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Прихід слова в кіно був великою подією в нашому творчому житті. По суті, слово породило 
нову кінематографію — вона майже зовсім втратила свою дитячу мову міміки, жесту і речей. 

(Довженко О. Твори : В 5-ти т. К., 1965, т. 4, с 135)1. 
В сценарії, як у віршах, треба бути завжди до краю вимогливим до себе у слові і разом з 

тим щедрим і винахідливим у шуканні виражальних засобів, часом не менш економних, 
яскравих, ніж слово (с. 137). 

З самого початку звукової ери в кіно вимоги до форми сценарію різко змінилися. 
Діалог посів у фільмі домінуюче місце, і сьогодні ми можемо, не боячись перебільшення, 
сказати, що при додержанні всіх інших умов висока якість сучасного фільму обумовлюється 
високими літературними якостями його діалогу: виразністю, образністю, багатством 
лексикону і високою культурою слова (с. 142). 

Якщо драматургові дозволяється для сценарію майбутнього фільму використати 
приблизно вдвоє менше слів, ніж драматургові театру для п’єси, і якщо його слово має в кіно 
такі засоби «захисту та маскування», яку ж вимогливість до слова, яку творчу пильність і 
глибоку увагу до нього треба виявити, скільки праці й таланту треба докласти, щоб десятки 
мільйонів глядачів, що вчаться у кіно жити в незрівнянно більшій мірі, ніж ми іноді думаємо, 
удосконалювали б свій смак, свою культуру, а не навпаки! (с. 144). 

Треба завжди розмежовувати поняття багатства слова і багатослів’я, драматичної 
концепції і її замінника у вигляді докладного взаємоповчання, коли актори, поставлені в 
становище двох сполучених посудин, переливають один в одного воду відомостей та 
результатів, узятих з лексикону поганого сценарію (с. 148). 

Репліки повинні бути виразні і якнайкоротші. Не можна писати скрізь усе до кінця і 
тим самим прирікати артиста на роль читця. Завжди треба думати про те, чого не слід 
писати, що треба залишити акторові для підтексту, для другого плану, для того, щоб 
викликати у глядача творче активне сприймання художнього, а не присипляти його зайвою 
настирливою опікою (с. 148). 
 

                                                           
1 Далі посилання на це видання. Добір текстів Г. М. Колесника. 


