
 
Петрик і Вовк 
Наш сьогоднішній герой – „Петрик і Вовк”, режисер Сьюзі Темплтон, це 

британсько-польський короткометражний анімаційний фільм 2006 року. Фільм – це 
адаптація музичної казки російського композитора Сергія Прокоф’єва. Вона була 
створена в 1936 році і вперше її виконали в тому ж році в Московській філармонії. Це 
надзвичайно розбудована в музичному плані історія, в якій кожного героя представляє 
інший музичний інструмент: Пташку уособлює флейта, Качку – гобой, Кішку – кларнет, 
Вовка – валторна, Петрика – струнний квартет, Мисливців – литаври і бас-барабан. 
Прокофʼєв був композитором, піаністом і диригентом. Складав оперну музику, балет, 
симфонічну музику та пісні для фортепіано. Крім того, він також писав музику до театру 
і кіно. Що стосується останнього, то він написав музику до двох надзвичайно важливих 
творів російського кінематографу: „Олександр Невський” та „Іван Грозний”. 
Режисером обидвох цих фільмів був один з найвизначніших режисерів всіх часів – 
Сергій Ейзенштейн. Однак Прокофʼєву найбільшу популярність приніс саме „Петрик і 
Вовк”.  

Дозвольте мені розповісти вам кумедний анекдот, повʼязаний з постаттю Сергія 
Прокофʼєва, а точніше з обставинами його смерті. Він помер 5 березня 1953 року, саме 
в той ж день, коли помер лідер Радянського Союзу – Йосип Сталін. Памʼятаєте з нашої 
зустрічі з фільмом „89 мм від Європи”, як звучить абревіатура Радянського Союзу 
польською мовою? Смерть Сталіна зосередила на собі увагу всього світу, у звʼязку з 
чим смерть композитора залишилася майже непоміченою, а державні жалобні церемонії 
завадили проведенню похорону Прокофʼєва. Анекдот, який я хочу вам розповісти, 
повʼязаний з директором Великого симфонічного оркестру Польського радіо Ґжеґожем 
Фітельбергом. На наступний день після смерті Сталіна і Прокофʼєва Фітельберг, 
прийшовши на роботу на репетицію оркестру, виголосив довгу промову на честь 
великого композитора і попросив хвилину мовчання. Потім подивився на 
концертмейстера Владислава Вохняка і сказав: „Владзю, це правда, що помер Сталін?”.  

Фільм „Петрик і вовк”, знятий на студії „Се-ма-фор” в Лодзі, отримав безліч 
значних і престижних нагород. У 2007 році фільм отримав статуетку Оскара за 
найкращий короткометражний анімаційний фільм. Крім того, він отримав „Золоту 
троянду” за найкращу програму в категорії перформативного мистецтва (Best 
Performing Arts Programme) – за поєднання фільму з живою музикою на фестивалі Rose 
d’Or (Золота троянда) в 2007 році. Зйомки тривали більше 8 місяців (але підготовка до 
них зайняла три роки) і проходили в павільйонах Лодзького кіноцентру і в студії „Се-
ма-фор” в Лодзі. Там, зокрема, побудували ліс, який був у 22 метри в довжину і 16 
метрів в ширину. Знімальна група складалась з понад ста двадцяти осіб. Фільм був 
знятий спільно студією „Се-ма-фор” з британською компанією „Break Thru” у співпраці 
з норвезькою студією „Storm” і при фінансовій підтримці телеканалу „Channel Four”. У 
Польщі співфінансування надав Польський інститут кіномистецтва. Ляльки, декорації, 
фотографії та цифрова обробка зображень були зроблені в Польщі. Декораціями 
займався, зокрема, Марек Скробецький, який працював над фільмом Стівена Спілберга 
„Список Шиндлера” і над багатьма анімаційними фільмами. Марек Скробецький – це 
режисер фільму „Денні бой”, який стане темою нашої наступної зустрічі. Саме завдяки 
йому і його фільму „Ichthys” Сьюзі Темплтон вирішила співпрацювати зі студією „Се-
ма-фор”.  



Врешті варто сказати, про що наш фільм. Маленький хлопчик Петрик, що живе з 
дідусем в глушині, за допомогою пташки і качки, які є його друзями, протистоїть 
грізному вовку. Петрик – герой, який під час фільму зазнає зміни – він стане мудрішим 
і хоробрішим. У цьому фільмі немає слів. З нами говорить тільки чудова музика, яку 
грає Оркестр Філармонії в Лондоні під керівництвом Марка Стівенсона. Ця історія буде 
трохи смішною і трохи страшною... Сподіваюся, вам сподобається цей незвичайний 
фільм. Приємного перегляду і до зустрічі в наступному епізоді. 


