-
повідалося в шоу, стали бестселерами.

У таких країнах, як, наприклад, Мексика, Венесуела, Німеч-
чина, уряди також протидіяли подібним програмам і штрафу-
вали виробників за низькопробний контент. І такі випадки фі-
нансового покарання були: продюсери однієї з програм змуше-
ні були сплатити штраф у розмірі 200 тис. франків (приблизно 
150 000 доларів).

Справа Сімпсона. Окреме місце у пропонованій статті на-
лежить присвятити події, яка мала неабиякий вплив на всі аспек-
ти життя американського суспільства, у тому числі на розвиток 
жанру «ток-шоу». У зв’язку із цією історією виник термін для 
нового явища – «медіафон». Яка-небудь подія слугує інформа-
ційним фоном більшості медійних повідомлень, тобто одна тема 
для всіх мас-медіа стає стрижневою протягом багатьох тижнів.

У 1995 році вся Америка виявилася втягнутою в так звану 
«Справу Сімпсона» – суд над відомим американським футболіс-
том О. Джей Сімпсоном (O. J. Simpson), якого обвинувачували 
в особливо жорстокому вбивстві своєї колишньої дружини та її 
приятеля. Розслідування цього злочину було «медіафоном» три-
валий час і може слугувати прикладом омріяної теми для ви-
робників ток-шоу: кожний четвертий американець регулярно 
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спостерігав засідання кримінального суду, які транслювали по 
телебаченню. Тисячі годин ефірного часу були присвячені об-
говоренням цієї справи в режимі ток-шоу, адже судовий розгляд 
тривав дев’ять місяців. Особисте життя убитих і підозрюваного 
стало предметом запеклих дебатів; журнали й телекоментатори 
спеціалізувалися на питаннях побиття дружин, змішаних шлю-
бів, ціни слави і всього того, що могло хоча б опосередковано 
торкатися цієї справи. Жорстоке вбивство, з його розслідуван-
ням і покаранням, виявилося ідеальним телевізійним реаліті-
шоу в жанрі мильної опери, сюжетний матеріал якого поєднує 
в собі широкий спектр актуальних проблем: сексу, расизму, на-
сильства, популярності. До цієї вибухонебезпечної суміші дода-
валися сенсації та інтриги, що їх підживлювали таблоїдні медіа 
всього світу.

Незважаючи на значну кількість доказів, О. Джей Сімпсо-
на було виправдано судом присяжних. Йому вдалося уникнути 
смертної кари, але він був покараний громадянським судом і мав 
виплатити сім’ї вбитого чоловіка 33 мільйони доларів. Коли за-
читували вирок (суд транслювали «наживо»), то, за свідченням 
«New York Times», життя в країні зупинилося, усі припали до 
екранів телевізорів, знизилася біржова активність і значно змен-
шилася кількість телефонних дзвінків. Додамо, що по всіх теле-
каналах було навіть перерване традиційне щорічне звернення 
Президента США до нації.

Завершувався «процес століття», який залишив по собі не 
лише багато юридичних питань, але й загострив чимало за-
гальнолюдських проблем: протистояння правди і брехні, фактів 
і демагогії, моралі і грошей. Усім було очевидне безсилля фак-
тів і вразливість моралі перед емоціями, над якими торжествує 
міф, створений, зокрема, і за допомогою численних ток-шоу, де 
маніпулятори-ляльководи майстерно грають на темних сторонах 
людської свідомості та психіки.
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Резюмуючи все викладене в цій статті, обмежимося кількома 
тезами.

Класичне ток-шоу за схемою і технологією проведення 
близьке до театрального дійства, де існує драматургічна осно-
ва (сценарій), імпровізація, рольові ігри (герої, експерти, свід-
ки і т. д), режисер, функції якого виконує ведучий-модератор, 
пуб ліка (внутрішня – у студії, зовнішня – глядачі біля екранів) і 
стаціонарне приміщення (незмінна студія).

Існування різних типів ток-шоу зумовлене значною кількіс-
тю варіантів програм залежно від розмаїття дискусійних тем 
і адресності, тобто від цільової аудиторії. Поява ток-шоу по-
силила інтерактивність телебачення, яке намагалося вирішити 
проблему зворотного зв’язку як необхідного елементу успішної 
 комунікації.

Ток-шоу – особливий дискурсивний жанр телебачення, один 
з видів публічної комунікації, який може розглядатися двояко: 
як масова комунікація (по каналу зв’язку з можливістю зворот-
ного зв’язку) і як міжособистісна комунікація (між учасниками 
у студії). Ток-шоу є цікавим об’єктом вивчення конкретних ви-
дів мас-медійного дискурсу, які набувають поширення і приваб-
люють багатомільйонну аудиторію. Дослідження цього жанру 
є особливо актуальним у контексті проблеми психологічного 
впливу, яка з розвитком нових інформаційних технологій і зрос-
танням медіатизации суспільства постає як ніколи гостро.
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ЕВОЛЮЦІЯ ЗОБРАЖАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 
КІНОМИСТЕЦТВА У ХХ–ХХІ СТОЛІТТЯХ 
(на прикладі воєнної кінопропаганди)

Мистецтво ХХ ст., насамперед кінематограф, за допомогою 
своїх зображальних можливостей осмислювало явище війни 
через створення багатої галереї художніх образів. Залежно від 
історичних подій і політичної кон’юнктури, кіно часто створю-
вало міфи про гуманність і доблесть воїна-захисника Вітчизни, 
формувало образи лютого й ненависного ворога, ділило різно-
манітні війни на «справедливі» та «несправедливі», конструю-
вало жертовний і героїчний або ж окопний і трагічний візерунок 
воєнного лихоліття.

Зарубіжне й українське радянське кінознавство до 1991 року 
приділяло значну увагу аналізові тенденцій розвитку воєнного 
кінематографа, проте на висновки цих досліджень, як правило, 
впливали ідеологічні чинники. За умов «холодної війни» інтер-
претація власне явища війни була основним складником дер-
жавної системи воєнно-патріотичного виховання молоді. Таким 
чином, якість розвідок кінознавців більшою чи меншою мірою 
залежала від політичних настанов.

Суттєвою методологічною помилкою багатьох фахівців мож-
на також вважати побудову аналізу воєнного фільму на політич-
них концепціях, що неминуче привносило в текст ідеологічні 
нашарування та девальвувало працю науковців. Наприклад, у 
праці С. Іванова, присвяченій дослідженню політичного філь-
му, тема війни в кіно розглядалася здебільшого крізь призму 
революційних потрясінь у Росії 1917 року та громадянського 
конфлікту (1917–1921) через розподіл за політичною ознакою 
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ворожих сторін на поганих (білих) і хороших (червоних). Ішло-
ся передусім про особисту долю тих чи інших митців, їхній по-
літичний вибір тощо. Натомість поза увагою автора залишилися 
питання про те, як саме події громадянської війни вплинули на 
прийоми та методи кінозйомки, образотворчий ряд стрічок, на 
тематичні та жанрові спеціалізації тогочасних режисерів, опе-
раторів [12]. 

Ідеологізація спостерігається також у кінознавчих робо-
тах М. Лебедєва, В. Лєсіна, Л. Муратова, О. Родіонова та ін-
ших науковців [21; 22; 23; 28; 36; 47; 48]. Водночас проблема 
взаємозв’язку між змінами у зображенні війни на кіноекрані та 
еволюцією воєнного мистецтва у ХХ ст. залишилася практично 
недослідженою, що зумовлює актуальність пропонованого ма-
теріалу. Адже воєнна тема в кіно донині є цікавою для глядачів.

Об’єктом дослідження є розвиток світового кіномистецтва у 
ХХ ст. (і на початку ХХІ ст.) та його доробок у сфері зображення 
війни на екрані. Предмет дослідження – причини і способи на-
рощення зображального потенціалу воєнною кінопропагандою, 
яка послідовно піддавала візуалізації різноманітні моделі зброй-
ного конфлікту, запропоновані теоретиками воєнного мистецтва 
у ХХ ст. 

Метою статті є визначення взаємозв’язків між війною, учас-
тю у ній людини та еволюцією зображальних засобів кінемато-
графа. Війна є визнаним каталізатором кардинальних змін не 
тільки в економіці чи політиці, а й у технологіях, науці, культурі. 
Кінематограф дав багато можливостей, щоб подивитися на вій-
ну під різними кутами зору: як на розвагу, пригоду, героїчний 
період у житті народів або ж як на своєрідну виставку досягнень 
науки і технологій.

На сьогодні усталеного термінологічного визначення «воєн-
ний фільм» у кінознавстві немає. У царині ігрового кінемато-
графа «воєнним» може бути фільм будь-якого жанру, що вико-
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ристовує для фабули події війни, тому в кінокласифікації часто 
має подвійне означення: воєнно-історичний, воєнно-біографіч-
ний, воєнно-пригодницький тощо. Він реконструює події війни 
чи битв, амуніцію, зброю, прийоми та методи організації бою. 
У свою чергу неігрове кіно, як правило, фіксує реальну бойову 
обстановку, батальні сцени або ж маневри, тренування тощо [14, 
с. 28–29]. У цій статті основна увага приділятиметься доробку 
неігрового кінематографа. 

Задля досягнення означеної мети застосовуються методи 
контент-аналізу сюжетних ліній кінострічок, у яких розкрива-
ються різні грані воєнної теми; івент-аналізу подій і чинників, 
що впливали на стилістичну еволюцію кінематографа міліта-
ристського спрямування; моделювання в аналізі розвитку зо-
бражальних засобів кіно як цілісної відкритої системи, підпо-
рядкованої правилам, сформульованим теорією самоорганізації, 
а також метод міждисциплінарного дослідження, що дав мож-
ливість розглянути еволюцію зображальних засобів воєнного 
фільму як комплексний процес, який об’єднав у собі здобутки 
психології, воєнної науки, політичного маркетингу, конфлікто-
логії, образотворчого мистецтва, кінотеорії, оптики, музично-
го, вокального і театрального мистецтва. Історичний метод 
дав змогу представити еволюцію зображальних засобів кіно як 
об’єктивний процес у його чіткій хронологічній послідовності 
та у взаємозв’язку з подіями певного (100 років) часу. 

Війна як явище людської поведінки загострює відчуття лю-
дей і ставить державну, політичну, суспільну систему в стан кри-
тичної нестабільності. Потреба у блискавичних рішеннях, ба-
лансування на межі життя і смерті, швидка зміна навколишньої 
кон’юнктури – це виклики, які назавжди лишаються в пам’яті 
мільйонів людей та в історії народів. Поліваріантність розвитку 
сюжетів створює для хронікерів-очевидців безліч можливостей 
для «ліплення часом», але й не менше викликів.
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Перша світова війна (1914–1918) та Жовтнева революція 
1917 року в Росії з їхніми глобальними прагненнями до перероз-
поділу світового простору породили жанри агітфільму, фільму-
плаката. Модифікація часу та простору з мистецької точки зору 
здійснювалася в них як за допомогою специфічної сюжетності, 
метою якої було забезпечення переходу від однієї картини світу 
до іншої, так і за рахунок надання зображенню лише ілюстра-
ційної функції відносно до абстрактної політичної символіки.

Зокрема, у суто військовій кінохроніці часів Першої світової 
війни сюжетність пройшла цикл розвитку від хроніки-фіксації 
подій, курйозів, часто непов’язаних між собою логікою, до по-
будови кіноматеріалу на принципах репортажу з претензією на 
певні узагальнення. З. Кракауер наводить приклад кінохроніке-
ра О. Месстера, який з жовтня 1914 року замінив передвоєнну 
хроніку братів Пате, Гомона й Еклера на екранах Німеччини 
щотижневими кінорепортажами, у яких різні воєнні події по-
казувалися у певній взаємозалежності (оборона, відбиття ата-
ки супротивника, перехід до наступу), а також демонстрацією 
стрічок пропагандистського характеру, де статисти, перевбра-
ні в англійські однострої, здавалися в полон німецьким вій-
ськам [15, с. 28].

Згодом змінюється просторова модель: кіно виходить за межі 
павільйонів, а також знімальних майданчиків, розміщених зде-
більшого на другій і третій лініях оборони, та переміщується 
просто на місце боїв. Це вимагає новацій у техніці зйомок, про 
що йтиметься далі, а також візуалізації в реальному часі низки 
просторів, які раніше презентувалися з різною мірою умовності. 
Приміром, на екрани виходить хроніка, відзнята з літака, танка 
або ж підводного човна, яка детально зображує те, як субмарина 
пускає на дно ворожі кораблі [15, с. 28]. Повнота реалістичних 
подробиць, що відігравала роль історичного свідчення, мала не-
абиякий успіх серед глядачів.
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Уже в 1915 році спостерігаються перші спроби подолання 
обмежень, що успадкувала від фотографії панівна на той час 
концепція «кінокадр = фотознімок». У хронікальній стрічці «На 
австрийском фронте. Ч. 1» («На австрійському фронті. Ч. 1», 
1915 р., режисер П. Новицький) глядач уже з перших кінока-
дрів, побачивши крізь дерева смужку окопів супротивника, пе-
реймався відчуттям тривоги та небезпеки. Цей психологічний 
стан посилюється епізодом з окопного життя. Один із солдатів 
у хвилини перепочинку, демонструючи свою хоробрість, став у 
повний зріст на бруствері. Несподівано поруч вибухає снаряд. 
Несамовитий крик: «Граната – стережися!» застигає написом на 
екрані. Уперше в кінохроніці царської Росії застосоване в такий 
спосіб злиття кінозображення та написів поглиблювало емоцій-
не сприйняття факту.

Раніше кінозображенню відводилася радше підлегла роль 
ілюстрації тексту. Сюжети кінохроніки нагадували своєрідний 
альбом кінокадрів з пояснювальними написами. П. Новицький 
(або ж інший невідомий режисер, який монтував цю стрічку) 
синхронізацією кінозображення та відповідного напису, як ціл-
ком слушно зазначив С. Дробашенко, вперше створив ілюзію 
звучання екрана [9, с. 15]. 

Варто підкреслити, що завдяки кіно переосмислюється влас-
не феномен війни. З 1916 року в кінорепортажах героями друго-
го плану стають цивільні, які потерпають від воєнного лихоліт-
тя. Ремаркове зображення війни в її «мученицьких, стражденних 
і спотворених від болю гримасах» [28, с. 40] було пов’язане з 
усвідомленням широкими колами населення очевидного факту: 
замість того, щоб скористатися війною як знаряддям для до-
сягнення власних цілей, держава як інститут раптом опинилася 
перед загрозою бути повністю знищеною разом з усіма громадя-
нами, економікою та урядом. Війна почала сприйматися як воро-
жий хаос, що несе із собою смерть та людські страждання. Хоча 
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за умов панівної цензури воєнного часу такі епізоди лише зрідка 
потрапляли на екрани, проте вони були особливо пам’ятними. 
Серед них кадри загибелі американського корабля з потопаючи-
ми людьми та збитого пасажирського дирижабля з розкиданими 
обгорілими залишками людських тіл, панорамні зйомки окопів 
і ям, заповнених трупами солдатів, зруйнованих міських вулиць 
тощо. Дегероїзація романтики війни стала одним з поштовхів до 
появи пацифістської течії у світовому кінопроцесі, дослідження 
якої виходить за межі нашої роботи. 

На противагу воєнній кінохроніці 1914–1917 років, специ-
фічна сюжетність агітаційного фільму часів російської револю-
ції 1917 року пов’язувалася з потребами політичної пропаганди. 
Яскравим прикладом є кінострічка «Николай Второй, самодер-
жец всероссийский» («Микола Другий, самодержець усеросій-
ський», 1917 р., режисер О. Вознесенський). Головна сюжетна 
лінія розповідає про долю простого селянського хлопця, який, 
потрапивши до міста, став революціонером. Кінематографічним 
новаторством, що відтінило реальність переходу, тобто пере-
бування героя у стані духовного та ментального переродження, 
стало поєднання документальних кадрів царської хроніки з по-
становочними ігровими епізодами (так званий у кіно теорії ефект 
О. Вознесенського) [27, с. 112]. Стрічка сподобалася В. Леніну, 
тому він не тільки підтримав поширення її копій за кордоном, а 
й назвав «новим типом кіно – популярної агітаційної брошури 
на екрані, прикладом справжнього кіномис тецтва, що має озна-
ки супротиву, бунту, подолання існуючого та обіцянки нового 
світу» [24, с. 20].

У революційних агітфільмах знову простежується друго-
рядна роль ілюстративного матеріалу щодо написів. Водночас 
це вже не «кінокадр = фотознімок». Це радше ігрові скетчі, що 
розгортали в часі нескладний ідейно-тематичний зміст плака-
тів. Наприклад, стрічка «Всё для фронта!» («Все для фронту!», 
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1918 р.). Вона починається з написів-гасел, які закликають гро-
мадян здавати теплі речі на потреби червоноармійців. Ідея філь-
му розкрита в титрах-написах, тим часом ігрові епізоди вводять 
чітке розмежування між старим і новим: населення здає теплі 
речі на потреби фронту, і лише «буржуй» намагається ухилитися 
від виконання свого громадянського обов’язку. Простір у стріч-
ці організовано на протиставленні абстрактного та фігуративно-
го, а в сюжетному аспекті – на осі «народ – буржуй», де статус 
останнього є амбівалентним, адже, з одного боку, він символізує 
загрозу повернення старих порядків, а з другого, провокує агре-
сію як умову для подолання цієї загрози.

Саме ставлення до «буржуя» визначає міру трансформації 
звичної для глядача картини світу. Просторово його становище 
пов’язане з двома моментами – розривом з місцем проживання, 
яке освячене традицією та закріплене в культурному просторі 
суспільства, а також із поселенням у непросторі (місці, у якому 
члени общини внаслідок певних культурних і релігійних забо-
рон не можуть оселитися). У цьому ракурсі «буржуй» має лише 
два шляхи: або повернутися до суспільства, пройшовши певні 
церемонії каяття й очищення (наприклад, віддавши теплі речі 
на потреби Червоної армії), або ж маргіналізуватися, посівши в 
колективній свідомості глядачів своє місце в непросторі. Нега-
тивний персонаж тут сприймається як елемент Хаосу, що проти-
стоїть побудові нового «Червоного Космосу».

Не дивно, що принцип каяття й очищення як основний для 
переходу в «новий кращий світ» знайшов своє подальше утвер-
дження в культивуванні в агітфільмах сюжетного ходу «прозрін-
ня» головного персонажа. Наприклад, червоноармієць потрап-
ляє у полон до білих, у лавах яких служить його батько. Син 
розкриває батькові очі на події революції та перспективи нового 
життя, і вони вдвох тікають до червоних (стрічка «Отец и сын» 
(«Батько і син», 1919 р., режисер І. Перестіані)). Або селян-
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ський син – червоноармієць – біжить з фронту. Коли фронтом 
стає рідне село, він розуміє, що повернення старих порядків, яке 
несуть білі селянству, позбавляє його будь-яких особистих пер-
спектив. Крім того, його, утікача, виганяє з дому рідний брат-
інвалід громадянської війни, тому герой стрічки, пройшовши 
етап внутрішніх метаморфоз («очищення»), повертається до лав 
Червоної армії (фільм «Дезертир» («Дезертир», 1919 р., режисер 
Б. Чайковський)) [12, с. 30].

Перша річниця створення Червоної армії ознаменувалася ви-
ходом на екрани стрічок, які виконували здебільшого дидактич-
ну функцію. По суті, це були фільми-доповіді, які будувалися за 
принципами риторики. Простір у них створювався на засадах 
ілюстрування довгих написів за допомогою спектаклів-панто-
мім, так званих масових дійств, що відбувалися під час рево-
люційних свят. Кінематограф шукав нові методи візуалізації 
текстової інформації. Короткий напис – сцена за участю одного 
актора; довгий напис – масова сцена. Це надавало екранним тво-
рам ритму ораторського виступу. 

Так, у стрічці «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 
(«Пролетарі всіх країн, єднайтеся!», 1919 р., режисер В. Добро-
вольський) після довгого титру, який розповідав про Велику 
французьку революцію 1789 року, ішли кадри з масовими сцена-
ми, у яких відтворювалося взяття Бастилії та інші революційні 
події. Згодом короткі написи змінювалися епізодами за участю 
Марата, Дантона, Робесп’єра. Потім новий поворот: на екрані 
дуже довгий напис «Французька революція була переможена, 
оскільки не мала вождя, не було точного гасла, яке б змогло 
об’єднати трудящих. Лише за 50 років Карлом Марксом було 
знайдено ідею, яку підтримали всі люди праці, – “Пролетарі всіх 
країн, єднайтеся!”». Проте замість масової сцени режисер пішов 
шляхом інверсії, змонтувавши цей напис із коротким епізодом, 
у якому актор, загримований як Карл Маркс, сидить у робочому 
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кабінеті за письмовим столом і щось пише. Цей хід надав стріч-
ці динамізму та пафосності [21, с. 87].

Фільми «Товарищ Абрам» («Товариш Абрам», 1919 р., режи-
сер О. Розумний), «Все – к оружию» («Усі – до зброї, 1919 р., 
режисер Б. Свєтлов), «Что принесут нам белые» («Що прине-
суть нам білі?, 1919 р., режисер Б. Свєтлов), «Взятие Зимнего 
дворца» («Взяття Зимового палацу, 1920 р., режисери Б. Свєт-
лов, М. Євреїнов) роз’яснювали переваги нового режиму та не-
безпеки реставрації старих порядків. Вони теж будувалися за 
принципами риторики. 

Зовсім іншу функцію виконує агітаційний кінопортрет пе-
ріоду Першої світової війни та революцій у Росії 1917 року. 
Якщо кінохроніка та фільми-плакати фіксували перехідні стани 
сприйняття громадянами картини світу, то кінопортрет мусив 
показати інше – людину нової формації, яка власним прикладом 
буде агітувати за нове життя. Отже, кінопортрет, як правило, 
презентував кінцеву стадію переходу героя до нової культурної 
моделі світосприйняття. 

Так, одним з ранніх прикладів є кінопортрет льотчика 
І. Локайчука, відзнятий на Гатчинському фронті в листопаді 
1917 року. Особливість цих зйомок – діалог з командиром ге-
роя, солдатським депутатом. Хронікерам вдалося звести час 
воєдино, провівши візуальний зв’язок між царським військови-
ком і новим революційним штабом робітників і селян. Водночас 
кіно простір супроводжувався екранними написами, що допов-
нювали та роз’яснювали побачене [22, с. 5]. Кінопортрет, на 
противагу агітфільму, явно відтворював традиції бойового кіно-
репортажу, де «картинка» починала відігравати провідну роль, 
натомість текст ставав для зображення своєрідною візуальною 
«милицею». 

Кінопортрети часів Першої світової та громадянської воєн 
сприяли розквіту популярного в СРСР жанру біографічного 
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документального фільму. Цей жанр у кіномистецькій площині 
виявив важливу естетичну роль великого плану, функцію події 
у драматургічній побудові образу, а також значення монтажу в 
контексті гармонізації образу з часово-просторовими параме-
трами стрічки. 

Отже, унаслідок Першої світової війни і хвилі революцій у 
Росії та Європі в 1914–1920 роках хронікально-документальний 
кінематограф: а) уперше з моменту своєї появи в 1895 році став 
свідком і хронікером події історичного значення, тобто масштаб-
них змін часово-просторової організації людських спільнот, які 
охопили всю планету (глобальна світова війна, розпад імперій, 
крах тогочасних ідеалів і девальвація цінностей, революції), що 
знайшло своє віддзеркалення у появі специфічної сюжетності, 
зумовленої потребами агітації та пропаганди; б) пройшов шлях 
організації відзнятого матеріалу від фіксації певного факту до 
створення повноцінного репортажу агітаційного змісту із засто-
суванням елементів риторики та модної на той час психологіч-
ної драми; в) повністю відновлює у тогочасному кіномистецтві 
космологічний архетип – протистояння між Космосом і Хаосом 
та перемогу Нового Космосу (революції) над Хаосом, що суттє-
во позначиться на жанрово-тематичній і стилістичній еволюції 
кіномистецтва вже в 1920–1930-х роках [46, с. 311].

У період Другої світової війни (1939–1945), що стала черго-
вим зламним моментом у розвитку людської культури, кінохро-
ніка зіткнулася з потребою візуалізації у просторі та часі явища 
тотальної дегуманізації – похідної доктрини індустріальної вій-
ни, коли воюють не так люди, як машини. Під час Першої світо-
вої війни механізація війська хоч і досягла нечуваних в історії 
масштабів, проте успіх кампанії значною мірою зумовлювався 
людським чинником. Натомість війна індустріального типу ба-
зувалася на ідеї технологічної переваги, яка нівелювала аспект 
особистого героїзму людини.
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У культурологічному плані зазначена концепція спиралася 
на принцип ефективності, який помилково трактувався як певна 
самоцінність, заради досягнення якої скасовувалися будь-які об-
меження, породжені релігією, етикою, традиціями та всією гу-
маністичною спадщиною людства. У мистецькій площині вона 
знайшла своє теоретичне обґрунтування та практичне втілення 
спочатку в доктринальних побудовах футуристичної течії в єв-
ропейському мистецтві 1910–1920-х років, а згодом – у вульга-
ризованих експресивних формах неокласицизму в мистецтві на-
цистської Німеччини в 1930-х – першій половині 1940-х років.

Футуризм з його тяжінням до новітніх і небачених досі штуч-
них форм має істотний вплив на формування у глядачів здатнос-
ті до розпізнавання неоднозначних образів. Один з дослідників 
впливу форми й кольору на роботу людського мозку Дж. Кальоті 
вперше звернув увагу на те, що саме неоднозначність є когнітив-
ним і перцептивним аналогом критичного стану – природного 
середовища для роботи мозку [10, с. 41].

У багатьох дослідженнях сучасних зарубіжних учених ево-
люція стилю, насамперед у візуальних мистецтвах, пов’язується 
зі зміщенням центру уваги від одного зорового представництва 
до іншого [17, с. 135]. Наприклад, було досліджено картини ху-
дожників-класиків, імпресіоністів, кубістів і сюрреалістів. Гля-
дачі, як правило, успішніше класифікували твори мистецтва за 
силовим спектром картини (схожість текстури, гамма кольорів, 
особливості перспективи, світла й тіні тощо). Він пов’язується 
з величинами різноманітних частотних компонентів, що по-
різному впливають на зорові центри в мозку. Художник висту-
пає в ролі фільтра, оскільки у своїх творах не додає, а, навпаки, 
вилучає всю інформацію, що є неістотною для його концепції 
реальності [17, с. 203].

Приміром, для живопису від середньовічного мистецтва до 
неоімпресіонізму є характерним збереження структури фізич-
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ного об’єкта, який водночас пропускається крізь просторові 
фільтри різних типів (масштаб, ракурс, колір тощо). Кубізм і 
абстрактне мистецтво характеризуються послабленням чи зни-
щенням фізичної структури об’єктів. Одним зі способів змі-
ни структури є зменшення інформації про елементи з певною 
 орієнтацією (наприклад, вертикальною чи горизонтальною). 
В абстрактному мистецтві та кубізмі орієнтаційна інформація 
представлена розподілом амплітуд (контрастів) уздовж будь-
якої осі. Тому для кубізму характерні фрагментарні контури, а 
частка відфільтрованої орієнтаційної інформації, порівняно з 
реалістичними напрямами, становить 80 %, в абстрактному мис-
тецтві – до 90 % [17, с. 205].

Однією з істотних особливостей кінематографа є його здат-
ність впливати на емоційний стан людини за допомогою ди-
намічної зміни кольорового балансу в кадрі. Доведено, що на-
віть найдрібніша зміна кольорового балансу впливає на емоції 
глядача, загострюючи увагу, що призводить до трансформацій 
у сприйнятті образу. Зокрема, науковці у 2011–2012 роках оста-
точно підтвердили сформульовану раніше гіпотезу про вплив 
кольору на перцепцію та психоемоційний стан людини: вони де-
монстрували піддослідним відеосюжети та при цьому вимірю-
вали активність роботи їхнього мозку. Згодом демонстрували ті 
самі кадри, трохи змінивши баланс синього та червоного кольо-
рів. Виявилося, що активність кори головного мозку була зовсім 
різною, відповідно, глядачами по-іншому сприймалися образи 
на екрані [45, с. 20]. Це певною мірою пояснює вплив футуриз-
му на еволюцію кіномистецтва взагалі та нацистської воєнної 
кінопропаганди зокрема.

Витоки футуризму пов’язуються з творчістю братів А. Джин-
на та Б. Корадіні, які 1912 року видали в часопису «Абстрактне 
кіно» так званий маніфест хроматичної музики. У ньому вони 
описали свою працю над встановленням зв’язку між звуком і 
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кольором, аби дати відповідь на питання про можливість засто-
сування кольорового спектра в експериментах у царині музики. 
Проте згодом у поле їхньої уваги потрапляє кіно, оскільки вони 
хотіли в процесі дослідження синхронізувати рух, колір і музику. 

Плодами цих випробувань, у яких вони застосували колір, 
стали чотири короткі стрічки. Перша («Accordo di Colore» («По-
годження у кольорі»)) базувалася на живописі Дж. Сегантіні 
(пуантилізм). Друга («Studio degli effetti di quattro colori» («До-
слідження ефектів чотирьох кольорів»)) аналізувала взаємодію 
червоного та зеленого, синього та жовтого кольорів. Третя була 
перекладом мовою кольору та руху «Весняної пісні» Ф. Мен-
дельсона, а четверта – поеми С. Маларме «Квіти». Жоден з 
цих фільмів не демонструвався публічно. Згодом А. Джинна та 
Б. Корадіні зняли ще дві короткі кінострічки з хронометражем по 
10 хвилин кожна. Перша мала назву («Arcobaleno» («Райдуга»)). 

Райдуга формує провідну тему, що виявляється в різних фор-
мах з постійно збільшуваною інтенсивністю кольорів, аж поки 
не вибухає яскравий феєрверк. Екран на початку сірий, згодом 
на цьому тлі поступово проявляються невеликі коливання, що 
піднімаються із сірих глибин, немов бульбашки. Коли ж вони 
досягають поверхні, то вибухають і зникають. Уся симфонія 
збудована на цьому ефекті – контрасті між сірою хмарою та ве-
селкою, на боротьбі між ними. Згодом у несподіваній пиловій 
завірюсі сіре руйнується, а глядач бачить тріумф райдуги в об-
рамленні круглого вікна, що зникає під лавиною кольорів.

Інший фільм («Ballare» («Танок»)) з панівним фіолето-
вим і жовтим кольорами фіксує їхнє безперервне об’єднання, 
роз’єднання, злети догори та крутіння дзигою з різними швид-
костями. Ремінісценції цього твору можна віднайти також у 
п’ятій частині – «Танок геометричного блиску» – одного з най-
відоміших футуристських фільмів «Short biography of Futurist» 
(«Коротка біографія футуриста, 1916 р., режисер А. Хінн) [32].
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Візуально-ритмічні пошуки знайшли продовження в європей-
ському авангардному русі на початку 1920-х років. Дослідниця 
О. Пашкова розкриває взаємозв’язки між поглядом на фільм як 
на «малюнок, що ожив» та стилістичною еволюцією тогочас-
ного німецького кіно на основі концепції З. Кракауера, який, 
як відомо, убачав у кіномистецьких експериментах 1920-х ро-
ків один з чинників приходу А. Гітлера до влади в Німеччині в 
1933 році [33, с. 101].

У контексті нашого дослідження доцільно звернути увагу на 
інший підхід З. Кракауера, що стосується ролі та функцій орна-
менту в образотворчому вирішенні кадру. Під орнаментом у мис-
тецтві розуміють візерунок, що складається з ритмічно впорядко-
ваних елементів і призначений для оздоблення певних предметів 
чи архітектурних споруд. Він будується на чергуванні геометрич-
них (як у меандрах чи арабесках) або ж образотворчих колорис-
тичних (як у тартані) елементів, що створює ілюзію рухомості.

У класичній орнаментальній композиції головні елементи, як 
правило, позначаються великим розміром, яскравим кольором 
та розташуванням у центрі. Другорядні складники, доповнюючи 
головні та відтіняючи їхні провідні ролі і значення, пластично 
поєднуються в цілісний композиційний організм. Ретельний до-
бір кольору для створення образу має на меті: по-перше, надати 
творові ознак руху, «життя»; по-друге, вплинути за допомогою 
балансу кольорів на емоційний стан  людини [19].

Художник-романтик Ф. Рунге 1803 року пояснив функцію 
орнаменту у візуальних мистецтвах таким чином: «...усе, що я 
ніколи не мислив як зримий вигляд, а лише передбачав існуван-
ня між цими елементами якогось внутрішнього взаємозв’язку, 
раптом з усією очевидністю постало переді мною в арабесці, 
 перевернувши всі мої попередні уявлення. Ідея яскравих кольо-
рів, фігур і ліній утілилася в орнаменті в синтезі математики, 
музики та колористики» [49, с. 351].
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Про це саме пише й З. Кракауер. У його розумінні носієм 
орнаменту в кінокадрі є маса. Не народ, а саме маса, оскільки 
створювані нею фігури не підвішені в повітрі, а проростають 
(немов бульбашки з футуристської «Райдуги» А. Джинна та 
Б. Корадіні) з якоїсь гомогенної спільноти. Для будівництва спо-
руди важливими є формат каменів та їхня кількість. Тут стають 
чинними закони маси. Так само люди на екрані стають частками 
химерної фігури лише як складники однорідної маси, а не як ін-
дивіди, особистості. Орнаменти воєнних парадів чи політичних 
демонстрацій в екранному часі та просторі складаються з тисяч 
знеособлених тіл, убраних в однакову форму уніфікованої колір-
ної гами. Показово, що тренування перед парадами проводяться 
насамперед заради досягнення гармонії незчисленних паралель-
них і перпендикулярних ліній. Вправи виконуються не в інтере-
сах людей (оздоровлення, спілкування тощо), а для досягнення 
досконалої геометризації зображення. Отже, орнамент у ракурсі 
кіно є самоціллю [16, с. 71].

З. Кракауер помічає ще одну особливість: жодна частина 
орнаменту не може змінити свій статус на самостійну фігу-
ру. Усі вони тією чи іншою мірою є взаємозв’язаними. Коли, 
приміром, на параді щось відбувається не так (ідуть не в ногу 
підрозділи, зупинилися окремі бойові машини тощо), у кад-
рі руйнується весь орнамент. Це пов’язано з його сутністю. 
Орнамент, як правило, складається з простих елементів: пря-
мих і кіл, описаних ще в евклідовій геометрії, а також містить 
елементарні образи фізики – хвилі та спіралі. Натомість не бе-
реться до уваги пластика органічних форм, оскільки частини 
тіла людини є складниками загальної композиції, а не окремо-
го тіла [16, с. 73]. Саме тому зрозуміти орнамент можна, віді-
йшовши лише від аналізу його складових частин (людей) та 
застосовуючи підходи зне особ лення й абстракції. Зблизька 
орнамент непомітний: його можна побачити та відчути, на зра-

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

307

Еволюція зображальних засобів кіномистецтва у ХХ–ХХІ століттях...

зок міських і ландшафтних видів, тільки згори, з висоти пта-
шиного польоту.

Л. Ріфеншталь однією з перших у тогочасному кіномистецтві 
зуміла осягнути сутність та відтворити в художньому вимірі сти-
лістику, породжену війною, що відкидала «окопну» стратегію 
Першої світової та передбачала надшвидке просування великих 
мас техніки і людей (танкових клинів за підтримки авіації) ши-
рокими оперативними просторами. Біля джерел цієї концепції 
стояли видатні воєначальники В. Тріандафілов, Г. Іссерсон та 
Ш. де Голль.

Аби зрозуміти природу мистецького виклику, який одержали 
тоді кінематографісти, треба спершу збагнути сутність доктрини 
так званої маневреної війни. На початку 1930-х років В. Тріанда-
філов, якого військові фахівці називають «батьком радянського 
оперативного мистецтва», зміг опрацювати основні положення 
теорії глибокої операції. Умовою успіху в майбутній війні інду-
стріального типу він назвав наявність мільйонної армії, яка зможе 
ефективно використати суттєве підвищення рухливості техніки та 
транспортних засобів (автомобілів, танків, авіації тощо) [41, с. 8].

У концептуальному плані глибока наступальна операція пе-
редбачала злам фронту ворога раптовим одночасним ударом на 
всю його тактичну глибину з подальшим негайним введенням 
у прорив механізованих військ, що мусили наступати на опе-
ративну оборону супротивника аж до поразки всього ворожого 
угруповання.

Цю думку розвинув Г. Іссерсон. Аналізуючи крах польської 
стратегії оборони 1939 року, він підкреслював, що не слід за-
лучати армію до локальних сутичок чи послідовних операцій на 
зразок Першої світової війни. Приголомшливий раптовий удар 
з подальшим масованим просуванням армади механізованих 
корпусів за підтримки авіації – це, на думку генерала Г. Іссер-
сона, запорука успішного розгортання воєнної кампанії за нових 
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умов [13, с. 24]. Про роль швидкості у війні нового типу та зна-
чення технологічних переваг писав також Ш. де Голль [38].

Л. Ріфеншталь пішла шляхом, описаним З. Кракауером. Якщо 
В. Рутман, захоплюючись рухом і ритмом предметів і площин, 
зосередився на експериментах у царині гармонізації зорового 
образу зі звуком, коли останній піддавався тим самим прави-
лам монтажу, що й зоровий образ, і все це створювало своєрід-
ні звуко образні ритмічні асоціації (наприклад, стрічка «Melody 
Welt» («Мелодія світу», 1929 р.)) [1, с. 75], то Л. Ріфеншталь – 
на адаптації спадщини Баухаусу до образотворчого вирішення 
кінокад ру, а згодом – на колористичних випробуваннях, які не 
залишили значного сліду в історії. Таким чином, з появою та 
утвердженням звукового кіно творчий доробок В. Рутмана суттє-
во підвищить видовищність фронтового кіножурналу «Deutsche 
Wochenschau» («Німецький кіноогляд») (показово, що сам ні-
мецький режисер у складі групи кінохронікерів загине у важких 
боях під Смоленськом у липні 1941 року), а фільми Л. Ріфенш-
таль перетворяться на монументи політичного кіно.

У кінознавстві тема обставин зйомок і виходу на екрани 
стрічки «Triumph des Willens» («Тріумф волі», 1934 р., режисер 
Л. Ріфеншталь) висвітлена, на наш погляд, достатньою мірою. 
У контексті цього дослідження варто звернути увагу лише на 
певні моменти. По-перше, тривалий час точиться дискусія щодо 
впливу «гірських фільмів» на пропагандистську документаліс-
тику режисера. Автор більшою мірою схильний підтримати тезу 
біографа Л. Ріфеншталь, британського кінознавця О. Салкелда, 
про її захоплення творчістю дизайнерів Баухаусу [37, с. 185]. 
Вона не суперечить гіпотезі З. Кракауера про вплив на режисера 
естетики «гірських фільмів», а лише доповнює її, роз’яснюючи 
зацікавленість Л. Ріфеншталь теоретичними працями Й. Іттена 
(одного з відомих апологетів Баухаусу) та пізніші її досліди в 
царині кольорового кінематографа.
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По-друге, у тенденціях до орнаменталізації кінозображен-
ня режисер еволюціонувала від короткого метра «Hitler auf 
Deutschland» («Гітлер над Німеччиною», 1933), в якому вона на-
магалася осмислити безкінечність простору і часу крізь призму 
людини-вождя, – до стрічки «Freiheit Tag – unsere Wehrmacht» 
(« День свободи – наш Вермахт!», 1935), де наочно підтверджу-
валася теза про непереможність армії нового типу, заснованої 
на здобутках техніки. Цей фільм став, певною мірою, кінемато-
графічною ремінісценцією «Обґрунтування та Маніфесту фу-
туризму» Ф. Марінетті з його вихвалянням війни, мілітаризму, 
швидкості та незвичних форм. Якщо у «Тріумфі волі» ключо-
вими в кадрі є абстрактні фігури, побудовані з людської маси, 
то в «Дні свободи» – фігури у виконанні мас техніки. Не дивно, 
що фінальна сцена, в якій літаки летять у формі свастики, апо-
феоз абстракції, технократизму та мілітаризму, була запозичена 
більшовицькою пропагандою (радянська авіація літала у формі 
зірки), а згодом стала одним зі штампів мілітаристської кінопро-
паганди в різних країнах світу.

По-третє, успіх Л. Ріфеншталь пояснюється й тим, що вона 
однією з перших активно застосувала здобутки технологічного 
прогресу саме в кіноіндустрії, зокрема йдеться про першу хви-
лю мініатюризації кінокамер. Звичними в кінознавстві стали по-
силання на статистичні дані щодо кількості камер, задіяних під 
час зйомок «Тріумфу волі», а також розвідки про операторів на 
роликах і спеціальних ліфтах для кінокамер, призначених забез-
печувати плавну зміну ракурсів, точок зйомки.

Свідком цих подій був, до речі, знаний радянський спеціаліст 
у галузі кінотехніки Є. Голдовський, якого Раднарком СРСР у 
1932–1935 роках відрядив до країн Європи, аби дослідити роз-
виток кіноіндустрії Заходу. Він зазначав, що поява на початку 
1930-х років у Франції та Німеччині кіноапаратів «Супер-Пар-
во», «Мітчель», «Стахов» разом зі спрощенням технології ви-
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робництва плівки, здешевленням і зростанням обсягів її вироб-
ництва забезпечили для європейців прекрасні можливості для 
здійснення зйомок з рук, фіксації динамічних мізансцен, суттєво 
спростили процеси монтажу й титрування [5, с. 243].

Технологічний потенціал кіностудії почав відігравати вирі-
шальну роль у пропагандистській війні нового типу, де декора-
тивна, надмірна та ультранатуралістична екранна видовищність, 
спрямована на психологічну деморалізацію супротивника, та 
принцип оперативної подачі інформації, що став певною соціо-
логічною проекцією теорії раптового масованого удару, пере-
творилися на складові частини реальної бойової операції.

Ще Наполеон стверджував, що успіх у війні пов’язаний 
зі швидкістю руху, що визначає потенціал маневреності вій-
ська [54, p. 10]. Це суто практичне спостереження з царини 
військової теорії стосується також кінематографа. Розвиток 
технологічних можливостей армії в подоланні дуже великих 
відстаней за відносно короткий проміжок часу поставив перед 
кінооператорами безліч питань щодо оптимізації знімального 
процесу. За 100 з лишком років еволюція динамічних мізансцен 
у кадрі воєн ної кінохроніки пройшла всі етапи від хронофото-
графії Етьєна Жуля Марея у 1890-х роках до зйомок у режимі 
on-line під час військових кампаній у Грузії 2008 року та високо-
технологічного конфлікту в Лівії 2011 року – як складників спе-
ціальних операцій у віртуальному просторі [3, с. 23].

Фронтові обставини часів Першої світової війни змусили 
змінити звичне розташування кінокамери, яка раніше встанов-
лювалася на штативі на рівні грудей (як у фотографа). Водно-
час за бойових умов оператори почали вдаватися то до нижніх 
(з окопу), то до верхніх (пункт спостереження на дереві) точок 
зйомки. Динамізм воєнних подій вимагав пошуку інших методів 
у зйомках сюжетів. Намагаючись охопити дію, що розгортала-
ся у просторі (приміром, картину наступу армії), кінохронікер 
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став частіше знімати панорамою, слідкуючи за переміщенням 
об’єкта зйомки.

Наприклад, у стрічці «Взятие Эрзерума» («Взяття Ерзеру-
ма», 1915 р., опер. П. Єрмолов, І. Доред, С. Ерколь) кінозйомка 
проводилася згори, з гірських хребтів, що дозволяло фіксувати 
просування військ. Оператори знімали довгими загальними пла-
нами з флангів армії, яка наступала, тому в кадрі шеренги бійців 
переміщувалися діагоналлю згори вниз. За такої композицій-
ної будови кіно кадру глядачеві передавалося відчуття глибокої 
перспективи місцевості та динамізму наступальної операції [9, 
с. 14]. Тому не дивно, що кінодоробок Л. Ріфеншталь, яка завдя-
ки авіації підняла точку зйомок ще вище, у буквальному сенсі 
до небес, логічно знайшов своє графічне віддзеркалення в доку-
ментальних фільмах пізнішого часу, як наприклад, «Luftwaffe – 
Feuertaufe» («Люфтваффе – хрещення вогнем», 1940 р., режисер 
невід.), «Kampanie nach Polen» («Похід на Польщу», 1940 р., 
режисер Ф. Хіп лер), «Schlacht um Norwegen» («Битва за Норве-
гію», 1940 р., режисери М. Ріклі та В. Бюре) та ін.

Простота фабули та передбачуваність екранної драматургіч-
ної дії – як вимушені, але обов’язкові вимоги для твору кінопро-
паганди – компенсувалися високою якістю роботи операторів 
і монтажерів. Провідну роль у створенні яскравих візуальних 
вражень від швидкого просування великих мас людей і техніки у 
просторі зіграла аерозйомка, особливо зйомка на поземному по-
льоті. Цей хід згодом буде активно застосовуватися у випусках 
«Deutsche Wochenschau» 1941 року після нападу гітлерівської 
Німеччини на СРСР. Він не тільки підкреслював просторову 
грандіозність театру воєнних дій, міць і силу німецького війська, 
а й відтворював архетипічний образ орла, що ширяє над полем. 
Цей символ перемоги породжував у глядачів відчуття ейфорії.

Тотальність візуального навіювання підсилювалася точно ви-
віреним закадровим коментарем, застосуванням географічних 
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мап, експлуатацією фізіогномічних властивостей облич солда-
тів супротивника та власних військовиків. Важкі орнаментальні 
форми (квадрати, кола, паралепіпеди) та симетрія в композицій-
них побудовах кінокадрів Л. Ріфеншталь поступилися місцем 
простішим формам (лінія – шеренги підрозділів під час атаки; 
еліпс – виконання льотчиками фігур вищого пілотажу; трикут-
ник – танкові клини), а також динамічним рапортним компози-
ціям, побудованим за принципом постійного узгодження між со-
бою руху різноманітних елементів.

Режисери, комбінуючи три параметри: масштаб зображен-
ня в кадрі, ракурс зйомки, тривалість епізодів – дотримувалися 
трикомпонентного принципу, який застосовується здебільшо-
го в декоративно-вжитковому мистецтві, а також у живопису й 
архітектурі. Задля того, аби надати орнаментальній композиції 
виразності, слід показати або три різні малюнки, або три різні 
розміри одного і того самого малюнка, або три різні повороти 
малюнка – та рівномірно їх чергувати. Три є при цьому мінімаль-
ним числом, що дозволяє розкрити всю різноманітність певного 
явища. Ідеалізація пропорцій у кадрі та намагання досягти зраз-
кової часової симетрії між тривалістю епізодів у нацистській 
воєнній хроніці, щоб надати фільму і внутрішньої, і зовнішньої 
досконалості за формою, на перший погляд перегукується з ра-
ціоналізмом естетики класицизму. Насправді екранні твори хро-
нікерів вермахту втілили радше футуристську ідею дегуманіза-
ції, витриману у вульгаризованих формах неокласики.

Подвижники епохи Відродження бачили в «золотому пере-
тині» насамперед джерело гармонізації людини з природою 
на противагу середньовічній іконографічній традиції, яка була 
пере насичена умовностями [20, с. 182], а концепція людини з 
точки зору авангардизму була пов’язана не з біологічною ма-
терією, а з браком наслідування, мімезису [6, с. 52]. Натомість 
теоретики мистецтва тоталітарної доби в історії Німеччини у 
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поверненні до пропорційних форм минулого, попри гостру кри-
тику спадщини авангарду як «дегенеративного мистецтва», на-
справді просто переосмислили його ідею людини-функції.

Для митців Ренесансу людина – це частина природи, її гар-
монійний та провідний складник, який займає центральне міс-
це в композиційній будові Всесвіту; а для авангардистів – уже 
«людинобог», що стоїть над природою, підпорядковує її собі, 
долаючи час крізь величезні «ворожі» простори. Вона, нехай у 
радикально змінених зовнішніх формах, усе-таки зберігає за со-
бою право на центр у візуальній композиції. Натомість нацист-
ське мистецтво, повертаючи антропоморфні форми образові лю-
дини, у композиційному плані надає людській особистості роль 
стафажу. 

Наприклад, у кінострічці «Похід на Польщу» (реж. Ф. Хіп-
лер, 1940 р.) глядач спостерігає три епізоди про авіацію, відзняті 
з натури (у повітрі та на відкритому аеродромі) та в інтер’єрі 
(ангар). У кожному з них центром композиції в кадрах є літак: 
змінюються ракурси, масштаби зйомок, проте кадри з людьми 
тут постають лише додатковими елементами, «перебивкою» (як 
інколи кажуть оператори і монтажери). У першому епізоді групи 
авіаційних техніків у сховищі ремонтують літальний апарат. По-
казово, що плани-деталі з літаком знімаються з нижнього ракур-
су, проте, коли в кадр потрапляють люди, то точка зйомки стає 
верхньою. У зображенні людей застосовують здебільшого дру-
гий середній загальний та дальній плани, лише зрідка перший 
середній та ніколи – великий план. За розташуванням: літак – на 
першому плані, люди – на середньому плані.

В епізоді «На аеродромі» загальні композиційні тенденції 
зберігаються та посилюються кадрами розгону на смузі та злету 
літака. Фігура штурмана в кабіні літака майже непомітна. Особ-
ливістю зйомок, що створюють ефект «здіймання», є широке 
застосування вертикальних і діагональних панорам. Натомість 
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у частині «У повітрі (Повітряні бої)» активно використовується 
принцип поєднання панорами з тревелінгом. Виразність підкрес-
люється зйомками ландшафтів: чіткість геометричних побудов 
бойових порядків ескадрильї балансується в кінокадрі плавними 
контурами геогліфів. Тема неба у стрічці з’являється дев’ять ра-
зів (тричі по три), з інтервалом чотири хвилини після кожного 
епізоду й у різних органічно пов’язаних між собою сюжетних 
інтерпретаціях (атака, розвідка, бій, допомога пораненим тощо). 
Усі вони, мовою орнаменталістики, є мотивом, що вплетений у 
загальну канву кінотвору, задає йому ритму та логіки. Доцільно 
ще раз нагадати про ідеальний монтаж зображення за звуком. Ві-
зуальні відчуття під час перегляду суттєво посилюються звуко-
вими ефектами (рев мотору, пікірування, стрілянина та, особли-
во, свист так званої психічної фугасної бомби SD 1400-X).

Водночас у іншому фільмі – «Хрещення вогнем» (реж. неві-
домий, 1940 р.) – нацистські оператори використовують образо-
творчий потенціал нічної зйомки, художні можливості якої були 
презентовані Л. Ріфеншталь в епізодах грандіозної факельної 
ходи у «Тріумфі волі». Якщо орнаменталізація кінозображення 
у творі реж. Ф. Хіплера здійснюється насамперед за канонами 
геометрії, то в «Хрещенні вогнем» автори намагаються вийти за 
межі чорно-білої графіки та створити щось на зразок колорис-
тичного орнаменту за допомогою фіксації грандіозних пожеж 
Варшави та інших польських міст, епізодів нічних боїв, хао-
тичних «візерунків», утворених слідами від трасуючих куль на 
нічному небі. Проте цей експеримент мав радше психологічний 
вплив на глядача. Г. Гуомо згадує про плани відомства Й. Геб-
бельса щодо «розфарбовування» цієї стрічки, проте у зв’язку з 
початком у 1941 році війни проти СРСР ці плани залишилися 
нездійсненими [51, p. 108]. 

Вищезазначені документальні фільми будувалися і як про-
пагандистські твори, і як мистецькі роботи. Водночас феномен 
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популярності випусків «Deutsche Wochenschau», що його одним 
з перших дослідив З. Кракауер, можна також пояснити, на нашу 
думку, драматургією цих оглядів, що будувалася за правилами 
пропаганди, сформульованими в 1920-х роках одним з тогочас-
них теоретиків масових комунікацій Е. Дофіфатом.

У контексті нашого дослідження доцільно звернути увагу на 
обрану операторами та монтажерами інваріантну модель режи-
сури, що базується на циклічній повторюваності ходів і драма-
тургічних прийомів (зіставляється із «законом втовкмачування» 
у пропаганді). Наприклад, усі епізоди бойової операції (крім 
авіації і флоту) закінчуються кадрами зі здачею у полон ворожих 
військ. Вони в різних варіаціях повторюються протягом випус-
ку три-чотири рази. Ракурси, як правило, виставляються таким 
чином: німецькі війська знімаються панорамою з нижньої точки 
задля створення ефекту величі, натомість супротивник – згори, 
що формує в глядача ілюзію його меншовартості.

У випусках про хід воєнних кампаній у країнах Європи 1939–
1941 років та у збірках про війну проти СРСР 1941 року місцеве 
населення зустрічає німецького солдата з квітами, як визволите-
ля (візуалізація ідеї Blumenskriege – «квіткової війни», що зни-
жувала поріг страху батьків за долю своїх дітей-солдатів). Лише 
1942 року вже після розгрому німецьких військ під Москвою 
нацистська кінопропаганда після кількох тижнів пошуків нових 
тем і сюжетів почала демонструвати всі тяготи війни, у тому 
числі зрідка показувати трупи офіцерів і солдатів Вермахту. 

СРСР вступив у Другу світову війну 17 вересня 1939 року, 
коли підрозділи Робітничо-селянської червоної армії (РСЧА) пе-
ретнули кордон з Польщею та почали наступ на території Захід-
ної Білорусі та України. Як привід радянський уряд висунув тезу 
про розпад польської держави та про те, що члени польського 
кабінету міністрів і вище військове командування покинули свої 
війська напризволяще та заховалися у Румунії [29, с. 166]. На-

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

316

Андрій ДОРОШЕНКО

томість для обґрунтування власних дій для радянських громадян 
була висунута теза про «визволення».

Аналіз пропагандистської кіноспадщини СРСР про події в 
Україні в 1939–1941 роках подано, зокрема, в одній з наших пуб-
лікацій [8]. У контексті ж нинішнього дослідження варто звер-
нути увагу на перелічені нижче особливості. 

По-перше, з нападом гітлерівської Німеччини та її сателітів 
на СРСР у 1941 році тема «визволення» України (з-під біль-
шовицького ярма), як зазначалося, перемістилася вже у випус-
ки німецької кінохроніки й аж до грудня 1941 року була в них 
провідною. Визначення ефективності кінопропаганди нацистів 
на українців не є метою цієї статті, проте варто взяти до ува-
ги авторитетну думку О. Довженка, який у своїх щоденниках 
зробив коротку нотатку про «загалом вичікувальний настрій» 
українського селянства в 1941 році [7, с. 175]. Видатний україн-
ський режисер пов’язував це спостереження радше з матеріаль-
ними проблемами українців та культурним відставанням УРСР, 
що наочно підтвердилося після приєднання західноукраїн ських 
земель. Ще 24 липня 1940 року після подорожі Буковиною 
О. Довженко записав: «На Буковині жилося краще, ніж у нас. 
Коли їдеш у нас потягом, то ніде не побачиш радісних облич, 
яскравих кольорів, всюди бідність та убогість, пригніченість, 
все вдягнено у сірі бушлати. А там все яскраво, весело, по-
європейськи» [35, с. 1172].

У тому ж таки 1940 році О. Довженко вперше звернув увагу 
й на якість та естетичний вплив німецької воєнної кінохроніки. 
Після перегляду стрічки «Похід на Польщу» (реж. Ф. Хіплер, 
1940 р.) він зазначив, що картина була зроблена напрочуд видо-
вищно, навіть у її вузьких рамках видно, що фашизм став знаме-
ном для великих мас [35, с. 1152]. Не дивно, що люди, які пере-
жили окупацію, незалежно одне від одного стверджують, що 
ігрове німецьке кіно на теренах рейхскомісаріату України зовсім 
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не подобалося місцевим глядачам, навпаки, викликало в них 
огиду [30, с. 89]. Натомість стабільну популярність серед насе-
лення мали саме випуски кінохроніки «Deutsche Wochenschau», 
попри наявність у них надзвичайно принизливих епізодів з вій-
ськовополоненими РСЧА [25, с. 114].

По-друге, як уже зазначалося, у Другій світовій війні вирі-
шальну роль починає відігравати техніка. Цей факт стосується 
і кінематографа. Показово, що технологічне відставання вітчиз-
няних кіноцентрів від їхніх німецьких конкурентів не вдало-
ся подолати аж до 1944 року. Цьому сприяла, звичайно, низка 
об’єктивних обставин, зокрема невдало проведена 1941 року 
евакуація української студії хронікально-документальних філь-
мів [34]. Але були й інші проблеми, пов’язані з виробництвом.

Наприклад, за умов інтенсивних вуличних боїв специфіка 
створення кінозображення полягає в обмеженості кута охоплен-
ня простору об’єктивом кінокамери. Цій проблемі могла б за-
радити ручна камера. Проте забезпеченість такого типу каме-
рами радянських операторів була мінімальною, більшість була 
змушена знімати на стаціонарних апаратах КС-4 та КС-5 вагою 
до 40 кг та тільки зі штатива [36, с. 17]. Люди ризикували влас-
ним життям, аби відзняти кадри з різних точок зйомки, епізоди 
зі снайперськими дуелями, визволенням певних стратегічних 
об’єктів у місті тощо. 

Водночас навіть ті, які мали ручні камери, зіштовхувалися з 
різними проблемами. Наприклад, отримуваний за ленд-лізом зі 
США кіноапарат «Айво» мав лише одне гніздо для об’єктива, 
натомість ручний кіноапарат «Аріфлекс», яким послуговували-
ся німці, мав три об’єктиви з різними фокусними відстанями на 
мурелі. Він був повністю пристосований до зйомок за бойових 
умов [48, с. 19]. Показово, що постійною проблемою для ра-
дянських кінооператорів аж до кінця війни залишався дефіцит 
довго фокусної оптики, що призводило не лише до зниження 
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художньо-естетичного складника у відзнятому матеріалі, а й до 
загибелі фахівців. Об’єктиви, що були на озброєнні, повноцінно 
брали лише відстань 200–250 м, натомість, знімаючи ворожі по-
зиції з дистанції 1–1,5 км, хронікери отримували лише загальний 
план, який дуже погано проглядався [48, с. 73]. Це спонукало 
операторів підповзати до місць перебування ворога на небезпечні 
для життя відстані, а також шукати творчих і технічних вирішень 
проблеми (наприклад, було винайдено так званий броньований 
кіноапарат Є. Лозовського, що застосовувався для зйомок з танка 
чи бронемашини сюжетів про танкові наступи й битви).

Закономірною є трагічна статистика щодо людських втрат 
радянського (у тому числі й українського) кіномистецтва: у Ве-
ликій Вітчизняній війні брали участь 257 кінооператорів, з них 
53 особи загинуло [47, с. 5], що становить майже 20 %, тобто 
гинув кожен п’ятий.

По-третє, на відміну від фахівців ігрового кіно, кінохронікер 
з часом підпадає під вплив так званого динамічного стереотипу 
(тобто внаслідок досвіду формуються певні умовні рефлекси). 
Іншими словами, оператор призвичаюється до зйомок того чи 
іншого епізоду (бою, воєнного побуту тощо) за певним напра-
цьованим стандартом. Унаслідок цього знижується рівень ви-
разності та переконливості кінопродукції, формується щось на 
кшталт сценарного стереотипу, який важко подолати. Це явище 
стосується як фахівців фашистського кіно, так і спеціалістів з 
країн антигітлерівської коаліції. До честі радянських кінорежи-
серів, операторів і монтажерів, вони намагалися боротися із цим 
явищем, брали за приклад твори своїх німецьких «колег», які, 
своєю чергою, не зуміли вийти за межі драматургічних і ком-
позиційних побудов кіноматеріалу зразка 1939–1941 років, коли 
вермахт був якнайпотужніший.

Так, до вдалих експериментів належить стрічка «День войны» 
(«День війни», 1942 р., режисер М. Слуцький, автор сценарію 
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О. Каплер), яку знімали 160 кінооператорів у різних місцевос-
тях СРСР одночасно 13 червня 1942 року. За влучним висловом 
письменника К. Симонова, було «знято моментальне фото з об-
личчя Батьківщини у час воєнної грози» [23, с. 20]. Війна була 
показана як певна мозаїка, крізь призму життя і діяльності лю-
дей різного національного та соціального походження, статі, на 
фронті й у тилу. За допомогою 160 кінонарисів було створено 
нову сюжетно-образну конструкцію війни, у якій немає чіткого 
поділу на фронт і тил, як у Першій світовій війні. З ворогом бо-
реться весь народ: тил є продовженням фронту. Після розгрому 
під Сталінградом 1943 року ідея віддзеркалення на екрані прин-
ципу тотальної мобілізації також знайшла своє місце у випусках 
№ 685, 686, 715 та 751 німецької воєнної кінохроніки «Deutsche 
Wochenschau».

По-четверте, цікавим феноменом Великої Вітчизняної війни 
є художня інтерпретація засобами документального кіно такої 
теми, як місце та роль людини у війні нового типу. Про підхо-
ди нацистської кінопропаганди вже йшлося вище. Апологетика 
технологій і формування образу війни, у якій хоч і є людський 
героїзм, проте він поступається потузі машини, у виконанні ні-
мецьких кінематографістів наштовхнулися на гуманістичний 
екранний пафос радянських кінорежисерів і операторів. Один 
з них, Р. Григор’єв, стверджує, що від початку війни головне 
завдання, яке ставилося перед радянськими фронтовими кіно-
хронікерами, полягало в тому, аби показати цю історичну траге-
дію крізь призму людини, її героїзму, страждання та мужності. 
Лише з 1944 року ця директивна вимога ЦК ВКП (б) була змі-
нена на потребу у відтворенні на екрані масштабності наших 
воєнних операцій [47, с. 58]. Вказану особливість підтверджує 
О. Довженко. Оцінюючи вплив Великої Вітчизняної війни на 
еволюцію радянського хронікально-документального кіно, він 
пише: «За роки війни наш кінодокумент зробив дуже багато, він 
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отримав неначе своє нове народження, більш високе, моральне, 
духовне. Ці кінострічки пронесли по світу славу нашого наро-
ду так, як воїни-герої Червоної армії пронесли свою славу зі 
 зброєю» [23, с. 5].

Очевидно, що за умов катастрофічного першого періоду 
вій ни, який відзначився важкими поразками РСЧА, інакше не 
могло бути. Від героїзму людей залежала подальша доля СРСР, 
про що недвозначно заявив сам Й. Сталін у виступі від 3 липня 
1941 року. Ця ситуація доволі глибоко та всебічно роз’яснена 
віт чизняним кінознавством. Натомість німці, коли з 1943 року 
для них вже розпочалася смуга поразок, хоча й ставили сюжети 
про героїзм вояків вермахту і фольксштурму, проте в кінохроніці 
до останніх її випусків у березні 1945 року наскрізною темою 
була ідея про «диво-зброю» (ракети ФАУ-1 та ФАУ-2), що ось-
ось змінить весь хід війни (випуски № 744, 749, 754). Тобто сліпа 
віра в техніку та в перевагу технологій над людиною до остан-
ніх днів Рейху затьмарювала очі нацистським вождям та їхньо-
му народу. Тому, імовірно, немає прямої конотації між поразка-
ми як умовою для пропагування на екрані особистого героїзму 
та перемогами, що в кінематографічному вимірі проявляються 
в епічних постановках. Як справедливо пише М. Братерська-
Дронь, джерела гуманістичних підходів у кіноспадщині війни 
варто шукати у глибоких традиціях кордоцентризму радянсько-
го кіномистецтва [2, с. 293].

Друга світова війна (1939–1945) завершилася під акомпа-
немент вибухів ядерної бомби у Хіросімі та Нагасакі. Образ 
апокаліпсиса в тих чи інших формах уже знаходив своє місце в 
тодішніх кінотворах. Водночас варто нагадати, що породження 
образів пов’язане з перцептивними формами знання, зокрема з 
процесом сприйняття [39, с. 24]. Генеза екранних фантазій про 
боротьбу людства зі страшними та незрозумілими силами зни-
щення породжені страхом перед війною, різними очікуваннями 
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від неї та образом війни, який звичайна людина не може собі уя-
вити до кінця. У цьому плані, приміром, «машина» епохи аван-
гарду (1920–1930-ті роки), з образом якої тоді пов’язувався кі-
нець світу, ще не могла повною мірою замістити образ людини. 

Зокрема, у кінострічках «Golem» («Голем», реж. Х. Галеєн, 
П. Вегенер, 1915 р.) та «Golem: Wie er in die Welt kam» («Голем: 
як він прийшов у світ», 1920 р., режисери П. Вегенер, П. Бьо-
зе) образ штучного створіння, породженого людським інстинк-
том влади та домінування, є цілком антропоморфним. Хоча за-
значені стрічки важко назвати авангардними, проте концепція 
створення чогось з нічого в ідейно-тематичному плані згодом 
знаходить своє віддзеркалення у фільмі «Alraune» («Альрауне», 
1928 р., режисер Х. Галеєн): «воно» постає як молода дівчина, 
проте сам образ наближається до маски, як і у знаних роботах, 
наприклад, Р. Віне, Ф. Мурнау. Узагальнення образу, хоча й від-
бувається за канонами авангарду, проте не позбувається візуаль-
них антропо морфних рис. Певним винятком тут, безумовно, є 
творчість Ф. Ланга, завдяки якому кіномистецтво народило аб-
страктний дегуманізований образ «Метрополіса».

Застосування атомної бомби проти Японії змінює цей канон: 
зброя масового знищення повністю позбавляє смертоносну «ма-
шину» людської подоби чи виду органічних форм (Кінг-Конг, 
Годзила тощо). З документальним кіно – ще простіше: достат-
ньо було лише взяти до рук кінокамеру, аби переконатися в ре-
альності кінця світу. Це зробили насамперед японські кінемато-
графісти. Зокрема, першим після Другої світової війни філь-
мом у Японії став кінодокумент «The effectiveness of the atomic 
bomb» («Ефективність атомної бомби», 1945 р., режисер А. Іва-
сакі), виробництву якого сприяла з власних політичних мірку-
вань американська окупаційна адміністрація [57, p. 42]. Згодом 
було знято гриф «таємно» з кількох хронікальних матеріалів, 
створених фронтовими операторами армії США за допомогою 
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авіазйомки в перші години після вибухів та вже після капітуляції 
Японії восени 1945 року. На основі цих нових плівок було змон-
товано стрічки «Nagasaki after the atomic bombing» («Нагасакі 
після атомного бомбардування», 1952 р., режисер А. Івасакі) та 
«World marked by fear» («Світ під знаком страху», 1956, режисер 
Ф. Катеї) [4, с. 134].

З розвитком телебачення вже в 1950–1960-х роках на екрани 
вийшло чимало інших кінорозвідок, документальних фільмів і 
телепередач про долю міст Хіросіма та Нагасакі, а також про 
перспективи виживання людства в епоху ядерної зброї. Ідеться, 
зокрема, про стрічки «Only the strong» («Тільки сильні», 1959 р., 
режисер Б. Герберт), «Solution to drop the bomb» («Рішення ски-
нути бомбу», 1965 р., режисери Ф. Фрід, Л. Джованіті), «War 
games» («Воєнні ігри», 1965 р., режисер П. Воткінс), «Hiroshima. 
Nagasaki. August 1945» («Хіросіма. Нагасакі. Серпень 1945», 
1969 р., режисер Г. Бартц) та ін. Важливим документальним 
фільмом, який поставив питання руба: «Чи можна виграти в 
сучасній ядерній війні?» – варто вважати кінотвір «War without 
winners» («Війна без переможців», 1978 р., режисери Г. Векслер, 
А. Канегіс). Показово, що ця робота була відзнята на замовлення 
та за кошти Центру оборонної інформації США [50, p. 55].

Фільм з режисерського погляду було збудовано за моделлю 
заочного перехресного інтерв’ю, коли закадровий текст макси-
мально обмежено, проте екранний час віддано різним фахівцям 
та експертам оборонно-промислового комплексу, Пентагону, 
ЦРУ, медикам і фізикам, а також журналістам, акторам і простим 
громадянам. Цікаво, що учасником бесід був відомий на той час 
актор і режисер П. Ньюман. Протягом 30 хвилин хронометражу 
цієї стрічки люди дискутували, і їхні думки діаметрально розі-
йшлися. Хоча автори не прагнули до нав’язування однозначних 
висновків, проте, очевидно, що вся пропаганда засобами кіно 
в 1950–1960-х роках, яка базувалася на тезі про можливість 
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 пережити ядерні бомбардування, сидячи в бункері, пішла пра-
хом. Раптом, попри запевнення деяких військових, під впливом 
запитань П. Ньюмана, а також монтажних ефектів перед очима 
глядачів з усією очевидністю постала перспектива тотального 
знищення всього живого на планеті.

Ще в 1960-х роках зазначена тема активно досліджувала-
ся методами та засобами ігрового кіно. Відомі стрічки «On the 
shore (The end of the World)» («На березі (Кінець світу)», 1959 р., 
режисер С. Крамер), «Runway» («Злітна смуга», 1962 р., режи-
сер К. Маркер), а також «Dr. Strangelove: or how I learned not to 
worry and love the bomb» («Др. Стрейнджлав, або Як я навчив-
ся не хвилюватися та полюбив атомну бомбу», 1964 р., режи-
сер С. Кубрик) уже акцентували увагу на проблемі виживання 
людини за умов ядерного конфлікту. Річ у тім, що до початку 
1970-х років США в царині ядерних озброєнь переважали над 
СРСР. Це дозволяло Вашингтону опрацьовувати різні плани 
воєнних операцій проти Радянського Союзу, в яких основним 
чинником для досягнення перемоги вважалися масовані атомні 
бомбардування території супротивника. На початку 1960-х ро-
ків міністр оборони США Р. Макнамара навіть ужив термін «га-
рантоване знищення», що тлумачився як раптовий катастрофіч-
ний удар по СРСР, який веде до негайного колапсу його центрів 
державного управління та економічного розвитку [50, p. 56]. По 
суті, це була реінкарнація старої ідеї 1930-х років про масований 
перший удар, але вже на новому етапі розвитку воєнної думки 
та технологій. 

Згадувані кінострічки 1960-х років, містячи в собі значну 
частку умовності, залишали поле для різноманітних інтерпре-
тацій. Зокрема, у творі С. Кубрика, а також у фільмі «Security 
System» («Система безпеки», 1964 р., режисер С. Люмет) те-
мою, яка викликала критику в американських ЗМІ, стало спів-
робітництво СРСР і США задля недопущення атомної війни. 
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У С. Кубрика – переговори між радянським послом і американ-
ським президентом, у С. Люмета – діалог між військовими двох 
країн. До того ж С. Кубрик в образі доктора Стрейнджлава (ак-
тор П. Селлерс) порушив неписане табу, пов’язавши появу аме-
риканської атомної бомби з ядерним і ракетним проектами Тре-
тього рейху. Крім цього, роздратованість політичної еліти була 
викликана також алюзією режисерів щодо перспектив діалогу з 
СРСР: у С. Кубрика по сюжету переговори через різного роду 
обставини і пригоди провалилися, тому світ опинився в загаль-
ній ядерній катастрофі. Натомість у С. Люмета співробітництво 
між військовими двох країн дало можливість врятувати життя 
на планеті.

Надзвичайно важливу роль у прискоренні процесів диспер-
сії сюжетно-образної конструкції війни відіграли експерименти 
режисерів «нової хвилі» у французькому кінематографі кінця 
1950–1960-х років. Кардинальна зміна сюжетного та образного 
відтворення війни на екрані відбувалася у двох вимірах: а) у кон-
цептуальному драматургічному плані; б) у суто екранній площи-
ні, що зумовлювалося появою так званої апаратної теорії кіно, 
яка формулювалася під сильним впливом концепції психоана-
лізу, а також популярних на той час ідей структуралістської та 
постструктуралістської течій у філософській думці країн Заходу. 

Відтворення мілітарних сюжетів з історії воєн у театрально-
му, а згодом і кіномистецтві відбувалося за класичним каноном, 
сформульованим ще в «Поетиці» Аристотеля, коли сцени «не-
щасть» раз за разом змінюються сценами «щастя», а пафос – 
стражданням. Кожна війна мала свій початок, кульмінацію (ви-
рішальну битву), розв’язку та фінал, у якому є переможці та 
переможені. Траплялися різні жанри, сюжети, позиція глядача 
могла зміщуватися від спостереження за подіями війни очима 
воєначальника (документальна стрічка «War an der Westfront: 
1939–1945» («Війна на Західному фронті: 1939–1945 рр.», 
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1991 р., режисер К.-Х. Гайгер)) до її інтерпретації дитиною 
(ігровий фільм «Boy in the striped pajamas» («Хлопчик у смугас-
тій піжамі», 2008 р., режисер М. Херман)). Проте певний драма-
тургічний канон розгортання війни зберігався. Натомість поява 
ядерної та ракетної зброї, як зазначалося, девальвує драматур-
гію. Дія скорочується до початку та фіналу, проміжні ланки ви-
падають. Застосування атомної бомби знищує все живе, тому 
у війні нового типу вже немає переможців і переможених – по 
суті, ідеться, як влучно зазначив соціолог С. Евера, про суїцид 
людства та початок постлюдської ери [53, p. 63].

Показово, що кіномистецтво, породивши постапокаліптич-
ний жанр, пішло різними шляхами осмислення долі людей, які 
пережили глобальну катастрофу. З одного боку, побачили світ 
гуманістичні за своїми ідеями кінотвори режисерів Н. Меєра 
«Next Day» («Наступного дня», 1983 р.), М. Джексона «Thread» 
(«Нитки», 1984 р.) та К. Лопушанського «Письма мёртвого че-
ловека» («Листи мертвої людини», 1986 р.). З другого боку, були 
запропоновані варіанти виживання за моделлю «кібернетизації» 
людини у фільмах «The Terminator» («Термінатор», 1984 р., ре-
жисер Д. Кемерон), «Crypto» («Криптозоїди», 1986 р., режисер 
Д. де Кото), «Cyborg» («Кіборг», 1989 р., режисер А. Пьюн), deus 
ex machine у стрічці «Key to Life» («Ключ до життя», 1989 р., 
режисер К. Колперт) або ж створення спеціальних захищених 
резервацій для тих, хто вижив і продовжує своє життя, як у кіно-
творі «Neon City» («Неонове місто», 1991 р., режисер М. Марк-
хем). Тобто підспудно активно впроваджувалася ідея про те, що 
життя після катастрофи триватиме, тому в атомній війні все-
таки можуть бути переможці. Ці кінематографічні пошуки сут-
тєво вплинули на еволюцію воєнної думки вже в 1990-х – на 
початку 2000-х років, про що йтиметься далі.

Для нас цікавим є інший аспект, пов’язаний з апаратною тео-
рією та впливом французької «нової хвилі» на розвиток кіно-
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мистецтва. У сучасному кінознавстві апаратну теорію кіно про-
довжують досліджувати [31]. У контексті нашого аналізу ціка-
вою тенденцією вважаємо факт переосмислення режисерами 
«нової хвилі», а також їхніми послідовниками з «Догми-95» та 
так званої ремодерністської течії в кіномистецтві 2010-х років 
функцій кінокамери у знаній структуралістській тріаді «опові-
дання – репрезентація – індустріальна форма кіно». Як відомо, 
з ім’ям Ж. Бодріяра пов’язане впровадження у дискурс 1960–
1970-х років терміна «гіперреальність», засадою якого є симу-
ляція. У кінотеорії ці ідеї віддзеркалилися в тенденціях до фети-
шизації ролі та місця кінотехніки у знімальному процесі.

Суть претензій низки філософів і митців лівого спрямування 
до кінокамери полягала в тому, що техніка не є нейтральним чин-
ником у кіномистецтві. Вона, начебто, стає особливим знаряддям 
для структурування та образного спотворення навколишнього 
світу відповідно до панівної ідеології, створюючи таким чином 
ілюзорний всесвіт, симуляцію. Режисер дивиться на світ у такий 
спосіб, як звеліла йому ідеологія, тому він відтворює на екрані 
не так об’єктивну реальність, як симулякр («копію», що не має 
оригіналу в реальності), який виникає внаслідок імітації [56, 
p. 27]. Отже, однією з принципових ідей експерименту «нової 
хвилі» стала рішуча спроба відтворення реальності, деконструк-
ція «ілюзорності» та нівелювання грані між реальним життям і 
мистецтвом. Яскравим прикладом, на наш погляд, є кіно фільм 
«Chinoise» («Китаянка», 1967 р., режисер Ж.-Л. Годар). 

Кінематографічні прийоми, що були застосовані режисером 
ще у стрічці «Insense Pierre» («Безумний П’єро», 1965 р.) задля 
знищення «вододілу» між ілюзією та реальністю, у «Китаянці» 
виражені в серії своєрідних інтерв’ю, які персонажі дають зні-
мальній групі, а також у «хлопавці», що час від часу з’являється 
в кадрі. Своє продовження в цій стрічці знаходить і естетика 
кіноколажу (наприклад, вставка в епізоди цитат, фрагментів 
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паризького життя тощо). Спостерігається зловживання планом-
епізодом, тобто планом, тривалість якого перевищує загальну се-
редню; картині властиві мінімалізм у монтажному склеюванні, 
зйомка нерухомою камерою без просторового глибинного мон-
тажу, а також близькі плани. Для цілковитого знищення «ілюзії 
реальності» в кадрі час від часу з’являються камера, мікрофон 
та навіть знімальна група. Відмова від технічної досконалості 
тут є свідомою, оскільки теоретики неотроцькізму вважали, що 
«досконале в художньому та технічному вимірах кіно є реакцій-
ним за своєю політичною функцією» [56, p. 34].

Проте навіть такі кіноприйоми Ж.-Л. Годара не задовольняли 
повною мірою радикалів. Зокрема, Ф. Соланас та О. Хетіно в 
одній зі своїх статей 1969 року розподілили кіногалузь на три 
шари: по-перше, Голлівуд та його національні епігони; по-друге, 
французька «нова хвиля», яка, проте, не зуміла стати альтер-
нативою буржуазного комерційного кінематографа; по-третє, 
«партизанська війна з кінокамерою» як складова частина світо-
вого руху до революції [26, с. 31].

Керівник паризької кіногрупи «Слон» Гі Енебель пішов іще 
далі. У своєму маніфесті «Революційна стратегія у царині до-
кументування культури» він визначив головні ідейно-тематичні 
та художньо-стилістичні напрями задля розвитку течії «кінопар-
тизан». На його думку, слід було провадити активнішу критику, 
що викривала б ідеологію панівних кінематографій. Також раз і 
назавжди позбутися ілюзії про те, що існує «велике кіно» та «не-
значне кіно» або ж кіно з міжнародним визнанням і провінцій-
ний кінематограф. У критиці – надавати перевагу політичним 
критеріям, а не абстрактним естетичним категоріям. У зйомці – 
повернутися до репортажних традицій документалістики, бути 
в епіцентрі подій, демонстрацій, терактів тощо. Не звертати ува-
ги на образотворче вирішення кадру, головним мірилом якості 
фільму вважати його політичний зміст і навантаження [26, с. 46].
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Важливо підкреслити, що на світогляд молодих режисерів з 
лівими політичними переконаннями від кінця 1960-х років по-
чинають впливати фігури кубинця Е. «Че» Гевари, одного з ліде-
рів Кубинської революції 1959 року, автора підручника «Парти-
занська війна як метод», та особливо, К. Марігелли, колишнього 
члена ЦК компартії Бразилії, який ввійшов в історію як один 
з теоретиків і практиків «міської герильї» (партизанської війни 
за умов мегаполісів). Його праця «Короткий підручник міського 
партизана» стала прологом до появи воєнно-політичної концеп-
ції «непрямого конфлікту малої інтенсивності», що з 2001 року 
активно застосовується на практиці США та їхніми союзника-
ми чи під пропагандистським прикриттям «боротьби з терориз-
мом» у світі, чи задля «захисту демократії» [43].

Партизанська війна загалом не є чимось новим для воєнної 
справи. Проте кінематографісти саме цього історичного періо-
ду привнесли принципово нові риси: вони повністю змінили 
ландшафт, себто навколишнє середовище конфлікту. Раніше 
реальна війна на комунікаціях у радянському кіно зображува-
лася, як правило, у сільській або лісовій місцевості, наприклад, 
стрічки «Секретарь райкома» («Секретар райкому», 1942 р., ре-
жисер І. Пир’єв), «Константин Заслонов» («Костянтин Засло-
нов», 1949 р., режисер В. Корш-Саблін), «Дума про Ковпака» 
(реж. Т. Левчук, 1973 р.) тощо, певними винятками є «Молодая 
гвардия» («Молода гвардія», 1948 р., режисер С. Герасимов) та 
«Киевлянка» («Киянка», 1958 р., режисер Т. Левчук), де показа-
на робота підпілля, але не бойові операції, у західному кіно – в 
джунглях: «Marines» («Зелені берети», 1968 р., режисер Р. Кел-
лог), «Apocalypse Now» («Апокаліпсис сьогодні», 1979 р., режи-
сер Ф. Коппола), «Platoon» («Взвод», 1986 р., режисер О. Стоун) 
та інші. Натомість у образах, породжених кінопошуками кінця 
1960–1970-х років, війна малої інтенсивності перекочувала на 
вулиці великого міста.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

329

Еволюція зображальних засобів кіномистецтва у ХХ–ХХІ століттях...

Піонером тут варто вважати стрічку «Ice» («Крига», 1970 р., 
режисер Р. Креймер), яка розповідає про боротьбу міських «пар-
тизан» Нью-Йорка проти тиранії, яка, начебто, захопила всю 
владу в місті. У фільмі запроваджено дві принципові новації: 
а) на відміну від локальних терактів минулого (часто персональ-
но адресованих) «партизани» ведуть реальні бойові операції, 
використовуючи потенціал міської інфраструктури (каналізація, 
трубопроводи, метро тощо); б) попри наявність мелодраматич-
ної лінії у стосунках між головними героями (задля пом’якшення 
гостроти сюжету), для партизан немає жорсткого вододілу на 
фронт і тил, на мирних громадян і війська або інші інструменти 
примусу.

Образ війни тут інакший: немає чітко встановленої лінії 
фронту – вона проходить не у фізичному просторі, а радше у 
свідомості людей; війна «вмонтована» в мирне життя, тобто 
візуалізація єдності фронту та тилу як віддзеркалення ідеї про 
тотальну мобілізацію, започаткована кіномистецтвом у період 
Другої світової війни, у підходах «кінопартизан» 1970-х ро-
ків втрачає свою актуальність; перемога досягається не завдя-
ки розгрому армії, а за рахунок «стинання голови» та паралічу 
комунікацій. 

У художньому плані спостерігається вплив естетики так 
званого кіносміття та експлуатаційного кіно, що набули знач-
ної популярності протягом 1960–1970-х років у країнах Заходу. 
По-перше, згідно з традиціями експлуатаційного кіно, увагу 
глядача привертала вже афіша кінострічки, адже жанрові філь-
ми категорії «Б» заманювали людей до кінотеатрів насамперед 
сенсаційною рекламою та яскравими постерами. Показово, що 
цей принцип повною мірою відповідає логіці теракту, адже те-
ракт страшний не стільки сам по собі, скільки своїм впливом на 
психо логічний стан суспільства, що досягається привертанням 
до себе максимальної уваги. Так, на афіші «Криги» було зобра-
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жено голу спину з яскравим криваво-червоним написом про те, 
що революція переможе лише тоді, коли останній капіталіст і 
поневолювач захлинеться у власній крові. По-друге, образо-
творче рішення епізодів боротьби подано в стилі телерепортажу 
з навмисним збереженням нестабільності кадру при візуаліза-
ції вибухів і перебіжок, а також «білих» монтажних склейок і 
звукових какофоній, що створювали ілюзію хаосу, панівного 
після терористичної акції в мегаполісі. По-третє, хоча фінал 
фільму був для міських «партизан» песимістичним, проте стріч-
ка (за визначенням П. Вотсона) стала трансфігурацією естетич-
ної форми повалення «репресивного континууму буржуазного 
кіно» [55, p. 79].

Насправді йшлося про зовсім інше. Кінематографісти просто 
підказали військовим, як можна виграти війну за умов ядерної 
ери. Якщо звичайна конвенціональна війна в доктринах ядер-
ного стримування та гарантованого знищення супротивника пе-
редбачала перехід до апокаліпсиса, то конфлікт за міських умов 
давав шанс на перемогу. Адже знищення інфраструктури та сис-
теми управління супротивника під виглядом революції чи соці-
альної міської активності під час суттєвого прискорення проце-
сів урбанізації та концентрації влади і ресурсів у великих містах 
фактично обеззброювало потенційного ворога чи, принаймні, 
радикально його послаблювало. В епоху інформаційних техно-
логій та за появи комп’ютеризованих систем управління на зламі 
1970–1980-х років війна на комунікаціях могла бути успішною. 
Під час трагічних подій афганської авантюри СРСР (1979–1989) 
США та НАТО, підтримуючи моджахедів, активно відпрацьову-
вали тактику і стратегію участі в такого роду конфліктах. 

Бачення режисера С. Креймера суті війни нового типу зна-
ходить свій подальший розвиток у спадщині «кінематографа 
трансгресії». У суто психологічному та філософському вимірі 
трансгресія – це вихід за межі власного «я», схрещування фігур 
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(подій буття, які без нього не існували б), утвердження правил 
гри чи гри як правил. Простіше кажучи, трансгресія – це (за 
висловом І. Пригожина) «поворот від того, що існує, до того, 
що виникає» [11, с. 42]. Кіно трансгресії пов’язують головним 
чином із дослідами в царині естетизації порнографії та певних 
сексуальних перверсій. Проте внаслідок синтезу кіно трансгре-
сії та добре знаних і використовуваних методів мок’юментарі 
народжується нове обличчя пропаганди, що домінує вже у 2000–
2010-х роках.

У 1991 році кінорежисер К. Болдуїн відзняв у Сан-Франциско 
стрічку «Misfortune 99» («Нещастя 99»), встановивши певні 
стандарти піджанру found-footage (так звані знайдені кадри). 
Це потік з 99 взаємопов’язаних конспіративних теорій, які до-
водять, що історія Латинської Америки розпочалася від сутички 
між ЦРУ та інопланетянами з планети Кетцакоатль. Зі старих 
рекламних і просвітницьких фільмів, стрічок про монстрів, агі-
таційних політичних роликів і новинних хронік режисер сплі-
тає переказ дивної кіноісторії, перевантаженої видовищними 
кадрами руйнувань, вибухів, у тому числі ядерних, масштабних 
природних катастроф. Незв’язаному між собою матеріалу на-
дають єдності та осмисленості гарячково нашіптуваний текст і 
незнач ний монтаж. Нова історія створена з уламків старих істо-
рій. Усе це характеризується безжальним аудіовізуальним пере-
вантаженням, крайньою деталізацією (гіперреалізмом), унаслі-
док чого губиться основний сюжет, певною мірою відбувається 
дезінформація. Показово, що стрічку «Нещастя 99» показали 
під час війни в Перській затоці 1991 року, що засвідчило нові 
принципи планування та ведення пропагандистських кампаній 
засобами кіно й телебачення.

Іншими словами, якщо раніше воєнна пропаганда, залежно 
від політичної кон’юнктури та ходу бойових операцій інтерпре-
тувала відносно реальні події, то К. Болдуїн запропонував іншу 
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модель – модель вигаданої війни. Згодом ця тема була опрацьо-
вана, зокрема, у фільмах «Chicanery» («Крутійство», 1997 р., 
режисер Б. Левінсон), «Live from Baghdad» («Прямий ефір з 
Багдада», 2002 р., режисер М. Джексон), «Fahrenheit 9/11» («Фа-
ренгейт 9/11», 2004 р., режисер М. Мур), «Syriana» («Сиріана», 
2005 р., режисер С. Геган), «One Year» (Людина року», 2006 р., 
режисер Б. Левінсон) та ін. Отже, за умов ведення війни на кому-
нікаціях важливою стає вже не так інтерпретація подій, як штуч-
не створення цих подій задля дезорієнтації систем управління. 

Сплеск технологічних новацій, що спостерігається останнім 
часом, сприяє виконанню цього завдання. Поява кінокамер у 
мобільних пристроях, прогрес Інтернету та соціальних мереж, 
доступність кіно- та фототехніки – усе це посилює тенденції до 
гіперреалізації навколишнього середовища. Кінокамер стало 
дуже багато, але всі вони знімають лише частку того, що відбу-
вається. У мозаїці «картинок» зовсім губиться реальність. Війна 
нового типу в хаосі великих міст і на його комунікаціях особли-
во яскраво проявилася під час так званої арабської весни (конф-
лікти в Тунісі, Єгипті, а особливо Лівії та Сирії). 

Проте згадані події характеризуються й іншою тенденці-
єю, детальний аналіз якої виходить за межі нашого досліджен-
ня. Ідеться про зниження рівня довіри глядачів до телебачення 
ХХІ ст. Це явище фіксують соціологи в більшості країн світу. Зо-
крема, у Росії 2011 року довіра російських медіаспоживачів до 
телебачення впала до показників історичного мінімуму – 35 %, 
при цьому Інтернету довіряють вже 40 % опитаних, а серед мо-
лоді до 19 років – 54 % [44]. У США – лише 21 % опитаних дові-
ряє телебаченню, у країнах Західної Європи, ЄС – у середньому 
від 15 до 20 % [40].

На наш погляд, зазначеному феномену сприяють, як міні-
мум, дві принципові обставини. Насамперед – феномен масо-
вої писемності, наслідки впливу якого на соціальний розвиток 
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людства проаналізовані, зокрема, французьким антропологом 
Е. Тоддом [42]. Писемність формує в людини, здебільшого, під-
вищену самооцінку, прагнення до самовираження та критичного 
аналізу дійсності. За цих обставин особливої ваги набуває мис-
тецька автентика, авторське оригінальне бачення фактів, подій і 
сюжетів. Натомість Інтернет, спільно зі згаданою черговою хви-
лею технологічного прогресу в царині мініатюризації пристроїв 
для фото- та відеофіксації, створює оптимальне середовище для 
розбудови мережі горизонтальних соціальних комунікацій на 
відміну від вертикально інтегрованої системи за моделлю меді-
ум (телебачення) – паства (споживачі).

Ці тенденції в кіномистецтві виявилися, зокрема, у течіях 
«Догми-95» та ремодернізму. Показово, що теоретики «Дог-
ми-95» (Л. фон Трієр, Т. Вінтерберг) у своєму маніфесті відкида-
ють індивідуалізм у мистецтві кіно, пропонуючи замість нього 
«дисципліну уніформи». Водночас вони підтримали гіперреа-
лізм, що передбачає зйомку фільму «тут і зараз» із мінімальним 
використанням технічних пристроїв [18].

Ремодернізм пішов іншим шляхом. Митці цієї течії (Дж. Рі-
чардс, Н. Вотсон, А. Пое) скасовують технологічні обмеження, 
«уніформу стрічки», що відмежовує аматорів від кіномистецтва. 
Для них технічний бік фільму є другорядним. Натомість прин-
циповим моментом стає здатність людини підкреслити власну 
індивідуальність, транслюючи за допомогою екрана «скелети з 
шафи» (тобто інтимні аспекти своєї натури або приватні таєм-
ниці). Самовираження досягається за принципом: «я такий, 
яким я є» [52].

Мистецькі принципи «Догми-95» та ремодерністської течії 
більшою чи меншою мірою втілилися в екранному відтворенні 
сучасної війни у великому місті, що проявилося під час конф-
ліктів у Лівії, Єгипті та Сирії. Інтернет і глобальні комп’ютерні 
мережі дозволили глядачам спостерігати війну, по суті, у режи-
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мі он-лайн. Проте, на відміну від телебачення, перегляд одразу 
очима дуже багатьох учасників, які знімали з рук мікрофільми, 
кліпи тощо, створював безліч інтерпретацій і контекстів. У віль-
ному доступі було також жорстоке відео. У такий спосіб з безлічі 
історій (як у стрічці К. Болдуїна «Нещастя 99») відтворювалася 
своєрідна екранна модель війни, що потребуватиме свого по-
дальшого детальнішого дослідження.

Розвиток зображальних засобів кінематографа значною мі-
рою завдячує еволюції воєнного мистецтва у ХХ ст. Кіно про-
йшло непростий шлях від статичної фіксації курйозів і подій 
до зйомки та організації кіноматеріалу як репортажу. Техно-
логічна модернізація та зміни у відчутті часу й простору, що 
проявилися у теоріях індустріальної війни в 1930–1950-х ро-
ках, знайшли своє художнє втілення в роботах радянських, єв-
ропейських і американських кінематографістів. Кіно ядерної 
доби 1960–1980-х років дало поштовх воєнним теоретичним 
дослідженням, посприявши формулюванню концепції непря-
мого конфлікту, або ж «війни малої інтенсивності» («війни на 
комунікаціях»). Постмодерністські тенденції знайшли своє ві-
дображення в екранних моделях відтворення війн і конфліктів 
1990–2000-х років. Цей процес складної, а часом суперечливої 
взаємозалежності між мистецтвом війни та мистецтвом кіно 
розвивається й донині. Отже, нові обставини й тенденції відкри-
вають дорогу до майбутніх наукових розробок.
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ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО 
КІНЕМАТОГРАФА 
У СВІТОВИЙ КІНОПРОЦЕС

У добу глобалізаційних процесів кінематограф є не лише од-
ним із найпопулярніших видів мистецтва, а й потужним чин-
ником формування національної ідентичності. Національний 
кінематограф виступає засобом міжкультурного діалогу на між-
народній арені та фактором підтримки позитивного іміджу краї-
ни. Продукція кіноіндустрії у розвинених кінематографічних 
державах становить значний сегмент економіки. Більшість країн 
світу розглядають підтримку сильного, конкурентоспроможного 
національного кінематографа як пріоритет культурної політики. 
Якими українці прагнуть бачити себе на екрані, якими їх бачать 
сучасні світові кінематографії – відповіді на ці питання дають 
ключ до розуміння місця України в світі, перспектив її розвит-
ку. У свідомості більшості громадян України досі істотне місце 
посідає імперсько-радянське трактування національної історії. 
Демонтаж цих міфів, заміщення їх автентичними образами ми-
нулого і сучасного нашої країни є завданням державної політи-
ки культури та ідентичності. Пропоновану статтю присвячено 
окремим аспектам участі сучасного вітчизняного кінематографа 
в реалізації цієї мети. 

Вітчизняний кінематограф після двох десятиліть занепаду 
нині поступово долає власну замкненість, відрив від світового 
процесу виробництва і розповсюдження кінофільмів. Інтеграція 
українського кінематографа в європейський кінематографічний 
простір, застосування міжнародних стандартів та досвіду орга-
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нізації кіновиробництва й кінообслуговування стимулюватиме 
його розвиток.

Український ринок кіноіндустрії є привабливим для учас-
ників європейського кінематографічного процесу, передусім у 
сенсі використання технічної бази, а також українських локацій 
для кінозйомок, які вирізняються неабиякою географічною ба-
гатоманітністю. Водночас Україна зацікавлена в залученні до 
європейського кінематографічного простору. Участь у європей-
ських програмах копродукції дає можливість підвищити конку-
рентоспроможність вітчизняного кінопродукту, збільшити обся-
ги його виробництва, а також розширює можливості виходу на 
міжнародні ринки, здійснення промоції та дистрибуції за кордо-
ном. Проте механізми якісної презентації кінематографа нашої 
держави у світі ще потребують модернізації.

Необхідно брати до уваги інформаційну (ознайомлення сві-
тового культурного загалу з вітчизняними фільмами, а через 
них – і з Україною, а також якомога ширше висвітлення їх у 
світовій пресі з метою формування позитивного образу нашої 
країни за її межами) і економічну (перспективи виходу на євро-
пейський, а почасти – і на американський кіноринок) складові. 
Зважаючи на перше з названих завдань, перед нами постає низка 
питань. Які саме вітчизняні фільми потрапляють на міжнародні 
фестивалі? Які з розроблених вітчизняними митцями тем ви-
кликають зацікавлення на Заході? Які моделі ідентифікації су-
часного україн ського суспільства застосовуються в світі щодо 
українських фільмів?

За радянської доби просування національної кінопродукції 
України на Захід здійснювалося за залишковим принципом. 
Тобто на найважливіших міжнародних фестивалях пропагував-
ся кінематограф Росії, а кращі здобутки решти республік СРСР, 
у тому числі й України, могли розраховувати лише на другорядні 
фестивалі. Діяла жорстка система пріоритетів у просуванні ра-
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дянського кіно в західний світ. Перевагу надавали митцям, пере-
віреним системою. Проте траплялися і винятки. Одним із них 
став фільм С. Параджанова «Тіні забутих предків», котрий за 
художніми якостями мав усі передумови для успіху на міжна-
родних фестивалях. Фільм відзначила почесною премією Бри-
танська кіноакадемія (1965). І досі «Тіні забутих предків» (ві-
домі в європейських країнах також під назвою «Червоні коні») 
лишаються основним ключем до ідентифікації українського 
кіно мистецтва в світі. Постать С. Параджанова незмінно викли-
кає інтерес у європейських мистецьких колах. Його особистос-
ті й творчості було присвячено кілька документальних стрічок: 
«Sergei Parajanov, o exoristos» («Сергій Параджанов. Вигнання», 
Греція, 1990 р., реж. Фотос Ламбрінос), «Paradjanov: A Requiem» 
(«Параджанов. Реквієм», Німеччина, 1994 р., реж. Рон Холло-
вей) та ін. 

Саме показом «Тіней забутих предків» 5 листопада 2009 року 
відкрився в Берліні кіноклуб, який щомісяця представляє стріч-
ки українського виробництва та стрічки про Україну німецьким 
відвідувачам та українцям, які мешкають у Німеччині. Однією 
з причин його заснування стало бажання змінити рівень знань 
про Україну серед широкої німецької публіки, відійти від наяв-
них у німецькій свідомості стереотипів щодо України, зародже-
них ще за радянських часів. Для багатьох німців Україна досі, 
на жаль, асоціюється з Росією та російською культурою. Від 
проросійських настроїв багатьох німецьких медіа ця ситуація 
тільки погіршується. Директор клубу Олександра Бінерт зазна-
чила: «Цими днями Німеччина відзначає велике свято, 20 років 
падіння “берлінської стіни”, і я вважаю дуже символічним те, 
що ми починаємо діяльність фільмом, який був заборонений ко-
муністичним режимом». Хоча картина демонструвалася україн-
ською мовою (з німецькими субтитрами), у залі серед глядачів 
сиділи поляки, серби і, звісно, чимало українців та німців. Де-
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кого привела сюди цікавість до того, чого вони раніше не знали 
і не бачили, декого – любов до шедевра кіномистецтва. Один 
німець, який був того дня серед глядачів, зізнався, що закоханий 
у роботи Параджанова ще зі студентських років, з моменту, коли 
його однокурсник-українець розповів про «надзвичайні роботи 
надзвичайного режисера».

Ім’я С. Параджанова як автора сценарію фільму Ю. Іллєн-
ка «Лебедине озеро. Зона» (1990) відіграло вирішальну роль в 
запрошенні картини на Каннський фестиваль і нагородженні її 
Міжнародною федерацією кінокритики ФІПРЕССІ. Сприйнят-
тя фільму Ю. Іллєнка на Заході було неоднозначним. На думку 
шведського мистецтвознавця Гуннара Бергдала, «Лебедине озе-
ро» можна читати тільки як політичне послання. «Ця стрічка по-
дає себе як нібито якийсь заповіт загиблого в’язня тим, хто зали-
шається у в’язниці. Таким чином виникає зображальна атмосфе-
ра пастки, з якої немає сенсу навіть рятуватися втечею, тому що 
і поза нею немає жодного куточка, де можна було б сховатися. 
<…> В’язниця – поширений у світовому кіно образ державного 
гноблення, але в цьому фільмі його реалізовано з такою оголе-
ною, справді брутальною прямотою, що це стає небаченим доти 
символом соціальної клаустрофобії» [3, с. 30]. Для угорського 
кінокритика Імре Сіярто «Лебедине озеро» – це фільм «про зону 
як взагалі місце помешкання сучасної людини, як про територію 
буття особистості, її постійне оточення і тягар. Від цього можна 
звільнитися тільки ціною власного життя» [3, с. 67]. Фільму Іл-
лєнка закидали відсутність Параджанова як співтворця. І це ви-
дається частково справедливим, бо оригінальний сценарій Пара-
джанова складався з семи епізодів, а режисерська версія Іллєнка 
базувалася лише на одному вирваному з контексту епізодові. 

Цікаво зіставити сприйняття в країні і за кордоном однієї з 
ключових українських картин останньої чверті ХХ ст., «Польо-
тів уві сні та наяву» Р. Балаяна. Фільм розглядався в ході громад-
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ських обговорень «Українське кіно: євроформат», ініційованих 
О. Рутковським. Якщо для вітчизняного інтелектуального кон-
тексту «Польоти…», з їхнім «больовим» дослідженням кризи 
середнього віку на тлі стагнації радянського суспільства, вияви-
лися свого роду маніфестом внутрішнього опору, то в сприйнятті 
західних інтелектуалів основна тема картини звузилася до проб-
леми «боротьби героя за домінування над усіма оточуючими в 
суто гендерному плані» [3, с. 29]. Образ аутсайдера Макарова, 
створений О. Янковським, не викликав співчуття, лише роздра-
тування. На думку одного з учасників дискусії, «центральний 
персонаж цього фільму уособлює Комуністичну партію. Тому 
що він, справді, хоче повного домінування над усіма і водночас 
бажає, щоб усі його любили. Утім, зрештою, він залишається 
нікому не потрібним, наодинці із самим собою. Тому що такою і 
повинна бути нормальна реакція оточуючих на цю стратегію: усі 
вважають за краще триматися подалі від такого персонажа» [3, 
с. 28]. У західного глядача в процесі перегляду фільму доволі 
швидко постає питання: у чому проблема цього образу? Якщо 
його не влаштовує життя, чому він сам його не змінить? Для 
європейців, чия цивілізація базується на культурній традиції ви-
пробування особистістю власних можливостей, вчинку як спо-
собу кинути виклик долі, перманентна втеча Макарова від вчин-
ку видається незрозумілою й потворною. 

До розпаду СРСР Україна мала вихід на міжнародний кіно-
простір лише через відповідні структури Радянського Союзу на 
зразок «Совекспортфільму», які після 1991 року опікувалися 
лише російським кіно. Департамент кінематографії Міністер-
ства культури України 1990-х років не міг допомогти через брак 
коштів і англомовних кадрів, здатних вести ділове листування 
з міжнародними кіноорганізаціями. Тож вітчизняні кіномитці 
на початку доби незалежності мусили здебільшого самостійно 
просувати власні фільми на міжнародні кінофестивалі. Це вима-
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гало неабияких зусиль, знання принаймні однієї іноземної мови 
і певних коштів. Кінематографісти старшого покоління опини-
лися в складному становищі, тоді як краще адаптовані до ви-
мог сучасного світу молоді митці дістали можливість просувати 
власні твори на міжнародні кінофестивалі. На цьому етапі не 
виникало жодних адміністративних обмежень. Перед творчою 
молоддю розкривалися зовсім нові перспективи. Уже не дово-
дилося очікувати, коли державна установа визнає їх достатньо 
авторитетними, щоб представляти Україну в світі. Треба було 
лише самостійно зорієнтуватися в ієрархії світових кінофору-
мів, визначати пріоритетні події і подати свої роботи до участі в 
конкурсі. А далі доля фільмів вирішувалася відбірковими комі-
сіями обраних молодими режисерами кінофестивалів.

Якими критеріями послуговуються міжнародні кінофестива-
лі, обираючи стрічки до своїх конкурсних програм? Робота ко-
місій регламентується спеціалізацією фестивалів, мистецькою й 
політичною кон’юнктурою, художнім рівнем кінотворів. Коли 
на розгляд Берлінського, приміром, кіноогляду надходить фільм 
від невідомого українського режисера, його шанси бути обраним 
до конкурсної програми залежать як від мистецького рівня, так 
і від ставлення світової спільноти до України в цей конкретний 
момент. Конкурсна програма Берлінале щороку налічує близь-
ко 20 повнометражних і стільки ж короткометражних стрічок. 
На конкурс надходить до 10 тисяч фільмів. Отже, конкуренція 
вкрай висока. Початок доби незалежності України позначився 
підвищенням інтересу до її культури й створив сприятливі умо-
ви для українського кіно на теренах міжнародних фестивалів. 

Одним з перших цією обставиною скористався випускник 
кіно факультету Київського національного університету теат-
рального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого Микола Кап-
тан, котрий спромігся 1994 року успішно пройти відбір і взяти 
участь у конкурсній програмі короткометражних фільмів Бер-
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лінського кінофестивалю з 7-хвилинною картиною «Сашко». 
Якби він продовжив працювати в українському кіно, мав би гар-
ні перспективи на наступних фестивалях – як Берлінському, так 
і інших. Проте в середині 1990-х років український кінемато-
граф перебував на межі виживання, продукуючи 1–2 повноме-
тражні картини на рік. За цих умов молоді режисери замість 
реалізації своїх коротко метражних чи повнометражних проек-
тів мусили працювати в рекламі. М. Каптан віддав продукуван-
ню рекламних роликів два роки, а потім прийняв запрошення 
працювати на російському телебаченні, хоча останній великий 
російський проект молодого режисера, 12-серійний телефільм 
«Дев’ять життів Нестора Махна» (2007), був пов’язаний з Украї-
ною. Фільм поставлений за романом Ігоря Болгарина й Віктора 
Смирнова. Батальні сцени знімалися в м. Білій Церкві, період  
еміграції фільмувався в Парижі, решта зйомок проходила в 
м. Кам’янці-Подільському й м. Дніпропетровську. Продюсував 
постановку Володимир Досталь.

У 1990-х роках, у період малокартиння, чимало обдарованої 
кінематографічної молоді, зневірившись творчо реалізуватися в 
Україні, виїхало працювати за кордон. Переважно – до Росії та 
до інших країн, кілька аніматорів – до Польщі. Дуже обдарова-
ний і перспективний мультиплікатор Сергій Кушнеров, відзна-
чений 1993 року на Київському міжнародному кінофестивалі 
«Молодість» за фільм «Колода», зняв потім в Україні лише одну 
стрічку: «Нетямущий Вомбат». Обидві роботи вирізнялися своє-
рідною, гротесковою манерою малюнку, колоритними персона-
жами й точними музичними замальовками настрою. С. Кушне-
ров одразу отримав кілька запрошень працювати за кордоном 
і обрав Сполучені Штати. Він кілька років вів майстер-класи 
з режисури анімаційних фільмів, потім працював аніматором 
кількох діснеєвських повнометражних мультфільмів, зокре-
ма стрічок «The Lion King» («Король Лев», 1994 р.), «Shrek 2» 
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(«Шрек 2», 2004 р.) і «Madagascar: Escape 2 Africa» («Мадагас-
кар 2», 2005 р.). У 2009 році С. Кушнеров поставив у Голлівуді 
першу повнометражну анімаційну картину «The Hybrid Union» 
(«Гіб ридний союз»). Чи ідентифікують С. Кушнерова в Голліву-
ді як українця – важко сказати. Проте попри значні можливості 
для самореалізації за кордоном, режисер наполегливо намага-
ється здобути підтримку своїх наступних задумів у нашій країні.

У 2001 році до конкурсу короткометражних фільмів сек-
ції «Панорама» Берлінського МКФ був запрошений 25-річний 
режисер Тарас Томенко зі студентською стрічкою «Тир», від-
знятою на чорно-білій плівці зі студійних залишків, на яких 
фільмувалися всі роботи студентів кінофакультету Державного 
інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого до-
цифрових часів. Для орієнтованого на соціальну проблематику 
Берлінського фестивалю жорстоке похмуре дослідження драм 
дитинства, проникнуте духом міського занепаду у фільмі Томен-
ка з бездомним хлопцем у головній ролі, виявилося справжнім 
мистецьким відкриттям. «Тир» було відзначено премією Нью-
Йоркської кіноакадемії, а Т. Томенко одержав президентський 
грант на наступну постановку – «Суха земля», – котра лишилася 
малопоміченою. 

У 2003 році в Берліні український аніматор Степан Коваль 
здобув «Срібного ведмедя» за короткометражний фільм «Йшов 
трамвай номер 9», що згодом зібрав низку нагород фестивалів 
світу – від Київського МКФ «Молодість» до МКФ у Більбао. Че-
рез складну ситуацію з фінансуванням кіногалузі, яка склалася 
на той час в Україні, С. Коваль створив нову стрічку під назвою 
«Злидні» у Росії. Проте щойно держава відновила підтримку 
кіновиробництва, режисер повернувся на батьківщину, де вже 
кілька років працює над циклом анімаційних фільмів «Моя 
 країна – Україна» (2009–2013), залучаючи до співробітництва 
обдарованих молодих мультиплікаторів. 
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Найобдарованіший оператор молодого покоління Сергій 
Михальчук, котрий 2000 року яскраво заявив про свої мистець-
кі можливості в фільмі «Мамай» Леся Саніна, зізнався: «Мені 
дуже подобається в Києві, в мене тут друзі, але працювати дово-
диться в Москві. Хоча якби я знав, що матиму роботу тут, точно 
лишився б. Живучи в Києві, я маю більше простору для само-
реалізації – це вам не серіали у Москві по шістнадцять годин на 
добу “мочити”» [2, с. 16]. Щойно перед ним відкрилися можли-
вості поновити роботу над спільним із Лесем Саніним проектом 
«Поводирі» (2013), Михальчук повернувся в Україну, де вже роз-
почав підготовку і реалізацію нових задумів.

У 2004 році майстер вітчизняної анімації Євген Сивокінь за-
воював головну нагороду найпрестижнішого короткометражно-
го фестивалю Європи в Клермон-Ферані фільмом «Засипле сніг 
дороги». Значний внесок у національну ідентифікацію україн-
ського кінематографа в світі зробив Анатолій Кокуш, який на 
базі кіностудії ім. О. Довженка створив 1990 року компанію 
«Фільмотехнік», залучивши до неї кращі сили кіноінженерії. 
Півтора десятиліття праці принесли йому міжнародне визнання. 
У 2006 році ідею й розробку гідростабілізованого операторсько-
го крана «Авторобот», ідею й створення операторських кранів 
серії «Каскад» і операторського крана з рухомою кареткою «Тре-
велінг каскад» винагороджено двома технічними «Оскарами». 
Нині «Фільмотехнік» має чималий досвід міжнародного співро-
бітництва. Компанія надає технологічну підтримку українським 
кінематографістам, які працюють у 3D.

Попри названі творчі досягнення вітчизняних кіномитців, на 
міжнародному рівні кількість успішних презентацій національ-
ного мистецтва не відразу переходить у якість рецепції України у 
світі. Серед факторів, які заважають світовій спільноті правильно 
проектувати сприйняття нашого кіномистецтва – інерція уявлень 
про пострадянський простір як про російський. Тому нерідко на-
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ших митців вважають представниками Росії. Наведемо приклад: 
2005 року документальну стрічку випускника Київського націо-
нального університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-
Карого Ігоря Стрембіцького «Подорожні» було відзначено «Зо-
лотою пальмовою гілкою» за кращий короткометражний фільм 
Каннського фестивалю. Коли промову Стрембіцького в Каннсько-
му палаці фестивалів взявся перекладати російськомовний пред-
ставник дирекції кінофоруму, виникла пауза: молодий режисер 
виголошував подяку за нагороду українською. Тоді вперше вона 
пролунала зі сцени найавторитетнішого кінофестивалю Європи. 

У просуванні вітчизняного кіномистецтва на міжнародний 
простір істотну роль відіграли незалежні продюсери: Олександр 
Ткаченко, котрий очолював Одеську кіностудію, Олег Кохан, 
який створив власну кінокомпанію «SOTA Cinema Group», Оле-
на Фетісова. Практично одразу на появу нових сил відреагували 
західні партнери, виявляючи зацікавленість у співпраці з україн-
ськими кіновиробниками. Щодо представлення своєї продукції 
на міжнародних кінофестивалях на сьогодні до найуспішніших 
належить Олег Кохан. Він почав зі співпраці з майстринею 
україн ського артхаузу Кірою Муратовою, виступивши продю-
сером її стрічок «Два в одному», «Мелодія для шарманки» і 
коротко метражки «Лялька», які були презентовані в Трайбеці, 
Берліні, Роттердамі й на Московському МКФ. Його наступним 
проектом стала експериментальна дебютна стрічка Ігоря По-
дольчака «Меніни», яка була першою українською картиною, за-
прошеною до конкурсу Роттердамського МКФ (нагадаємо, що в 
ньому беруть участь тільки перші й другі стрічки режисерів), а 
також представила Україну в секції «Інший погляд» міжнарод-
ного кінофестивалю в Карлових Варах.

У 2007 році вперше за тривалий час було вироблено сім 
повно метражних картин і засновано Українську кінофундацію 
(далі – УКФ), головне завдання якої – представляти вітчизня-
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не кіно в світі. Очолив УКФ Андрій Халпахчі, котрий має два-
дцятирічний досвід керівництва Київським міжнародним кіно-
фестивалем «Молодість». Першими кроками УКФ 2008 року 
стали презентації українського кіно в Берліні й Каннах, а також 
участь у роботі кіноринків цих кінофорумів. Нарешті україн-
ський кінопродукт знайшов свого покупця в кільканадцяти краї-
нах світу. А головне – було досягнуто чималого поступу в нала-
годженні міжнародної співпраці українських компаній. Звісно, 
запорукою успіху є наполеглива праця продюсерів і режисерів. 

Нова кіностудія «Ялта-фільм», котра вирізняється енергійним 
і наполегливим керівництвом, вийшла на міжнародний ринок із 
комерційною продукцією: еротичною драмою «Сафо» (збори в 
Україні – понад 1 млн дол.) й анімаційною екранізацією роману 
Я. Гашека «Пригоди бравого вояка Швейка». «Сафо» викликала 
чималий інтерес у Каннах й одразу стала предметом перегово-
рів із дистриб’юторами Японії, Південної Кореї, Таїланду, Індії. 
«Пригоди бравого вояка Швейка», як і слід було сподіватися, за-
цікавили передусім Чехію, Словаччину, Угорщину, Німеччину 
й Австрію, котрі охоче приєдналися до виробництва фільму як 
співпродюсери або вже на стадії виробництва придбали права 
на фільм на 12 років. 

Олег Кохан, котрий здобув 2009 року звання «Людина року 
в кіно», переконаний: «Для мене як продюсера поїздка на фес-
тивалі – це праця, від результатів якої залежать і нові проекти, й 
доля вже знятих картин» [1, с. 25].

Діяльність УКФ була зосереджена на проведенні кінемато-
графічних заходів у великих європейських містах, які становили 
першо черговий політичний інтерес для країни. У 2009 році було 
проведено Дні українського кіно в Парижі, Кракові, Мюнхені, 
Кельні. Зосередженість українських кінопроектів у Німеччині ві-
дображає прагнення українського політикуму поліпшити уявлен-
ня про національну культуру й імідж України саме в цьому регіоні, 
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принципово важливому для планів євроінтеграції країни, перспек-
тив розвитку економічних відносин із Європейським Союзом. 

Найпослідовнішими у вияві інтересу до українського кіно-
мистецтва залишаються Берлінський і Каннський МКФ. Важливу 
роль у такому зацікавленому ставленні до України відіграють се-
лекціонери обох оглядів: від Берлінале – німецький кінокритик, 
історик кіно Ганс Йоахим Шлегель, який 16 років поспіль коор-
динував відбір східноєвропейського кіно до програми фестивалю, 
а також його наступник на цій посаді – кінокритик Ніколай Нікі-
тін; від Канн – французький культуролог Жоель Шапрон, котрий 
понад два десятиліття здійснює селекцію продукції регіону. На 
переконання Г. Шлегеля, молодим українським кіномитцям не 
варто брати участь у гонитві за універсальними блокбастерами: 
«Я думаю, що для німецького чи іншого глядача важливо побачи-
ти автентичні українські фільми, пізнавати, як власне українець 
розповідає історії, якими є його емоції. Тобто не якась імітація. 
Будь ласка, не потрібно створювати щось на кшталт “української 
кока-коли”, – це нікого не цікавить – ні глядача, ні покупця» [4].

У 2009 році Берлінале відкрив світові ім’я нашого співвіт-
чизника Мирослава Слабошпицького, чия короткометражна 
стрічка «Діагноз» увійшла до офіційного конкурсу. Режисера 
відразу після конкурсного показу було запрошено на кілька між-
народних фестивалів. У 2010 році Берлінале запросив до кон-
курсу нову роботу Слабошпицького – «Глухота». Послідовний 
інтерес фестивалю до творчості українського режисера сприяв 
формуванню його міжнародного авторитету. Відтак 24-хвилин-
на стрічка «Ядерні відходи» (2013) про відчуження людських 
душ у добу домінування ядерної енергетики принесла М. Слабо-
шпицькому «Срібного леопарда» Локарнського МКФ, Гран-прі 
фестивалю «Кіношок», «Золоту медаль» Белградського МКФ і 
номінацію на премію Європейської кіноакадемії 2013 року в ка-
тегорії «кращий короткометражний фільм».
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Значну роль у промоції продукції і потужностей національ-
ного кінематографа відіграють кінофоруми, які відбуваються в 
Україні: Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», 
Одеський міжнародний кінофестиваль та ін. Вони залучають 
до широкого знайомства з творами вітчизняного екранного мис-
тецтва представників провідних кіноорганізацій світу, готуючи 
в такий спосіб базу для успішного поширення вже відзнятих 
фільмів. А професійно підготовлені розгляди нових проектів до-
зволяють українським митцям знайти партнерів із копродукції й 
потенційних дистриб’юторів світового рівня.

Таким чином, національне кіномистецтво в сучасних умовах 
дедалі впевненіше презентує себе на міжнародному рівні, пе-
редусім – на світових кінооглядах. Система розгляду проектів 
вітчизняних митців провідними європейськими експертами в 
рамках пітчингів, які проводяться міжнародними кінофестива-
лями в Україні та за її межами, значно розширює можливості 
реалізації найталановитіших задумів у копродукції. Інтеграція 
українського кінематографа в європейський кінематографічний 
простір сприятиме формуванню позитивного міжнародного імі-
джу країни й інтенсивному розвитку вітчизняного кінобізнесу.
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