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Статтю присвячено висвтленню спецыфтных ознак ктчу в ктематографи Об'ектом до-
сл1дження е цикл «Зорят вшни» (реж. Джордж Лукас). На ocHoei nidxody до комп 'ютерних 
технологш як до художньо-техшчноI бази ктозображення дано характеристику стильовим 
особливостям ктчу в Kino. 
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This article lights up the specific features of the kitch in the cinematograph. The cycle «The Star 
Wars» (director George Lucas) is the object of the investigation. Here you can find the style peculiarity 
characteristic of the kitch in the cinematograph made on the base of the computer technologies as artistic-
technological ground of the film representation. 
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Ютч мехшистичний i die за формулами. Ктч — 
це тдмтний doceid i тдроблет почуття. Ютч змтюеться 
eidnoeidno до стилю, але завжди залишаеться eipHUM co6i 

Клемент Гршберг' 

Ютч — цепристрасна форма выражения на ecixр'ьвнях, 
а не слуга ideü... У Kim4i майстершсть — виршальний критерш якост1. 

Ютч служить самому життю i звертаеться до mdueidyyMa 
ОддНердрум2 

У кожну юторичну епоху юнували pi3Hi культури: штернацюнальна i национальна, 
CBiTCbKa i релшйна, класична i сучасна, захщна i схщна. Сьогодш особливого значения 
набули так зваш масова та ел парна культури. 

Масова культура сформувалася одночасно i3 суспшьством масового виробництва та 
вжитку. Радю, телебачення, сучасш засоби шформацп, а гатм вщео й комп'ютерш тех-
нологи сприяли i"i поширенню. Масова культура розглядаеться як комершйна, оскшь-
ки твори мистецтва е в нш шби предметами вжитку, як1 здатш приносити прибуток, 
якщо вони враховують смаки та запити масового глядача, читача, слухача. 

Сьогодш чггкий подш на штелектуальне й масове мистецтво здшснити досить склад-
но, особливо в К1нематограф1. Час вщ часу теоретики з1штовхуються з проблемою не-
можливост1 в!днесення того чи шшого явища, твору до масово! чи елггарно! культури. 

Поняття «KiT4» з'явилося тод1, коли виникла масова культура й коли з'явилася мож-
ливють тиражувати твори uie'i культури великими накладами. Це не лише килимки з 
лебедями та русалками, глиняш скарбнички для монет у вигляд1 к1шечок або фарфо-
poßi пастух i пастушка. Сьогодн1 ютч поширився у с в т та зачепив кожну галузь куль-
тури. Клно й телебачення, з ix шдустр1альним тиражуванням продукцй", якнайкраще 
сприяли його поширенню. 

У цш статт1 спробуемо охарактеризувати таке явище, як ютч у юнематографь Три-
валий час вважалося, що ютч у культу pi — це пщробка, халтура, фальш; i належить BiH, 
безсумн1вно, до масово! культури. У цш статт1 буде досл1джено, як1 особливост1 BiH мае 
в юнематограф! (на приклад! епопе! Джорджа Лукаса «ЗоряHi вшни»). Буде також роз-
глянуто, як саме ютч взаемод1е з комп'ютерною граф)кою, яка виникла приблизно в 
той же час, що й ютч, i мае деяю схож1 риси. 

Матер1алом uiei cTairi е ютч та комп'ютерна графжа в к1нематограф1, використання 
комп'ютерно! граф1ки в KiT4i. 
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Об'ектом дослщження стала юноепопея Дж. Лукаса «ЗоряHi вшни». 
Наукова новизна стагп полягае в системному анал1з1 юноепопе! Дж. Лукаса «Зоря-

Hi вшни», яка мютить елементи ютчу та створена з використанням комп'ютерно'1 гра-
фжи. Концептуальна новизна дослщження визначаеться орипнальним теоретико-
методолопчшм пщходом до анал1зу художшх проблем юнематографа, пов'язаних з таки-
ми поняттями, як «KiT4» та «комп'ютерш технологи». 

Сьогодш спостеркаеться досить мало фундаментальних дослщжень к1тчу в юнемато-
графа тому авторка спираеться на загальш пращ, яю дocлiджyють KiT4 у культу pi. У сво'ш 
пращ «Авангард i KiT4» Клемент Гршберг дослщжуе вщмшнють м1ж такими поняттями, 
як «авангард» i «KiT4»; якщо авангард продовжуе процеси мистецтва, то ютч пщпадае пщ 
вплив мистецтва. ОстаннШ надае людям неприродш, пщроблеш переживания з бшьшою 
безпосередшстю, шж на це здатна ел1тарна культура. Автор стверджуе, що ютч належить 
до масово? культури, яка популярна серед нижчих прошарюв суспшьства3. Дшсно, пщ 
час перегляду ютчевого фшьму глядач не сшвпереживае героям, а отримуе «roToei» по-
чуття i3 самого фшьму. I саме Ti, яю вклав у картину режисер. Усе вже зроблено за гляда-
4iB. Залишилося лише насолодитися й вщпочити, споглядаючи ютч. 

Жан Бодршяр у сво'ш пращ «Суспшьство вжитку. Його м1фи i структури» розгля-
дае питания виникнення ютчу в культу pi, чим це явище зумовлено i яю його наслщ-
ки. Дослщник po3yMie предмет ютчу, як категорда «шкчемних» предмет!в, прикрас, 
aKcecyapiß, фольклорних др1бничок, усе, що швидко поширюеться, особливо в мюцях 
проведения дозвшля. KiT4 запозичуе р1зномаштш знаки з ycix сфер: минуле, нео, екзо-
тика, фольклор, футуризм та шше, завдяки чому з'являеться TBip з безладноТ ескалацн 
«готових» знак1в. Ж. БодрШяр вважае, що ютч - це категор1я, яку важко визначити, 
KiT4 може бути cKpi3b: як у деталях, так i в цшому фшьм!, у штучнш KBirui або в комж-
ci. BiH визначаеться переважно як псевдооб'ект, тобто як симулящя, кошя, штучний 
об'ект, стереотип; для нього характерна як бщшсть у тому, що стосуеться реального 
значения, так i надмгршсть знаюв, алегоричних вщтшюв, екзальтащя в деталях i на-
сичешсть деталями4. 

Можна погодитися, що й у юнематограф1 ютч запозичуе р1зномаштш знаки та сим-
воли, поеднуе i'x, проте не хаотично, а впорядковано. Режисери, у картинах яких е його 
елементи, наперед знають, що саме хочуть передати i донести до глядач1в, i викорис-
товують осмислено Ti чи шип вже BIFLOMI знаки та символи, надаючи IM НОВОГО смислу. 
Д1Йсно, як зазначае Ж. Бодр!йяр, KiT4 може бути скр1зь, фшьм може одночасно мютити 
юлька pi3HHx його елемент1в. Наприклад, BiH може бути присутшй як у самш Bi3ya-
Л1зацп кадру, у сюжетн!й побудов!, кол!з!ях, ешзодах, так i в деталях, реплжах repoi'B, 
костюмах. Сьогодш майже кожен фшьм мютить у co6i певний елемент ютчу, проте ют-
чевим може зовам не бути. 

Цжаво визначае поняття «KiT4 у юнематографЬ В. Руднев у сво'ш пращ «Словник 
культури XX стол1ття». BiH вважае, що ютч е зародженням i одним з р1зновид1в пост-
модершзму. KiT4 — це масове мистецтво для обраних. Teip, який належить до ютчу, 
повинен бути зроблений на високому художньому piBHi i мати захоплюючий сюжет. 
Але це не справжшй витв1р мистецтва, а майстерна його пщробка. У KiT4i можуть бути 
глибок! психолопчш кол!зн, але там немае справжшх художшх вщкритлв5 . 

Деяю твердження справедлив! й щодо юнематографа. Наприклад, ютчев! картини 
дШсно зроблеш на високому професшному piBHi, обов'язково мають захоплюючий сю-
жет, а також використовують елементи моди, невпинно слщкуючи за сучасшстю та ви-
переджаючи ii. Проте таю картини не е пщробкою пщ мистецтво. KiT4 у кiнeмaтoгpaфi 
м1стить pi3HOMaHiTHi алюзн та натяки на вже вщом1 знаки й символи. Проте це не пщ-
робка пщ щось, а створення самобутнього твору з майстерним використанням та пере-
фразуванням вже вщомих ютин. Хоча за змютом KiT4 i не м!стить ютотних вщкритпв, 
проте на piBHi форми вщбуваються pi3HOM3HiTHi експерименти та вщкриття. 

1снуе припущення, що TepMiH «KiT4» походить вщ шмецьког Kitsch («халтура, ство-
рювати неяюсш p e 4 i » ) або Verkitchen («дешево продавати, робити дешев} p e 4 i » ) , чи вщ 
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англшського for the kitchen — «для кухш». Це слово означае неяюсне, низькопробне 
мистецтво для куховарок. Це зверхне визначення зроблене тими, хто вважае себе 
представниками справжнього мистецтва, снобами, богемою, аристократ1ею мисте-
цтва. 

Таке визначення етимологи слова «кггч» зовам не прийнятне для характеристики 
ютчу в ю'нематографь протилежне йому. Кггчев1 картини досить професШно i яюсно 
зроблеш, хоча й створено ix для широкого загалу. Визначення ютчу в юно як «халтури», 
«неяюсного твору» не коректне. 

К1тч — це насамперед демократичне мистецтво. Тому в кожнш край« воно мае своУ 
нaцioнaльнi особливость 3 часом ютч розвиваеться та запозичуе деяю прийоми з ве-
ликого мистецтва. Але це запозичення суто зовшшне, поверхове. Насправд1 BiH досить 
консервативний за своши щейними позишями, i тому в ньому завжди мютяться риси 
соц-арту, тобто елементи, за допомогою яких вщбуваеться маншулювання свщомктю 
споживач1в цього мистецтва. У к г т завжди е елементи того, що подобаеться основш й 
Maci споживач1в. Кгтч завжди вщповщае мод1 i використовуе ii у своУх творах. Це пере-
дуем сучасне мистецтво. 

У юнематограф1 ютч з'явився приблизно в 70-х роках XX стсшття. Педро Альмодо-
вар, CTieeH Спшберг, Джордж Лукас, EMip Кустуриця - режисери, яю першими почали 
використовувати його елементи в юнематографь У cTpi4Kax цих режисер1в чпгко про-
стежуються нацюнальш особливое™ та належнють режисер1в до Tiei чи iHiuoi краши. 
Сербський колорит Е. Кустуриш важко сплутати з юпанським темпераментом П. Аль-
модовара або ж з американською гостросюжетшстю Дж. Лукаса. Кожен фшьм цих ре-
жисер1в мютить яскрав1 самобутш елементи — маркери Tiei чи iHiuoi' наци (не залежно 
вщ того, що саме розглядати: чи музику до фшьму, чи геро'Ув, чи атмосферу фшьму в ui-
лому). I варто зазначити, що режисери використовують у своУх картинах лише сучасш, 
модш елементи, яю подобаються глядачам, що характерно для ютчу. 

Приблизно одночасно з ютчем (у 70-х роках XX ст.) з'являеться в юнематограф1 та-
кож i комп'ютерна графжа (перш! спроби використання комп'ютера в юнематогра-
Ф0. Якщо розглядати й пор1внювати TaKi явища, як «ютч» та «комп'ютерна графжа» 
в юно, то можна знайти багато спшьного. Наприклад, комп'ютерну графжу часто ви-
користовують режисери для створення щеал1зованого, надреального зображення. Св1т 
комп'ютерно'1 графжи щеальний. Кожен предмет, персонаж у ньому пщмальований, 
покращений, а кольори яскравь нереальш. У KiT4i можна також помггити, що режисе-
ри прагнуть покращити зображення, зробити його щеальним. 

Для юнематограф1чного ютчу характерш експерименти з в1зуальною частиною 
фшьму, з кольором, композишею. Наприклад, Дж. Лукас у «Зоряних вшнах» (особливо 
в першш, другш та третш cepiflx) використовуе нереалbHi, занадто яскрав! кольори, по-
еднуе в кадр1 складш комбшацп суперечливих, протилежних вщтшюв i досягае цього 
за допомогою комп'ютерних технологШ. 

Неможливо уявити co6i атмосферу «Зоряних воен» без дивовижних пейзажгв, косм1ч-
них лггаюв, роботе, планет та химерних створшь. Це 3D модели CTBopeHi за допомогою 
комп'ютера. В1зуальна картинка у фшьм1 дшсно фантастична. 

В enonei «Зоряш вшни» (особливо в першш, друпй та третш сер1ях) Дж. Лукас ство-
рюе фантастичний CBiT, у якому все зображуеться щеальним i гарним, ешзоди вшни 
та бШок сприймаються, як частина реальное™, i змальовано i'x сер1ями живописних 
кадр1в. Вщбуваеться певна естетизащя жахливого, змшюються акценти, i 6oi сприй-
маються як невщ'емш явища. 

KiT4 часто звинувачують у надм^рнш прямолшшнос™, адже митець пщ час твор-
чого процесу мае перебувати на певшй вщсташ вщ щеалу. У KiT4i автор бачить красу 
HaeiTb там, де и не мае. Природа ютчу полягае в тому, що зображаючи жахливе, митець 
робить це бездоганно красиво. 

Епопея «Зоряш вшни» мютить досить багато ешзод1в вШни та 60'1'в. Проте слщ за-
значити, що в цих ешзодах немае елемен™в Tpari4Horo (страждань, жорстокос™, на-
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сильства, болю). Kxxrmii «Зоряних воен» побудовано так, що глядач не переймаеться 
та не переживае. BiH наперед знае: добро переможе. В13уальний ряд ешзод1в вшни 
зроблено дуже майстерно, комп'ютерна графжа вражае своею достов1ршстю. Про-
те ешзоди вшни лишаються не реалютичними. Глядач i'x не сприймае як трагедт . 
Навпаки, BiH насолоджуеться красою спецефек^в i професшно зробленою картин-
кою. Стршянина, вибухи й битви бшьше нагадують атракшони, шж сцени картин 
майбутньото, яю жахають своею фантастичною доегсдаршстю. Змодуються акценти, 
глядач не сшвпереживае, а розслаблено споглядае «видовише». Тут вщбуваеться есте-
тизашя потворного на в1зуальному p iBHi, адже в 3MicTi само! стр1чки добро i зло ч1тко 
розмежоваш. 

Мшан Кундера у сво'Уй «Нестерпна легюсть буття» дав таке визначення того, що е «ют-
чем» i «кочевою свшомютю». BiH вважае, що ютч зображае таку картину свгту, з якоУ ви-
лучено юнування будь-якого негативу. Усе дискомфортне, усе, що порушуе гармошйне 
свггосприйняття, просто оголошуеться неюнуючим. Це i е ютчева свщомють6. 

Ця думка шдтверджуе те, що Дж. Лукас у сво'ш C T p i 4 u i свщомо прикрашае ешзоди 
бо'Ув та воен, зм1щуючи акценти та деформуючи поняття потворного. 

1снуе припущення, що ютч — це мистецтво для ледачих i некритичних глядач! в, яю 
бажають насолоджуватися красою i не хочуть витрачати час у напруженому пошущ 
знань. Наприклад, в епопеУ «ЗоряHi вшни» глядач насолоджуеться гарними кадрами 
KOCMi4Horo простору, споглядае л1рико-геро'1чну i c T o p i i o кохання, ощнюе майстерно 
зроблеш спецефекти. УЫ конфлжти й кол1зи сюжету — поверховь Глядач наперед може 
прорахувати наступну д ш персонажа. ГероУ — схематичш, трохи схож! на роболв, яких 
запрограмовано заздалегщь. 

Ютч — це не штелектуальне юно, яке можна неодноразово переглядати, розшифро-
вуючи приховаш складш метафори. У KiT4i режисери переносять на екран р1зномаштш 
проблеми досить прозоро, прямолшшно. 

П. Альмодовар, режисер, у стр1чках якого досить багато елеменлв ютчу, казав, що 
гарний фшьм повинен розважати. Глядач може погоджуватися з автором чи Hi, але в 
режисера е обов'язок: захопити його так, щоб BiH до юнця фшьму жодного разу не по-
глянув на годинник7. Одним з важливих елемештв ютчу е саме приваблення глядача й 
захоплення його уваги протягом yciei картини. Не мае значения, якими саме елемента-
ми привабить режисер — чи то високими подборами та модними аксесуарами (П. Аль-
модовар), чи то комп'ютерною графжою та створенням фантастичних свшв (Дж. Лу-
кас). Як уже зазначалося, ютч — це насамперед сучасне мистецтво, яке приваблюе та 
подобаеться глядачам. 

Спробуемо детально проанал1зувати останш три фшьми Дж. Лукаса «Зорят вшни» 
(ешзоди I, II, III), у яких присутш елементи ютчу, а також широко використовуеться 
комп'ютерна графжа. 

Фшьми в новш трилогн пояснюють перед i cTop i io оригшальноУ трилогп та розповь 
дають про юшсть геро'Ув. За задумом Дж. Лукаса, кожен фшьм трилогп-npiквела мае ' 
вщповщати певному аналогу з оригшальноУ трилогй". Тому в «Прихованш 3arp03i» («Зо-
ряш вШни», ешзод I) простежуеться шла низка паралелей з «Новою над1ею», («ЗоряHi 
вшни», ешзод VI). Наприклад, в обох фшьмах представники ciM'i Скайвокер1в знищу-
ють великий вшськовий косм!чний апарат (хоча юнувала чисельна перевага супротив-
ника); у юнщ обох фшьм1в ciTX вбивае учителя-джедая на очах у його учня. У фшьм! 
з'являються деюлька героУв оригшальноУ трилогй" (Палпатин, Енакин Скайвокер, 06i-
Ван KeHo6i, Йоду, Джабба Хатт, а також R2-D2 та С-ЗРО, яю присутш в ycix фiльмax 
юносаги). 

Вщома фраза «У мене погане передчуття щодо цього» (англ. — I've got a bad feeling 
about this), яка e в кожному фшьм1 саги, також присутня в «Прихованш загрозЬ>, де УУ ви-
голошуе 06i-BaH KeHo6i. 

Повторения та nepecniß уже гснуючих мотив1в та настроУв, фраз та деталей для ютчу 
властиве. Вважаеться, що BiH складаеться з перефразування вже юнуючих знаюв i сим-

160 

http://www.etnolog.org.ua



Bcwiiß, проте акценти в ньому вже дещо вщмшш вщ першоджерел. В enonei' Дж. Лукаса 
дуже багато р1зномаштних алюзШ, про яю буде йтися даль 

Для KiT4y характерним е зм1шання непоеднуваних фарб, стил1в, жанр1в; i з усього 
цього каламбуру мае вийти самобутшй TBip з р!зномаштними прозорими алкшями та 
пор1вняннями. Наприклад, «Зорят вшни» — це поеднання таких жанр1в; як фантас-
тика, пригодницький фшьм, сощальна драма, «love story», дитячий фшьм, фшьм для 
амейного перегляду, мелодрама, «action», комжс, фентезь Ця епопея, за статистикою, 
збирае бшя екрашв найширцп кола глядач1в. 

У «Зоряних вШнах» багато р1зномаштних алюзй', що властиво ютчу. У фшьм1 юнуе 
своя м1фолопя, у яю'й поеднуються поняття з pi3HHX рел1пй. ДжедаУ практикують ту, 
яка заснована на принципах, под1бних до дзену, р е л т ю i вшськове мистецтво. Проте 
при CTBopeHHi стр1чки Дж. Лукас знаходив натхнення у традицн самураУв. 1м'я Квай-
Гон — перефразування термша «цигун» (назва китайсько'У дисциплши, до якоУ належать 
медитащя i вшськов1 мистецтва). «Qi» i «chi» - це термши на позначення енергп думки, 
що n p o T i K a e через yci жив1 гстоти з Дао. А щея Сили ДжедаУв виникла з китайського 
Дао. Щ елементи фшософп походять переважно 3i схщних релтйнихтеч1й, морально-
етичних вчень i м1фолопчних систем. Багато iMeH у фшьм1, наприклад Падме й Амща-
ла, запозичено i3 санскриту. 

У фшьм1 також багато б!блшних мотив1в i мотив1в християнства в ц1лому, напри-
клад, в1зуал1зашя образу Дарта Молу. Молу зображено вщповщно до традицшних уяв-
лень про диявола: червона шюра й роги завершують цшсшсть демошчного образу. Сю-
жет i repo'i «Зоряних воен» мають певш алюзшш паралел1 з евангельськими мотивами: 
Енак1н — Меая, народжений Д1вою в результат непорочного зачаття. Його спокусили 
с1тхи (вороги), коли BiH намагався зберегти життя своУй дружит Падме. Це заважае 
йому виконати свШ обов'язок Обраного, тобто особи, яка покликана знищити зло. 

Релшйш мотиви було запозичено режисером i3 праць американського дослщни-
ка релш'У Джозефа Кемпбелла («Герой з тисячею облич»), яка мала сильний вплив 
на Дж. Лукаса ще пщ час пщготовки сценарт до оригшальноУ трилоги. У 1999 poui 
Дж. Лукас i журналют Бш Мойерс зняли фшьм-штерв'ю «М1фолопя "Зоряних воен" з 
Джорджем Лукасом i Бшом Мойерсом». У ньому вони виклали алюзй' «Зоряних воен» i 
Ух зв'язок з працями Дж. Кемпбелла. 

В епопеУ «Зоряш вшни» також присутшй i полггичний пщтекст. Хоча для автора по-
лггичного памфлета Дж. Лукас висловлюеться занадто вишукано й абстрактно, однак 
серед критиюв юнуе думка, що «Зоряш вшни» — це не так фентезц як 1нструмент по-
л и ч н о г о PRy8. 

Фшьм Дж. Лукаса виник не випадково. Генуе легенда про те, що BiH довго втшював 
щеею створення зоряноУ епопеУ, для яко!" написав сценарш. Режисер не Mir знайти ко-
ц т в , його шбито нще не приймали, бо вважали задум нездшененним. Але потгм Gri-
вен Спшберг пов1рив йому i дав rpouii на зйомки. 

Насправд1 проект фшансувався Пентагоном. Саме вшськов1 фах1вш подали щею 
Дж. Лукасу про те, що 6oftoei сюжети в юнематограф1 найкраще втшювати за допо-
могою комп'ютерноУ гpaфiки. До цього американсью вшськов! вже неодноразово ви-
користовували комп'ютерну графжу для проведения в1ртуальних маневр1в. Чим по-
яснити iHTepec вищого кер1вництва американськоУ армп до проекту тод1 ще нжому не 
вщомого режисера? Для цього треба пригадати той час. Америка переживала синдром 
поразки у в'етнамсьюй вшш. Американсьюй влад1 термшово були noTpiÖHi юноше-
деври, яю б допомогли не лише здолати комплекс поразки, ще й сприяти вщродженню 
нацюнального духу. Зшмати фшьми про реальш вШни на тл1 в'етнамськоУ поразки не 
було жодного сенсу. Тому звернулися до фантастики, яка могла вщобразити Bei enofli-
вання i надй' американщв на власну перевагу9. 

При CTBopeHHi юносценар1ю Дж. Лукас використав сюжети та кол1зи шших фантас-
TiB. Наприклад, у ньому багато запозичень з епопеУ «Зоряш королЬ талановитого май-
стра бойовоУ фантастики Едмонда Гамшьтона. Також при створенш ф!'льму Дж. Лукас 
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скогпював безл1ч елеменлв з шших CTpi40K. Наприклад, персонаж! 06i-BaH KeHOÖi та 
дро!ди С-ЗРО i R2-D2 нагадують геро!в японського фшьму «Трое негчдниюв у прихова-
н1й фортеш» («Kakushi toride no san akunin» (1958)), де самурайський вош рятуе принцесу 
за допомогою двох малих хитрушв. Зовшшнш вигляд дро'ща С-ЗРО було скопшовано 
з роботи в культовому фшьм1 «Метрополю» («Metropolis» (1926)). Фшальний б1й запо-
зичено з «Руйшвниюв гребель» («The Dam Busters» (1954)), але ще бшьше нагадуе ана-
лопчну сцену з «Ескадриль! 633» («633 Squadron» (1964)). Фшальна сцена вшановуван-
ня repoiB майже покадрово скопшована з «Тр1умфу вол1» («Triumph des Willens» (1934)). 
А слово «джедай» («Jedi») походить В1Д японського «Jidai Geki», що в переклад! означае 
«юторична драма». У Японп так називалися телесер1али про часи самурайських во!шв. 
Дж. Лукас згадав у штерв'ю, що дивився «Jidai Geki», коли вщвщував Я п о т ю , i йому 
сподобалося це «огивце»,0. 

Оскшьки йшлося про TepMiHOBe державне замовлення, а надзавдання полягало в 
рятуванш 4ecTi наци, то на авторсью права шших митщв не звертали увагу. I тому 
боязк! протеста низки письменниюв та юнематографют!в, що вбачали в картин! сво! 
вк раде Hi л1тературш та кiнeмaтoгpaфiчнi ще!, було проиноровано. 

Дж. Лукас талановито виконав свое державне замовлення. Фшьм вщразу став куль-
товим, з'явилися мшьйони фанат!в. А через два роки почалося радянське вторгнення 
до Афганютану. У той час будь-який американський пщл1ток уже знав, де розмщена 
1мпер1я Зла i кого втшюють благородн! джеда!. 

Цжаво, що т е л я виходу юноепопе!, и TepMiwwioriH ввШшла до лексикону амери-
канських полггиюв. Пригадуеться фразеолог!я президента Рональда Рейгана, супро-
тивника Радянського Союзу та фанатичного прихильника «Зоряних воен». Термш «1м-
nepifl Зла», яким Рейган охарактеризував СРСР, запозичено саме з епопе! Дж. Лукаса. 
А на початку 1980-х роюв назва фшьму стала назвою офщшно! програми американ-
с к о г о уряду з розгортання систем озброення на к о с м 1 Ч н ш op6rri11. 

У той час глядачев! подобалася не вшна, а мир, а точшше, 4iTKa картина свету, ви-
гадана Дж. Лукасом. У новому фантастичному е в т (на вшмшу вщ реальности зрозу-
мшо, що вкладаеться в так! поняття, як «добро / зло», «BipHicTb / зрада», «вшна / мир»... 
Для визначення «поганого» i «доброго» Дж. Лукас обрав полетично нестабшьний перюд 
кшця 70-х poKiB XX ст.: позитивними героями були повстанш, а служител! Темряви — 
солдата 1мперп. Схема повнютю повторюе контури велико! американсько! Mpii друго! 
половини XX ст. про Америку (пом1чницю слабких, але сильних духом сепаратисте, 
яю воюють проти rpi3Ho! комунютично! 1мперп Зла. Упм, як i мае бути в ютчевому 
TBopi, Дж. Лукас по-новому розшшв стару казку, майстерно оперуючи вщомими об-
разами та символами. Джедай — це майстерне перетворення та пересшв р1зноманетних 
геро!чних образ1в (хрестоносець, Робш Гуд, пыот-винищувач 4aciB Друго! евггово! Bi-
йни, король Артур)12. 

Цжаво простежити як змютилися акценти в п о л и ч н о м у пщтексл епопе! Дж. Лу-
каса. У p a H H i x «Зоряних в1йнах» боротьбу джеда!в було спрямовано на потужного та * 
сильного ворога, який був очевидним i з ним потр1бно було вести вщкриту бороть-
бу. Тобто метафорично зображалися стосунки СРСР i США 4 a c i B холодно! в!йни. 
У HOBiTHix e п i з o д a x акценти змютилися. Розпад СРСР сприяв пщтвердженню того, 
що джеда! недаремно витрачали сво! сили. Вщ кшця 1980-х уже неможливо з т м а т и 
фшьм про i M n e p i r o Зла: ибшыие немае на карт!. CßiT змшився, i Пшвуд почав пошу-
ки нових c y n o c T a T i ß . 

Могутнш i однозначно шкщливий СРСР вже бшьше не грае роль ворога. Його мюце 
в сучасних сер1ях «Зоряних воен» замшили жительпотвори з далеких нерозвинутих 
планет третього свету, як! займаються тим, що готують вшськову arpeciio доки HixTO не 
бачить: винаходять нову зброю, збирають вшська, розробляють теракта. А в KOHrpeci 
зaciли пщкупш бюрократи, яю закривають 04i на те, що вщбуваеться, та звол!кають i3 
затвердженням важливих i своечасних заход! в. Таю алюзн досить npo3opi та однознач-
Hi, що властиве саме ста л юти ш ютчу. 
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У нов]й трилогп-пр1квел1 Дж. Лукас порушуе питания захисту демократп. Канцлер 
(що насправд) виявляеться Темним Володарем), з1штовхуе м1ж собою Республжу та се-
паратисте, яю мешкають у зоряшй систем! 3i знаковою назвою «Мустафар», пщпоряд-
ковуе coöi Сенат i захоплюе владу. Старому негщников1 протистоять лише самовщдаш 
джеда'!, готов! поступитися навпъ свош моральним кодексом заради збереження демо-
кратй'. Проте ix швидко знищують за наказом канцлера. 

Дж. Лукаса серйозно хвилюе в цьому косм1чному фентез1 державно-полi™чне пи-
тания: чи може позаконститущйний орган (рада джеда'!в), який стверджуе свШ вплив 
на сусшльство виключно через декларування власно! моральности, бути гарантом де-
мократй', а демократично вибрана законодавча влада — мкточком до авторитарно! дик-
татури? I хоча досить цжаву тему Дж. Лукас виголошуе, але не розкривае, лише обмеж-
уеться морал1заторством, проте сама щея не полишае його ще не одне десятилггтя та 
простежуеться в кожнш cepii' «Зоряних воен». 

Епопею «Зоряш вшни» можна вважати ютчем за своею стилистикою та побудовою ху-
дожшх образ1в. У нш багато р1зномаштних алюзш, noBTOpiß, пор!внянь. Варто згадати 
хоча б етзод з nepinoi cepi'i («Прихована загроза — етзод I»), у якому вщбуваються пе-
регони неначе на глад1аторсьюй apeHi, ильки замють глад1атор1в фантастичш потвори 
змагаються на страх1тливих Л1таючих апаратах. Ui перегони вщсилають глядача в старо-
винний Рим, нагадуютьсцени з картин «Спартак», «Бен-Гур» та iH. I таких алюзш досить 
багато, про що мовилося рашше. 

«Зоря Hi вшни» — це передуам видовище, яке здатне захопити увагу глядач1в та утри-
мати и до юнця картини, у чому не останню роль вщгграе комп'ютерна графжа. Режисер 
свщомо використовуе neBHi штелектуальш знаки та алюзй, i робить це досить вправно, 
однак це все ж таки повторения вже юнуючого. У 3MicTi картини не вщбуваеться якихось 
вщкригпв та нововведень. Вражае сама форма подання шформаци': в1зуальний ряд, pi3-
номан1тн1 посилання та запозичення з шших творгв, поеднання р1зномаштних жанр1в. 

KiT4 не е лише пщробкою, халтурою (що випливае з первинного значения термша) 
i, безсумшвно, належить до мистецтва. BiH перебувае десь м1ж елгтарним та масовим 
мистецтвом. BiH запозичуе значну юльюсть знаюв i символ1в з великого мистецтва, у 
дечому змшюе ix значения та комбшуе ix у своему TBopi, створюючи npo3opi алюзй' та 
мотиви. 

Ютч — демократичне мистецтво. У кожнш Kparni воно мае нацюнальш особли-
BocTi , режисери використовують у CBo'ix C T p i 4 K a x елементи, яю характеризують саме 
i'x нашю. У ютчевих фiльмax завжди мютяться риси соц-арту, тобто елементи, за до-
помогою яких вщбуваеться маншулювання свщомютю споживач1в цього мистецтва. 
У KiT4i завжди присутш елементи того, що подобаеться основнш Maci споживач!в. 
BiH ч1тко дотримуеться моди i обов'язково використовуе i"i у CBOIX творах. Цгкаво, як 
саме трансформуються c e p i i «Зоряних воен» — вщ старих до нових пржвел1в. При-
хильники старих частин «Зоряних воен» 30BciM не сприйняли нових частин, адже 
i'x було шакше побудовано. Вони мали шшу стилютику, темпо-ритм, сюжетну побу-
дову. KiT4 ч1тко дотримуеться моди: те, що було характерним для кинематографа тих 
роюв, зараз уже не актуальне. n o T p i ö H i HOBi форми, нове подання шформаци. Ши-
роке використання комп'ютерно! графики, незвична в\зуал1зашя кадру, екшен у но-
вих cepiflx enonei — усе це не сприйняли шанувальники «Зоряних воен» 1970-х роюв. 
Гостросюжетшсть цього перюду переважно виявлялася в «агресивному мйитаризмЬ>, 
а на початку XXI ст. набула ознак масштабно! enonei. У нових сериях змютилися 
акценти, подання шформаци, з'явився шший пщтекст. Дж. Лукас дуже тонко 
простежуе змши в ycix сферах життед1яльност1 людини. Змшилися св1тосприйняття, 
можливост1, темп життя. Усе це, як у дзеркал1, вiдoбpaжeнo в пржвелах «Зоряних 
воен». Проте саме так змшюючи cтилicтикy, характери персонаж1в, темпоритм, ютч 
залишаеться в1рним co6i. Тобто е Hoc ieM o c T a H H i x модних та сучасних елемент1в, яю 
так потужно приваблюють глядач!в. KiT4 — це насамперед сучасне мистецтво, яке 
варте детального анал1зу та дocлiджeння. 
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