
 

Сьогодні я хотіла б представити вам заклад, який дуже близький моєму серцю, а 
саме Студію мальованих фільмів у Беєльсько-Бялі. Це одне з двох найважливіших місць 
у Польщі, яке займається створенням анімаційних фільмів. Друге ви вже дуже добре 
знаєте – це студія „Се-ма-фор” у Лодзі. Ми вже бачили багато анімаційних фільмів з 
цієї студії, але ми не дивились жодного фільму, знятого в Бельсько-Бялі. Можливо, 
спочатку варто було б трохи розповісти про місце, в якому розташована студія. 
Бельсько-Бяла знаходиться в Сілезькому воєводстві, біля підніжжя Маленьких Бескидів 
та Сілезьких Бескидів. Звідки взялися дві частини в назві міста? Воно було засновано в 
1951 році з міста Бельсько, згадка про яке датується рубежем ХІІІ-XIV століть, та міста 
Бяла, заснованого в XVI столітті. Сама студія була заснована в 1947 році в Катовіцах, 
але вже через рік її перенесли до Вісли, а потім до Бельсько-Бяли.  

Студія мальованих фільмів протягом багатьох років спеціалізувалася на 
покадровій техніці. Чизнаєте ви, що це за техніка? Це коли роблять фотографії через 
певні проміжки часу, а потім показують їх в пришвидшеному темпі. Одним із перших 
фільмів в історії, знятих таким чином, вважається фільм „Комічні фази смішних облич” 
(Humorous Phases of Funny Faces), випущений в 1906 році. У цьому фільмі аніматор 
крейдою малює персонажів, які оживають. З часом у світі почали з’являтися й інші 
техніки анімації. Ось декілька з них: лялькова – на знімальному фоні анімується лялька 
зі спеціальним скелетом; витинанкова – анімуються вирізані шматочки паперу; 
пластилінова – на знімальному фоні аніматор ліпить окремі фази руху з пластиліну, це 
одна з форм лялькової техніки, а найвідомішим її прикладом є пригоди Воллеса і 
Громіта; 3D-анімація – створена в цифрових та комп’ютерних технологіях; сипка 
анімація – тут предметом анімації є, наприклад: борошно, сіль, цукор, пісок (анімація 
полягає у переміщенні та анімуванні цих матеріалів); комбіновані техніки (колаж), в 
яких анімаційний матеріал дуже різноманітний, залежно від фантазії творця, можна 
поєднувати різні техніки, наприклад, лялькову та витинанкову, дряпання тощо. Чи 
можете ви навести приклади анімаційних фільмів, знятих таким чином? Якщо ні, то 
гляньте інші подкасти на каналі та подивіться запропоновані там фільми. 

Повертаючись до нашої студії – якщо ви коли-небудь будете в Бельсько-Бялі чи 
поблизу, варто поїхати туди на екскурсію. Ви дізнаєтесь багато нового про те, як 
сьогодні створюються і як колись створювались анімаційні фільми. Звичайно, з часом 
аніматори в Бєльсько-Бялі почали використовувати комп’ютерну анімацію на додаток 
до покадрової. Важливо, що перші фільми, створені в студії, були призначені скоріше 
для дорослого глядача. Однак сьогодні навряд чи хтось памʼятає про це, і це насправді 
не так важливо, адже герої, які найбільше асоціюються з Бєльсько-Бялою, – це хлопчики 
Болек і Льолек та собака Рексьо. Перша анімація з участю Болека і Льолека вийшла в 
1963 році, а фільми з їх участю (скажу вам по секрету, що пізніше до них також 
приєдналася дівчина Толя) знімалися до 1986 року. За 23 роки було знято майже 200 
серій та кілька повнометражних фільмів (увага! у більшості серій цього серіалу немає 
діалогів). Ініціатором персонажів був Владислав Негребецький, який створив їх, 
опираючись на образи своїх синів. Вулиці, названі іменами Болека та Льолека, можна 
знайти щонайменше в кільканадцяти польських містах. 

А тепер загадка – чи знаєте ви, що Болек і Льолек це не повні імена? Чи можете ви 
сказати, від яких імен утворились ці зменшено-пестливі слова? Так от є це Болеслав 
(тобто Болек) і Кароль (Льолек). У польській мові творення зменшено-пестливих імен  ̶  



це дуже цікава гра. Мене звати Аґнєшка, але ви можете називати мене Аґа, Аґуся, Аґуня, 
Аґуля і Аґулька. Дуже часто трапляється так, що іноземці, знаючи офіційне та здрібніле 
ім’я, не усвідомлюють, що мають справу з цією самою людиною. Якщо неважко 
здогадатися, що Кшиштоф і Кшись – це одна і та ж людина, то вже поєднання імен 
Александра та Оля – майже неможливе. Мені здається, подібна ситуація є з одним із 
наших героїв, тобто Каролем (Льолеком).  

У свою чергу, другий головний герой студії, тобто Рексьо, малювався з 1967 по 
1990 рік – ця анімація мала набагато менше серій, ніж Болек і Льолек. Сюжет  
мультфільму – це історія собаки, інших тварин, що живуть з ним у дворі, та господарів 
Рекся. Перший епізод був знятий режисером Лехославом Маршалеком, і він сильно 
відрізнявся від подальших фільмів – Рексьо виглядав у ньому зовсім інакше, а сам фільм 
був графічно набагато скромнішим. За межами Польщі Рексьо також відомий в 
англомовних країнах і колись був показаний в Росії – у цій країні він відомий як собака 
Рекс. Увага! Рексьо також є зменшувальною формою імені – офіційне, імʼя, яке, 
зрештою, колись носило багато польських собак, повинно звучати саме Рекс.  

Перш ніж ви зможете переглянути фільми, я хотіла би навести вам ще декілька 
позицій інших популярних мультсеріалів та мультфільмів, які створено у Бельсько-Бялі. 
Це, зокрема: „Між нами лелеками”, „Лис Леон”, „Подорожі капітана Кліпера”, „Кенгуру 
Хіп-хоп”, „Пампаліні мисливець за тваринами”, „Пригоди Блакитного Лицаря”, „Куба і 
Сьруба”, „Викрадення в Тютюрлістані” та „Зірка Коперника”. Останній – це, звичайно, 
історія польського астронома Миколи Коперника.  

Вкінці слід додати, що, відвідуючи Бєльсько-Бялу, ви можете зустріти фігури, що 
зображують наших улюблених героїв. Болека та Льолека побачите на вулиці Мостовій 
– перед торговим центром „Сфера”, а Рекся біля моста поруч. У 2020 році було 
оголошено, що в Бєльско-Бялі зʼявиться теж статуя дракона з третього хіта Студії 
Мальованих Фільмів, тобто казки „Викрадення Балтазара Ґомбки”.  

Бажаю вам приємної зустрічі з польською анімацією для дітей та до зустрічі у 
наступному випуску.  

 

 


