
Цього тижня я хотіла би запропонувати вам дуже цікавий документальний фільм 
„Тиша”. Це шкільний етюд Зофії Горай, створений на факультеті радіо і телебачення імені 
Кшиштофа Кесльовського Сілезького університету в Катовіцах. Цей фільм – портрет молодої 
звукорежисерки, яка щодня стикається з видатними режисерами та відомими акторами на 
великих знімальних майданчиках. Але дівчина хоче, як вона сама каже, зробити „щось 
добре для світу”. Цю іншу реальність, вона шукає у зовсім протилежному, дивному занятті. 
Після роботи вона працює за іншою професією. Якою? Ви самі побачите у фільмі. Цікавим 
фактом для вас може бути те, що героїня фільму Пауліна була звукорежисеркою саме цього 
фільму, який розповідає її історію, тобто “Тиші”. У фільмі ви побачите на знімальному 
майданчику, де працює наша героїня, двох дуже відомих польських акторів – Аґату Бузек 
та Якуба Ґершала. Аґата Бузек – дочка колишнього прем’єр-міністра Республіки Польща 
Єжи Бузека. Вона знімалася у багатьох польських фільмах та телевізійних театрах. Важко 
перерахувати найважливіші фільми з її участю, адже вона справді знімалася у багатьох 
кінопродукціях, але найбільше нагород принесла їй роль у фільмі „Реверс” режисера Бориса 
Ланкоша. Що стосується Якуба Ґершала, то славу принесла йому вже його перша роль у 
фільмі „Все, що я люблю” у 2009 році. Це чудовий фільм з дуже гарною рок-музикою, який 
розповідає про 80-ті роки ХХ століття в Польщі, тобто про важкі часи для нашої країни. У 
фільмі з’являється тема підліткового бунту, тема народження польської свободи, тема 
цензури, запровадження воєнного стану, забороненого (з ідеологічних міркувань) кохання 
– тобто все те, що характерно для цього періоду польської історії. Слід додати, що Якуб 
Ґершал є лауреатом нагороди ім. Збишека Цибульського, яку з 1969 р. отримують молоді 
актори, що відрізняються видатною індивідуальністю. Ви повинні знати, що Аґата Бузек 
також була номінована на цю нагороду, і, як і Якуб Ґершал, вона отримала нагороду 
глядацьких симпатій. 

Повернемось до режисерки фільму. У цьому фільмі Зофія Горай була і режисером, і 
сценаристом, і оператором. Однак, закінчивши навчання в Катовіце, вона почала працювати 
оператором. Її роботи можете побачити у фільмі „Літній полудень”, який є першим 
польським фільмом, знятим одним кадром, тобто зробленим / знятим одразу, так званий 
майстер-план. Думаєте, важко зняти такий фільм? Юссеф Уаррак – режисер, говорить про 
це так: „Підготовка до «Літнього полудня» була іншою, тому що нам доводилося 
продумувати всі деталі та всі речі, які можуть піти не так. Ми не могли дозволити собі 
скорочення (зупинка камери), тому нам потрібно було переконатися, що все пройде 
ідеально. Ми спробували три повні кадри, але вдалим вийшов лише останній, який можна 
побачити в кіно. Нам довелося скоротити фільм з 94 хвилин (повний знімок) до 75 хвилин, 
щоб постійно залучати аудиторію. Ми вирішили відредагувати фільм, оскільки деякі сцени 
можуть бути занадто довгими для деяких людей. Колись десь я хотів би показати вам цілих 
94 хвилини”. Думаю, ви відчули інтригу. Тож, якщо хочете подивитися фільм без 
скорочень, без будь-яких зупинок камери, можете переглянути фільм, знятий Зофією Ґорай. 

Наприкінці дозвольте трохи розповісти вам про школу, де навчалася Зофія Горай. Це 
Кіношкола ім. Кшиштофа Кесльовського в Катовіце, раніше відома як факультет радіо і 
телебачення ім. Кшиштофа Кесльовського, Сілезького університету в Катовіце. Ким 
насправді був Кшиштоф Кесльовський, чиїм ім’ям названа кіношкола, ви можете дізнатися 
з іншого епізоду нашої серії. Кіношкола здійснює дидактичну, а також художню та наукову 
діяльності. Напрямами навчання є: організація кіновиробництва та телевиробництва, 
режисура та виробництво фільмів, телебачення та фотографії. Роботи студентів 



презентуються та нагороджуються на національних та міжнародних фестивалях, 
наприклад, на Фестивалі польського кіно в Ґдині, Кінофестивалі в Кракові, Міжнародному 
кінофестивалі „Нові горизонти”, на фестивалі «Camerimage» та на фестивалях у Котбусі, 
Сан-Себастьяні, Сантьяго-де-Компостелі, Кіото, Мюнхені, Нью-Йорку, Аспені, Вільнюсі, 
Києві та Братиславі. 

Це, мабуть, усе, що я можу вам сказати сьогодні. Бажаю приємного перегляду фільму 
„Тиша”, сподіваюся, вам сподобається. До зустрічі в наступному епізоді. 


