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Мета статті — проаналізувати специфіку художньої мови вступних титрів до фільмів Всеукраїнського
фотокіноуправління. Для досягнення поставленої мети було застосовано відповідні методи дослідження, зокрема
історичний (дослідження архівів Всеукраїнського фотокіноуправління), культурний (вплив організації на розвиток
такої галузі культури, як кінематограф) та мистецтвознавчий (аналіз художньої мови вступних титрів до фільмів
фотокіноуправління). Наукова новизна. Уперше проаналізовано особливості художньої мови вступних титрів до
фільмів 1920–1930-х рр. українського кіновиробництва. Висновки. Всеукраїнське фотокіноуправління здійснило
значний внесок у розвиток кінематографа, внаслідок чого зросла популярність означеної галузі. Встановлено, що
80% стрічок компанії втрачено, але завдяки збереженим фільмам ми маємо уявлення про титри, які створювалися
на території України в той час. З’ясовано, що вступні титри несли лише інформацію щодо назви стрічки, рідше
йшлося детальніше про фільм, на відміну від сучасних титрів, котрі повідомляють не тільки назву та спеціалістів,
які працювали над кінофільмом, але й мають особливий дизайн. Виявлено, що художня мова вступних написів до
кінострічок Всеукраїнського фотокіноуправління відрізняється лише шрифтовою частиною. Зокрема, деякі титри
мають спільні шрифти з агітаційними плакатами того часу, на інших — відчутний вплив західної культури. Усі титри
виконані на чорному тлі білим шрифтом. До 1927 р. більшість написів займала всю площу екрана, наступні — мали
менший за розміром шрифт. Привертає увагу мова, якою написані титри (наприклад, написи ялтинської кінофабрики
виконувалися українською, тоді як інші кінофабрики послуговувалися російською мовою). Проаналізовано вплив
історико-культурного контексту на створення титрів до фільмів фотокіноуправління та особливості їхньої художньої
мови.
Ключові слова: вступні титри; ВУФКУ; Всеукраїнське фотокіноуправління; назва фільму; заставка кіно; шрифт;
український кінематограф; дизайн титрів

Вступ
Кінематограф — галузь культури, яка розпочала свою історію у ХІХ та набула популярності
в ХХ ст. Виробництво сучасних фільмів здійснюється під контролем професійної команди, у якій кожен
спеціаліст відповідальний за свою частину роботи. Титри, що раніше були засобом інформування глядачів, нині є окремим видом мистецької діяльності. Вони не тільки передають інформацію про стрічку,
але й настрій сюжетної лінії, стають чимось, з чим асоціюється фільм. Сьогодні не існує досліджень,
присвячених розвитку титрів з мистецького погляду, тому спостерігається потреба простежити зміни
та еволюцію художньої мови в початкових написах до фільмів.
У центрі уваги пропонованого дослідження — вступні титри до фільмів Всеукраїнського фотокіноуправління, яке здійснило культурну революцію на початку ХХ ст. та зробило значний внесок у розвиток світового кінематографа.
Вступними титрами називають частину фільму, що сигналізує глядачеві про початок кінострічки,
на якій представлений знак-логотип кінокомпанії, назва кінофільму та імена акторів і основних спеціалістів, задіяних у виробництві. З розвитком кінематографа змінюються й методи відтворення титрів.
Усі технічні й технологічні новинки одразу знаходили графічне відтворення у вступних титрах.
Аналіз останніх джерел і публікацій. У наявних працях, присвячених діяльності Всеукраїнського
фотокіноуправління і становленню українського кінематографа в історичному аспекті, певною мірою
проаналізовано політичний контекст, у якому існувала організація, та її внесок у національну куль© Книжникова С. В., 2021
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туру (Глєбова, 2019; Годун, 2011; Грушева та Сахно, 2015; Захарченко, 2012; Крамар, 2009; Миславский, 2015; Москаленко, 2014; Наумова, 2014; Пасічник, 2016; Пашкова, 2012; Росляк, 2014a, 2014b;
Самойленко, 2010; Ткаченко, 2019; Холод, 2019). З останніх робіт необхідно відзначити дослідження
Р. Росляка «Вся господарча й художня система ВУФКУ стоїть тепер догори ногами» (2012), де на основі
архівних документів аналізуються причини занепаду українського кінематографа наприкінці 1930-х рр.
Деякі дослідження присвячені окремим стрічкам і постатям, які вплинули на становлення українського кіномистецтва (Брюховецька, 2018; Герц, 2014; Лабур, 2017; Пашкова 2013; Шульгіна, 2014 та
ін.). Серед них виділяється робота О. Пашкової (2013) «Пластичне вирішення фільму «Тарас Шевченко» (1926)», де проаналізовано інструменти, завдяки яким досягався художній задум стрічки, а також
праця О. Сергеєвої (2014) «Міфологічні мотиви і архетипи світової культури у фільмах Георгія Стабового, Георгія Тасіна та Олександра Довженка».
Найближчою до тематики цього дослідження є робота А. Будника «Колаж і фотомонтаж в кінорекламі ВУФКУ» (2015), у якій проаналізовано вплив кінематографа на рекламні плакати, виготовлені
кінофабриками на території України в 1920–1930-х рр. Автор акцентує увагу на тому, що невисока
технічна оснащеність привела до самобутнього тлумачення передових технік колажу та фотомонтажу
серед художників, які працюють для ВУФКУ та Українфільму.
Серед праць сучасних науковців, які активно досліджують вступні частини фільмів, варто виділити
роботу О. Чуєвої та М. Чолія (2019) «Типографічний аспект анімованих титрів у кінематографі початку
цифрової доби». Отже, незважаючи на те, що діяльність Всеукраїнського фотокіноуправління викликає
зацікавленість і вітчизняних, і закордонних науковців, досі немає дослідження, присвяченого вступним
титрам до кінострічок 20–30-х рр. ХХ ст.
Наукова новизна. Уперше здійснено аналіз особливостей художньої мови вступних титрів до фільмів 1920–1930-х рр. українського кіновиробництва, з’ясовано вплив на них історико-культурного контексту.
Мета статті
Мета статті — виявити специфіку художньої мови вступних титрів до фільмів Всеукраїнського
фотокіноуправління 1920–1930-х рр., які збереглися до сьогодні.
Виклад матеріалу дослідження
У 1922 р. розпочало діяльність Всеукраїнське фотокіноуправління (ВУФКУ), яке, незважаючи на
короткий період свого існування — 8 років, здійснило вплив на розвиток не лише українського кінематографа, а й світового. Митці того часу мали унікальну можливість поєднувати мистецтво й технології.
На фоні опанування нової техніки й монтажу відзнятого матеріалу вироблення титрів вважалося механічною, суто технічною роботою, тому авторство вступної частини стрічок того часу є невідомим, що
не зменшує їхньої наукової та культурної цінності.
У період свого існування ВУФКУ випускало ігрові, неігрові фільми та мультиплікації, але 80% продукції є втраченою. За часів існування ВУФКУ український кінематограф був під контролем радянської
влади. Цей новий вид мистецтва вважався бюджетним засобом впливу на населення, тому на початку
частково, а згодом тотально він зазнає впливу командно-адміністративної системи та підпорядковується принципам партійної ідеології. Кожен сценарій мав ухвалити уряд; бувало, що фільм заборонявся
вже після його виходу (Миславський, 2018). Зрештою, українські кінематографісти навчилися завуальовано демонструвати свій націоналізм, що простежується у фільмах 1926–1928 рр. Зазвичай, це були
стрічки з іноземним сюжетом або зарубіжного автора. У цей же період з’являються перші згадки про
українські фільми у закордонній пресі.
Фільм О. Анощенка «Тіні Бельведера» знімався Другою кінофабрикою ВУФКУ (Ялта), сценарист — А. Золін, оператор — В. Лемке, художник — В. Мюллер. Вступні титри написані українською
мовою. Назва фільму виконана тонким витягнутим шрифтом без серіфів та взята в лапки. Ширина
основного та додаткового штриху шрифту однакова. Навколо використовується декоративна прямокутна рамка, елементи якої нагадують китиці, що додає титрам аристократичної вишуканості й частково
передає настрій фільму (Рис. 1). Сюжет розгортається в польській військовій резиденції, колишнньому
палаці королів, де проживають жорстокі правлінці, які карають всіх, хто відступається від законів, що
видаються їм правильними. У стрічці переплітаються боротьба з капіталізмом та історії кохання.
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Рисунок 1. Вступні титри до фільму «Тіні Бельведера», 1926
Picture 1. The opening credits of the film “The Shadows of the Belvedere”, 1926

Кінокомедія «Ягідка кохання», знята Другою кінофабрикою ВУФКУ (Ялта) у 1926 р., вважається
найдавнішою роботою Олександра Довженка, яку вдалося зберегти до наших днів. Оператор — Д. Демуцький, Й. Рона, художник — І. Суворов. Назва фільму написана російською мовою та займає весь
простір екрана. Використовується конструктивний шрифт без серіфів, який використовували художники в агітаційних плакатах. Товщина основного, з’єднувальних та додаткових штрихів співпадає (Рис. 2).

Рисунок 2. Вступні титри до фільму «Ягідка кохання», 1926
Picture 2. The opening credits of the film “Love’s Berries”, 1926

У 1927 р. відбулася прем’єра стрічки «Два дні» ‒ першого українського фільму, випущеного в комерційний прокат США (режисер — Г. Стабовий, сценарист — С. Лазурін, оператор — Д. Демцький,
художник — Г. Байзенгерц). Назва російською мовою виконана рубленим тонким шрифтом, у накресленні яких відчутний вплив конструктивізму. Літери широкі, вони майже вписуються в квадрат; основні та додаткові штрихи однієї товщини. У тексті можна помітити, що літери повторюються і стоять
нерівно в рядках, що свідчить про метод прикладного (ручного) фотонабору тексту (Рис. 3).

Рисунок 3. Вступні титри до фільму «Два дні», 1927
Picture 3. The opening credits of the film “Two Days”, 1927
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Одеською кінофабрикою ВУФКУ в 1927 р. було знято перший український фільм, у якому розкривається трагедія окремої особистості, замість типових, для того часу, революційних проблем. «Нічний
візник» Георгія Тасіна справив враження не тільки на українців, але й на європейців (сценарист фільму — М. Зац, оператор — А. Кюн, художники — Г. Байзенгерц, Й. Шпінель). Головну роль у фільмі зіграв один з найкращих українських акторів ХХ ст. — Амвросій Бучма. Назва стрічки у вступних титрах
розміщена посередині й написана російською мовою. Застосовується декоративний шрифт з подвійними серіфами рубленої форми. Додатковий штрих значно тонший за основний. Верхнє слово вирівняно
в ширину нижнього слова для візуального заповнення всієї екранної площини, тому між літерами першого слова спостерігаємо великі проміжки (Рис. 4).

Рисунок 4. Вступні титри до фільму «Нічний візник», 1927
Picture 4. The opening credits of the film “The Night Coachman”, 1927

Перша та друга частини фільму «Сумка дипкур’єра», знятого кіностудією ВУФКУ в Одесі в 1927 р.,
вважаються втраченими, 3–7 частини — збережені. Режисер О. Довженко створював стрічку під впливом німецької кінематографічної школи та вважав свою роботу «жалюгідною пробою пера». Незважаючи на це, фільм був зроблений якісно, він схвально сприймався глядачами України та Європи. Вступні
титри виконані тонким, «стиснутим» шрифтом без серіфів, написані російською мовою. Для урізноманітнення напису верхнє слово подано товстішими літерами, ніж нижнє, при цьому використано один
шрифт (Рис. 5).

Рисунок 5. Вступні титри до фільму «Сумка дипкур’єра», 1927
Picture 5. The opening credits of the film “The Diplomatic Pouch”, 1927

Сценарій до фільму «Декабрюхов і Октябрюхов» написаний В. Маяковським до 10-річчя жовтневої
революції. Стрічку знято одеською кінофабрикою ВУФКУ в 1927 р. (режисер — О. Смірнов, О. Іскандер, оператор — Й. Гудима). У фільмі продемонстровано дореволюційні хроніки останнього царя
Російської імперії — Миколи ІІ. У вступних титрах використовується рукописний шрифт. Текст написаний російською мовою. Серіфи має лише одна літера Х; у літерах О та Ю коло не замикається. Літери
В наприкінці кожного з двох слів написані по-різному. Літери К і Т мають єдине у словосполученні
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спільне поєднання — не відриваючи руки, мабуть тому, основний штрих літери Т товщий, ніж в інших
літерах (Рис. 6).

Рисунок 6. Вступні титри до фільму «Декабрюхов і Октябрюхов», 1927
Picture 6. The opening credits of the film “Dekabriukhov and Oktiabriukhov”, 1927

На прикладі фільмів «Шкурник» (1929) (Рис.7, а), «Документи епохи» (1928) (Рис. 7,б) та «Пригоди
полтинника» (1929) (Рис. 7, в) можемо відстежити, що оригінальність титрів не мала такого значення,
як вимагається в сучасних фільмах. Подвійна тонка рамка по периметру екрана та з віньєтками по
кутах має стриманий вигляд. Шрифт у назвах до цих кінострічок має візуально однакові пропорції та
креслення, він видовжений. З’єднувальні штрихи літер знаходяться вище середини, що характерно для
конструктивізму. Має невеликі, заокруглені серіфи.

Рисунок 7, а – Вступні титри до фільму
«Шкурник», 1929
Picture 7, а – The opening credits of the film
“Self-seeker”, 1929

Рисунок 7, б – Вступні титри до фільму
«Документи епохи», 1928
Picture 7, b – The opening credits of the film
“Documents of the Era”, 1928

Рисунок 7, в – Вступні титри до фільму
«Пригоди полтинника», 1929
Picture 7, c – The opening credits of the film
“Adventures of Half a Rubel”, 1929
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На митців кінця 20-х років ХХ ст. впливав не тільки конструктивізм, але і європейське ар-деко.
Приклад такого впливу помітний у вступній частині фільму «Одинадцятий», який було знято в 1928 р.
київською кінофабрикою ВУФКУ. Назва кінострічки водночас декоративна й монументальна. Невелика відстань між літерами й занижені додаткові штрихи у літерах А та Н, що тяжіють донизу, надають
напису відчуття важкості, монолітності (Рис. 8). Фільм «Одинадцятий» — перша з трьох авангардистських робіт Д. Вертова, яка знімалася на базі щойно відкритої третьої кіностудії ВУФКУ в Києві (оператор — М. Кауфман).

Рисунок 8. Вступні титри до фільму «Одинадцятий», 1928
Picture 8. The opening credits of the film “The Eleventh Year”, 1928

Сюжет фільму «Троє», який було знято Другою кінофабрикою ВУФКУ (Ялта), був запозичений
з новели американського письменника О. Генрі «Викуп червоного вождя» (режисер — О. Соловйов,
сценарист — В. Маяковський, оператор — А. Кюн, художники — В. Баллюзек, К. Євсєєв). Вступні
титри написані українською мовою, шрифтом з характерними квадратними, брусковими серіфами, окрім літери Є, у якої серіфи відсутні. Текст узято в лапки, які розміщені нерівно відносно слова. Напис
об’єднує тонка декоративна рамка в стилістиці, притаманній арт-нуво (Рис. 9).

Рисунок 9. Вступні титри до фільму «Троє», 1928
Picture 9. The opening credits of the film “Three”, 1928

Стрічка «Січневе повстання в Києві» («Арсенал»), знята в 1929 р. Першою кінофабрикою ВУФКУ
(Одеса), прославила О. Довженка в Східній Європі та Північній Америці. Захоплений ідеями національного визволення, режисер створив фільм, який передавав відчуття хаосу війни, опустивши реальні
політичні мотиви, що дало змогу сприймати фільм українській інтелігенції, яка знаходилися по різні
боки барикад. Назва фільму виконана гротескним шрифтом, де тільки літера С доповнена серіфом,
додаткові та з’єднувальні штрихи значно тонші від основних. Розміщення з’єднувальних штрихів у літерах Е, Н та А — розташовані на різних рівнях відносно серединної лінії напису. Підпис під назвою
здійснено шрифтом антиквенного креслення, що підсилює загальне лаконічне сприйняття шрифтової
композиції (Рис. 10).
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Рисунок 10. Вступні титри до фільму «Арсенал», 1929
Picture 10. The opening credits of the film “Arsenal”, 1929

У 1929 р. М. Кауфман створив шедевр українського кінематографа — стрічку «Навесні», неігровий
фільм, у якому представлений Київ 1929 р. Разом із містом, яке «оживає» після зими, відроджується
й природа. Проте вступні титри не відображають і навіть не натякають на зміст картини, вони виконані
звичайним конструктивним шрифтом (Рис. 11).

Рисунок 11. Вступні титри до фільму «Навесні», 1929
Picture 11. The opening credits of the film “In spring”, 1929

Багаторічні експерименти у сфері монтажу дали змогу Д. Вертову, разом із братом М. Кауфманом,
створити шедевр світового кіноавангарду, який став методичним посібником для наступних поколінь
режисерів і вивів кінематограф на новий рівень, підкреслюючи, що мова кіно відрізняється від театру
й літератури. У стрічці фігурують кадри міст Києва, Харкова та Одеси. Назва стрічки «Людина з кіноапаратом» виконана так само — конструктивним шрифтом, що і в стрічці «Навесні». Додатковий
напис під назвою фільму виконаний шрифтом антиквенного креслення з контрастними основними та
додатковими штрихами (Рис. 12).

Рисунок 12. Вступні титри до фільму «Людина з кіноапаратом», 1929
Picture 12. The opening credits of the film “Man With a Movie Camera, 1929
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Кінострічка «Генеральна репетиція» (1930), знята київською кінофабрикою ВУФКУ (режисери —
М. Білінський та П. Коломойцев), відтворює події 1905 року — повстання проти царизму, російськояпонську війну, чорносотенні маніфестації, єврейські погроми, розправи з інтелігенцією. У кресленні
назви використовується вузький плакатний шрифт із серіфами. Між літерами зовсім не виважений міжлітерний простір: деякі літери занадто щільні між собою, а деякі мають необґрунтовані відстані. Цей
напис можна назвати нетиповим серед інших робіт ВУФКУ того періоду (Рис. 13).

Рисунок 13. Вступні титри до фільму «Генеральна репетиція», 1930
Picture 13. The opening credits of the film “Final Rehearsal”, 1930

У 1930 р. ВУФКУ припиняє свою діяльність через тиск влади. В історії українського кінематографу
наступає переломний момент, який призвів до значного скорочення кіновиробництва, втрати можливості співпраці із зарубіжними організаціями та монополії кінопрокату (Росляк, 2014a, 2014b).
Висновки
Більше половини кінострічок, виготовлених кінофабриками Всеукраїнського фотокіноуправління,
було втрачено, тому відтворити загальну картину еволюції художньої мови вступних титрів до фільмів
того часу, неможливо. І все ж стрічки, які збереглися до наших днів, дали змогу провести мистецький
аналіз та зробити певні висновки.
У статті вперше проаналізовано особливості художньої мови вступної частини до стрічок Всеукраїнського фотокіноуправління, розглянуто особливості її зміни й еволюції.
Вступні титри до українських фільмів 1920–30-х рр. мали стриманий дизайн і здебільшого несли
лише інформацію щодо назви стрічки. У всіх випадках тло було чорного кольору, а художня мова відрізнялася завдяки шрифтовій частині.
Проаналізовано вступні написи до віднайдених кінострічок фабрик Всеукраїнського фотокіноуправління. Виявлено зміни в загальній композиції та шрифтовій частині. Встановлено, що деякі
титри мають спільні шрифти з агітаційними плакатами того часу, інші — демонструють вплив західної
культури.
Отримані результати дають поштовх для подальшого переосмислення художньої мови титрів до
фільмів та з’ясування їхньої стилістичної еволюції, що й визначає перспективи наступних досліджень.
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТИТРЫ
К ФИЛЬМАМ ВСЕУКРАИНСКОГО
ФОТОКИНОУПРАВЛЕНИЯ:
СПЕЦИФИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ЯЗЫКА И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
КОНТЕКСТ
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Киев, Украина

Цель статьи — проанализировать специфику художественного языка вступительных титров к фильмам
Всеукраинского фотокиноуправления. Для решения поставленной цели были применены соответствующие
методы исследования, в частности исторический (исследование архивов Всеукраинского фотокиноуправления),
культурный (влияние организации на развитие такой отрасли культуры, как кинематограф) и искусствоведческий
(анализ художественного языка вступительных титров к фильмам фотокиноуправления). Научная новизна.
Впервые проанализированы особенности художественного языка вступительных титров к фильмам 1920–1930-х гг.
украинского кинопроизводства. Выводы. Всеукраинское фотокиноуправление осуществило значительный вклад
в развитие кинематографа, в результате чего возросла популярность данной отрасли. Установлено, что 80% кинолент
компании потеряно, но благодаря сохранившимся фильмам мы имеем представление о титрах, которые создавались
на территории Украины в то время. Выяснено, что вступительные титры несли только информацию о названии
ленты, реже была подробная информация о фильме, в отличие от современных титров, которые сообщают не только
название и специалистов, работавших над кинофильмом, но и имеют особый дизайн. Выявлено, что художественный
язык вступительных надписей к кинолентам Всеукраинского фотокиноуправления отличается только шрифтовой
частью. В частности, некоторые титры имеют общие шрифты с агитационными плакатами того времени, на других —
чувствуется влияние западной культуры. Все титры выполнены на черном фоне белым шрифтом. К 1927 г. большинство
надписей занимала всю площадь экрана, последующие — имели меньший по размеру шрифт. Привлекает внимание
язык, которым написаны титры (например, надписи ялтинской кинофабрики выполнялись украинском языком, тогда
как другие кинофабрики использовали русский язык). Проанализировано влияние историко-культурный контекста на
создание титров к фильмам фотокиноуправления и особенности их художественного языка.
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OPENING CREDITS TO THE FILMS
OF THE ALL-UKRAINIAN PHOTO
AND CINEMA ADMINISTRATION:
ARTISTIC LANGUAGE, HISTORICAL
AND CULTURAL CONTEXT

Sofiia Knyzhnykova

PhD student,
Kyiv National University of Culture and Arts,
Kyiv, Ukraine

The purpose of the article is to analyse the special features of the artistic language of the opening credits in the films of the
All-Ukrainian Photo and Cinema Administration. To achieve this goal, the relevant research methods were applied, in particular,
historical (study of the archives of the All-Ukrainian Photo and Cinema Administration), cultural (the Administration’s influence
on the development of such a field of culture as cinema) and art studies (analysis of the artistic language of the opening credits
to the films of the All-Ukrainian Photo and Cinema Administration). Scientific novelty. The features of the artistic language
of the opening credits to the films of the Ukrainian film production in the 1920s and 1930s have been analysed for the first
time. Conclusions. The All-Ukrainian Photo and Cinema Administration made a significant contribution to the development of
cinema, which resulted in the increased popularity of the industry. The study shows that 80% of the company’s films have been
lost, but thanks to the preserved films, we are familiar with the opening titles that were created on the territory of Ukraine at
that time. The article reveals that the opening credits contained information only about the film’s title and less often they went
into more details about the film, in contrast to the modern opening credits, which not only present the title and list people who
worked on the film, but also have a special design. The article demonstrates that the artistic language of the opening credits
to the films of the All-Ukrainian Photo and Cinema Administration differs only in the font part. In particular, some opening
credits have the same fonts as propaganda posters of that time, while others have a significant influence of Western culture.
All opening credits are made on a black background in white font. Until 1927, most of the opening credits occupied the entire
screen area, while later they had a smaller font size. Attention is drawn to the language of the opening credits (for example, the
Yalta Film Factory used the Ukrainian language, while other film factories — the Russian one). The influence of the historical
and cultural context on the creation of the opening credits in the films of the Photo and Cinema Administration and features of
their artistic language have been analysed.
Keywords: opening credits; All-Ukrainian Photo and Cinema Administration; film title; movie screensaver; font; Ukrainian
cinema; title design
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