
Героєм нашої сьогоднішньої зустрічі буде не фільм, а людина. Томек Баґінський 

– один із найталановитіших режисерів анімаційних фільмів молодого покоління. Він 

також один із найяскравіших і, безумовно, найбільш титулованих. Його студентський 

фільм „Rain” був настільки цікавим, що приніс йому роботу в „Platige Image”. Це 

заснована в 1997 році студія, що спеціалізується на створенні комп'ютерної графіки, 

тривимірної анімації і цифрових спецефектів для світу реклами, кіно, мистецтва, освіти 

і розваг. З  1999 року Баґінський працював над своїм дебютним фільмом під назвою  

„Катедра”. Сценарій до нього був написаний за мотивами оповідання польського 

письменника-фантаста і творця science-fiction  Яцека Дукая. Робота над цим менш ніж 

7-хвилинним фільмом зайняла у Баґінського більше трьох років і завершилася лише в 

2002 році. У ньому Ви можете побачити вплив художників з усього світу, в тому числі 

польського художника Здзіслава Бексінського. Якщо Ви хочете дізнатися більше про 

цього художника, то можете подивитися художній фільм „Остання сім'я” або 

документальний фільм „Бексінські. Відеофонічний альбом”. У фільмі „Катедра” також 

видно натхнення творчістю Рембрандта та архітектурою Гауді. 

Фільм –  це історія людини, яка входить в таємничий і темний собор. Раптово 

собор оживає ...  Найважливіші нагороди, які фільм отримав,  –  це номінація на Оскар в 

категорії короткометражний анімаційний фільм і головний приз на виставці Siggraph в 

Сан-Антоніо. Розшифровка абревіатури SIGGRAPH –  це Special Interest Group on 

Computer - GRAPHics and Interactive Techniques. Це одна з найважливіших, якщо не 

найважливіша нагорода, яку може отримати творець, який займається тим, що робить 

Томек Баґінський. Уявіть собі, що його наступний після „Катедри” фільм „Мистецтво 

падіння”, що відсилає до війни на Балканах, також отримав цю нагороду. Таким чином, 

Баґінський став єдиним в історії творцем, який отримав головний приз двічі.  

У 2009 році Баґінський зняв дуже цікаву історію про походження кіно. Цей 

фільм має назву „Кінематограф”. До речі, чи знаєте ви, що поляк винайшов машину для 

реєстрації та показу фільмів на рік раніше, ніж її показали брати Люм'єр? Казімєж  

Прушинський, а саме про нього я зараз  говорю, навчався в Льєжі, Бельгія. Там, вже 

будучи студентом, він зарекомендував себе як талановитий винахідник і в 1894 році 

сконструював плеограф. Чи знаєте Ви, як називалася машина, сконструйована у 

Франції батьками кіно, тобто братами Люм'єр? Через декілька років, тобто в 1907 році,  

Казімєж Прушинський винайшов кінофон  – систему одночасної передачі зображення і 

звуку. Звук в кіно з'явиться насправді лише в 1928 році, але вже в 1907 році поляк 



придумав спосіб створення звукових фільмів. Завдяки цій машині і авторському методу 

синхронізації звуку і зображення винахідник ще на самому початку XX століття знімав  

перші звукові фільми. Я кажу Вам про це тому, що кожен раз, коли я дивлюся  

„Кінематограф”, я думаю, що цей фільм саме про Казімєжа Прушинського. 

 Останній фільм Баґінського, на який я хотіла б звернути вашу увагу – це  

„Анімована історія Польщі”, яку також називають „Історією Польщі за 8 хвилин”. Ця 

анімація була підготовлена спеціально як промоція Польщі на Всесвітній виставці Expo 

2010 в Шанхаї, і представляє історію Польщі з часів перших слов'ян до моменту вступу 

до Європейського Союзу. Це був наш останній фільм (звичайно, це не останній фільм 

Томека Баґінського), але це не кінець історії про цю незвичайну людину. Є ще декілька 

речей, які Ви повинні знати про нього. Баґінський є автором незвичайної реклами 

зимових Олімпійських ігор у Сочі в Росії у 2014 році, зробленої на замовлення 

телеканалу BBC. Ви можете побачити її на платформі  YouTube – і  вона варта уваги! 

Повірте мені, вона дійсно прекрасна і незвичайна. Якщо вона асоціюватиметься Вам із 

культовим серіалом „Гра престолів”, ви будете в чомусь праві. Голос, який  Ви почуєте, 

належить акторові Чарльзу Денсу. 

Але і це ще не все... на закінчення  я залишила найважливішу і найбільшу 

цікавинку.  Баґінський і компанія Paltige Image, в якій Томек Баґінський є креативним 

директором, підготували кінематику до гри „Відьмак”. Так, це гра, популярна у всьому 

світі і, мабуть, в даний час є найцікавішим і найбільш високооплачуваним польським 

експортним товаром. У 2017 році доходи від продажу тільки третьої частини (Дике 

полювання) перевищили мільярд злотих. Звичайно, крім гри, Ви також чули про серіал 

„Відьмак”, випущений платформою Netflix в 2019 році. За чотири тижні серіал мав 76 

мільйонів переглядів, і це зробило „Відьмака” найбільшим хітом серіалів Netflix в 2019 

році. Жоден серіал Netflix не був більш популярним в 2019 році! А у вашій країні теж 

став популярним такий вірусний музичний хіт „Toss a Coin to Your Witcher”? У Польщі 

всі божеволіли від цієї пісні, ЇЇ співають усіма  мовами світу. Є навіть така  ідея, щоб 

під час наступного великого польського фестивалю влаштувати концерт, на якому 

заспівали б цю пісню багатьма мовами. Проте ... пам'ятайте, ні гра, ні серіал не існували 

б, якби не серія оповідань і романів про Ґеральта з Рівії (тобто Відьмака), написаних 

польським письменником Анджеєм Сапковським. Перше оповідання з цієї серії було 

написане в 1986 році і опубліковане в журналі  „Фантастика”. 



Ну, Ви, мабуть, вже знаєте все найголовніше про Томека Баґінського, і тепер я  

заохочую Вас подивитися його фільми та інші надзвичайно цікаві речі, які він створив. 


