
„За часів короля Кракуса” – це, мабуть, найстаріший анімаційний фільм, який я запропоную 
вам у нашій серії „Польське кіно для початківців”. Він був створений у 1947 році Зеноном 
Васілевським з використанням техніки лялькової анімації. Фільм вважається першим 
польським професійним анімаційним фільмом, призначеним для дітей. За цей фільм 
режисер отримав різні нагороди та відзнаки, в т.ч. в 1954 р. на конкурсі найкращого 
фільму для дітей у Парижі та в 1973 р. на Міжнародному фестивалі дитячого кіно в 
Колкаті. 

Фільм заснований на легенді про Шевчика Ниточку. Ви знаєте цю історію? Це казка, 
написана Яніною Поразінською, яка створена на основі народних оповідань. Цей твір 
розповідає історію бідного юнака, якому вдалося перемогти страшного дракона. Дракон 
тероризував місто, і жоден лицар не зміг його перемогти, лише швець досяг успіху. Цікаво, 
що через 11 років після цього фільму Зенон Васілевський зняв фільм під назвою „Шевчик 
Ниточка”. 

Зенон Васілевський, який є творцем і засновником цього фільму, вивчав полоністику (так 
(!) вам не почулось, саме  полоністику) у Варшавському університеті. Цей університет був 
заснований у 1816 році і зараз є найбільшим вищим навчальним закладом у Польщі. З 
нього утворились й інші варшавські університети, такі як Варшавський медичний 
університет та Варшавський університет сільського господарства. У 30-х роках 
Васілевський працював художником-графіком у рекламних кіностудіях, а також створював 
кумедні сатиричні малюнки в виданнях „Цирулік Варшавскі” та „Шпількі”. Обидва ці 
часописи  є відомими польськими сатиричними журналами. Головним редактором 
першого був, до речі, відомий польський поет Ян Лехонь, а з ним співпрацювали такі 
поети, як Юліан Тувім – відомий насамперед як автор віршів для дітей. Одним з 
найвідоміших його віршів є «Локомотив». Чи хотіли б ви почути уривок із цього вірша? 

Наш герой Зенон Васілевський мав ідею свого фільму про короля Кракуса ще до Другої 
світової війни, але зі зрозумілих причин йому вдалося закінчити цей фільм лише після 
війни. До 1951 року Зенон Васілевський єдиний створював лялькові фільми у Польщі. 
Спочатку він працював у власній квартирі, а потім у Студії лялькових фільмів, включеній до 
Студії художніх фільмів. З 1953 року працював на студії анімаційного кіно „Се-ма-фор”. Ви 
пам’ятаєте, в якому місті знаходиться ця студія? Якщо ні, послухайте подкаст про 
анімаційний фільм „Танго”. Все життя Васілевський був дуже незалежним, він рідко 
дозволяв комусь співпрацювати над його фільмами. Найвідоміші його фільми – це, 
звичайно, „За часів короля Кракуса”, який ви сьогодні переглянете, „П’ять хвилин для 
здоров’я” та „Увага диявол!” Інші фільми то: „Злочин на вулиці кота Бжухомовця”, 
„Людина з дзеркала”. У 1975 році засновано премію його імені, якою нагороджують  
продюсерів найкращих анімаційних фільмів для дітей. 

Сьогодні ви побачите дуже старий фільм, але, сподіваюся, це вам не завадить, адже, на 
мою думку, це один з найкрутіших анімаційних фільмів, створених у Польщі. Я думаю, що 
цей фільм смішний, сподіваюся, ви погодитесь. Бажаю вам дуже приємного перегляду. 

 


