
Наш сьогоднішній фільм вважається абсолютним шедевром документального кіно 
таодним із найважливіших польських фільмів. Режисером фільму „Музиканти” став 
Казімєж Карабаш. Цей фільм не постановочний, не знятий за написаним сценарієм, не 
вигаданий, а повністю передає справжні кадри, записи репетицій духового оркестру 
варшавських трамвайників. Саме тому  в субтитрах Карабаш підписався як продюсер, а не 
як режисер - він хотів посилити враження, що все у цьому фільмі відбулося само собою, а 
він це лише зафіксував. Фільм знятий у 1960 році та отримав нагороди на польських та 
міжнародних фестивалях, у тому числі у Венеції, Лейпцигу, Обергаузені  та Сан-Франциско. 

 Про фільм  „Музиканти” у світі стало знову відомо у 1990-х роках, коли польський 
режисер Кшиштоф Кесльовський, який був на піку популярності, включив його  до свого 
списку 10 найважливіших фільмів в історії кіно, підготовленого для британського журналу 
„Sight and Sound”. Ми не почуємо та не відчуємо жодного коментаря у фільмі. Ми просто 
спостерігатимемо за репетицією оркестру. Дуже важливим елементом цього фільму є 
надзвичайно точний монтаж - була використана така техніка, яка дозволила ритмові та 
тривалості послідовних кадрів докладно передати характер репетиції. На початку, коли 
герої тільки розпочинають репетицію, ми бачимо короткі статичні кадри, вони 
перериваються, як і фрагменти музики, яку ми чуємо. Зрештою, коли оркестрові вдається 
грати плавно, те, що ми бачимо, стає більш зв’язним і плавним: триваліші рухи камери, 
кадри переплітаються по-різному і різним чином зливаються  між собою. Тут ми маємо 
справу з ідеальним поєднанням зображення, звуку та сенсу всієї сцени. Цього вдалося 
досягнути, зокрема, тому, що  Казімєж  Карабаш під час зйомок цього фільму зробив 
спробу синхронного запису зображення і звуку, що в 1960-х роках через обладнання, яке  
режисери  мали в своєму розпорядженні, зробити було досить складно. 

Настільки вдало застосована монтажна робота – не єдиний елемент  фільму „Музиканти”, 
які зробили цю  роботу такою цінною та популярною. Друга дуже важлива річ у цьому 
фільмі - це світло. Оператор Станіслав Недбальський, замість бічних прожекторів , тих, що 
розміщені по кімнаті в різних місцях на довгих ніжках, тобто штативах, використовув  
верхнє освітлення. Він прикріпив лампочки до стелі, завдяки чому герої та знімальна група 
могли пересуватися кімнатою більш ефективно, легше та вільніше, а це все разом, в свою 
чергу, зробило все, що ми бачимо, більш природним і реалістичним.  

Казімєж  Карабаш, як режисер, та Станіслав Недбальський, як оператор, були нагороджені 
за фільм „Музиканти” під час першого Національного фестивалю короткометражних 
фільмів. Сьогодні цей дуже відомий фестиваль називається Краківським кінофестивалем і 
має статус міжнародного з 1964 року. 

Варто сказати кілька слів про самого Казімєжа Карабаша. Цей режисер народився в 1930 
році та вважається співавтором так званої Польської школи документального кіно. У 
фільмах Карабаша найголовніше – це ретельне спостереження, критичне ставлення до 
дійсності, і що дуже важливо, Карабаш (як ви побачите у фільмі „Музиканти”) відхиляв 
постановку, все мало бути скромним, лаконічним  і цілком реальним. Важливими для 
нього бути також оточення,  декорації, місце, де він знімав фільм, – воно  повинно було 
бути таким, щоб герої почувались у ньому максимально природньо. Найважливішими 



фільмами Карабаша є, звичайно, „Музиканти” (1960), „Один рік Франка В.” (1967), 
„Зустрічі” (2004), а також „Перевірка матеріалу”, „Люди в дорозі” та „Залізничний вузол”. 
Карабаш  також є теоретиком документального кіно і вчителем. 

Це, мабуть, усе, що Вам потрібно знати перед переглядом цього фільму. А зараз я 
сердечно запрошую Вас переглянути фільм „Музиканти” і, звичайно, інші фільми Казімєжа 
Карабаша. 


