
Сьогодні я б хотіла вам трішки розповісти, про те, що таке документальний фільм. 
Отже,існує три види фільмів – документальний, художній та анімаційний.  Про анімаційні фільми 
ви вже, мабуть, знаєте багато з попередніх випусків. Якщо  хочете дізнатися більше про 
найпопулярніші та найцікавіші техніки анімації, то прослухайте випуск про студію анімаційного 
кіно в Бєльсько-Бялій та випуск, головним героєм якого був Пьотр Думала. 

Художній фільм - це той, який ви дивитеся щодня - у кінотеатрі, по телевізору та на 
комп’ютері. Це фільм зі сценарієм, акторами, сценографією, підготовленими спеціально для 
фільмудекораціями, костюмами, а також створеною музикою. Документальний фільм, це навпаки, 
шматочок дійсності, реального життя, записаний на камеру. Режисер фільму не повинен 
втручатися в реальність, він повинен показувати, що відбувається, або покладатися на розповіді 
свідків реальних подій, використовуючи справжні записи, наприклад, старі фільми чи фотографії. 
Вважається, що режисерам документальних фільмів не дозволяється планувати та створювати 
події (якщо ви прослухаєте наступний випуск про Казимира Карабаша, то дізнаєтесь, що у своєму 
найвідомішому фільмі він вважав себе продюсером, а не режисером, функція якого передбачає 
втручання в навколишню дійсність). На практиці, звичайно, деякі елементи та дії часто 
реконструюються, проводяться інтерв’ю та дещо змінюється реальність, щоб розкрити правду про 
людину чи їїповедінку. 

У Польщі документальне кіно було дуже важливим видом мистецтва з часів Другої 
світової війни. Я навмисно говорю про мистецтво, оскільки документальний фільм у Польщі 
ніколи не служив лише навчальним та пропагандистським цілям, як це було в деяких країнах. 
Дуже важливо, що до 1980-х років у Польщі документальні фільми показували у кінотеатрах 
перед фільмом, так як сьогодні показують рекламні ролики. 

Найважливіше місце в Польщі, пов’язане з документальним кіно, — це Студія 
документального та художнього кіно у Варшаві (яка до 1989 року називалася Студією 
документального кіно). Студія була заснована у 1949 році. На початку свого існування студія 
займалася лише виробництвом документальних фільмів та польською кінохронікою. З середини 
1950-х років там також знімали фільми на замовлення польського телебачення та рекламні ролики. 

Для чого власне створені документальні фільми? Зазвичай говорять про три функції. 
Перша - інформативна. У цьому сенсі фільм повинен служити освіті та розвитку. Ця функція 
також включає пропагандистські фільми. Другою функцією є функція спостереження. Це має бути 
неупереджений запис дійсності. Я розповідала вам про цю функцію  раніше, ви також дізнаєтесь 
про це трохи більше у випуску про фільм Казимира Карабаша „Музиканти”. Остання функція - 
естетична. Її можна вважати частиною художнього кіно. Це фільми, які підкреслюють поетичний 
аспект представленої дійсності. У таких фільмах йдеться про ритм, рух, художній склад кадру та 
цікаву формальні дії. Цих  елементів однозначно уникають у випадку  інших типів  
документальних фільмів, тому що кожне використання видимих  засобів  сценічної мови, 
спотворює враження реалізму, а це те, що ми маємо на увазі, коли говоримо про звичайний  
документальний фільм. 

Врешті, варто згадати найважливіших режисерів документальних фільмів у Польщі. Це, 
безумовно, Марсель Лозінський та його син Павел Лозінський, Казимир Карабаш, Кшиштоф 
Кесльовський, Анджей Фідик, Мацей Дригас, Гжегож Круликевич, Войцех Вишневський, Яцек 
Блавут, Марцін Кошалка та багато інших. 

Сподіваюсь, ця основна інформація полегшить вам перегляд документальних фільмів. 


