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У лютому 2009-го Міжнародна федерація Червоного Хреста проводила навчання у тренувальному таборі
міста Струґа (Македонія). Метою навчань було сформувати так звані Регіональні команди швидкого реагування, що складалися б із представників десятків країн. Учасники команди мали отримати чітко розписаний
алгоритм узгоджених дій і підготуватися до вирішення
нагальних проблем. Ядро групи складали спеціалісти
в різних галузях: служба охорони здоров’я, логісти, екологи та рятівники.
Навчання почалося зі знайомства учасників тренінгу з 13 країн та обговорення схем, за якими може
відбуватися злагоджений порятунок потерпілих.
Під час дружньої вечері на телеекрані зненацька
з’являється екстрений випуск новин «Вісті Македонії». 1 Жінка середнього віку з нехарактерними

1 Інтерв’ю автора з Тамар Мачабелі, березень 2015 року.
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для професійних дикторів інтонаціями говорить про
загрозу «впливу вологих мас», які нависли над Македонією. Композицію кадру чітко прораховано: на столі у дикторки стоїть національний прапор, симетрично
розставлено чотири глечики, за її спиною два монітори
відтворюють зображення жахливої повені. Слова дикторки про катастрофічний паводок супроводжує відеоряд, що його нібито було знято в різних регіонах країни.
На сороковій секунді «хроніки новин» на першому плані
з’являється плече юнака в білій майці, за ним видно землю,
яку поглинає стихія. «По всій Македонії оголошено надзвичайний стан», – нагнітає тривожну атмосферу дикторка, передаючи слово «директору МНС». Щоправда, коли
в кадрі з’являється наступний мовець, титри ідентифікують
його як «директора кризового центру». Але таких деталей учасники семінару вже не помічають.
В атмосфері жаху не маєш часу на роздуми. Тож кадри хроніки, на яких рятувальників у лютому вдягнено
в самі футболки, теж ніхто не піддає сумніву.
У виступі директора звучать додаткові деталі, що
мають переконати: ситуація надзвичайна. Є багато поранених, зруйновано інфраструктуру, знищено будинки, кримінальні групи здійснюють мародерства. Виступ
закінчується словами про необхідність мобілізувати
сили Червоного Хреста Македонії та надати допомогу
постраждалим районам країни.
Тренування скасовано. На наступний день заплановано виїзд учасників тренінгу на ліквідування наслідків
повені. Учасниця тих подій грузинка Тамар Мачабелі згадує: «Ми повірили в реальність цього повідомлення на
99,99%». Цьому сприяло кілька чинників: пізня вечеря,
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учасники команди не були готові до стресу; повідомлення оформлено у стилі випуску новин; і, найважливіше,
кілька років тому на такому ж тренінгу в Македонії сталася ідентична подія – працівники Червоного Хреста,
які приїхали на тренінг, опинилися в епіцентрі природного лиха. Частково вони були готові до такого повороту
подій, бо раніше щось схоже вже траплялося.
«Половина групи не спала вночі. Багато хто вже мав
великий досвід дій у схожих ситуаціях. І вже точно ніхто
не чекав, що день буде легким. Усі готувалися до найгіршого», – згадує Тамар.
Учасників тренінгу ділять на три групи відповідно
до районів Македонії, де сталося лихо: Охрид, Дебар,
Бітола. Їх переконливо просять залишити мобільні телефони, натомість видають рації. Так групу ізолюють від
неконтрольованих джерел комунікації.
Ілюзія жаху, що її створили організатори тренінгу, починає розсіюватися доволі швидко. Перший же
пункт маршруту – місцева лікарня – не справляє враження потерпілого від лиха. І не схоже, що лікарі перебувають у стані стресу.
Однак непевне відчуття завислості між справжньою
реальністю та умовно ігровим простором тренінгу сколихується вже наступної миті, коли в лікарню вривається
натовп людей, вимагаючи надати їм термінову медичну
допомогу. «Тут уже було відчуття п’ятдесят на п’ятдесят, –
зауважує Тамар, – п’ятдесят відсотків гри – п’ятдесят
відсотків реальності». Оскільки багато хто з учасників
тренінгу вже стикався зі схожими ситуаціями, відчуття
«реальності» дійства тільки посилювалося. ∆о того ж,
як відмовити у допомозі людині, яка просить про неї?
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Лише згодом стало зрозуміло, що катастрофічна
ситуація – не більше ніж «жарт», як називає це Тамар.
Ілюзія легко зникає, коли хтось раптом каже: «Посміхнись, тебе знімає прихована камера». І весь шерег дивних, абсурдних і часом жахливих епізодів, які насправді
проживаєш, виявляється лише постановкою. Ілюзією
справжності.
Зрозуміло, що тренінг у Македонії нічим кардинально не відрізнявся від інших навчань такого типу,
у рамках яких створювалися екстремальні умови, наближені до «польових». Однак особливим був сам інструмент для створення цієї реальності – фальшиві новини
про несправжніх потерпілих від неіснуючого лиха.
Через імітування стилю теленовин та завдяки мішанині документальних кадрів було створено ілюзію реальності. Згодом на документальні зйомки про тренінг
було накладено анімацію умовних смуг дощових крапель,
що тільки увиразнювали ілюзорність усіх подій.
Ми віримо зображенням. Віримо документальним
плівкам. Не переймаючись питаннями: чи це було насправді? Чи вони правдиві? Чи не є фейком те, що нам подають
в обгортці правди?
Особливість несправжньої, фейкової реальності
Струзького тренінгу в тому, що це брехня, яка має на
меті сказати правду. Через маніпулювання реальністю
та свідомістю учасників тренінгу було витворено ситуацію, в якій люди навчаються, згуртовуються і починають діяти злагоджено. І в цьому полягає винятковість цього випадку – фейк спрямовано на умовне
«добро».
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Загалом проблема фейку і, ширше, довіри до гіпертрофованої медійної реальності, до «справжності», стала ключовою в останнє десятиліття ХХ століття і пронизує сучасне повсякдення: від побутового полювання на
«справжні», генетично не модифіковані овочі-фрукти
до пошуків туристичної автентики, яка, без сумніву, є
черговою імітацією на продаж. У яку ми хочемо вірити.
Та найбільше дискусій довкола фейків відбувається
в інформаційній сфері. Із розвитком Інтернет-форумів,
блогосфери та соціальних мереж запускається механізм
конструювання цифрових ідентичностей: кожен має змогу наново витворити власний віртуальний образ, image.
І якщо не вдається створити ілюзію своєї «статусності»,
то можна просто завести фейковий акаунт – привласнити
чужу ідентичність. Соціальні мережі стають замінником
повсякденного живого спілкування, реалізуючи давню
мрію програмістів та архітекторів кіберпростору – створити максимально точну копію реальності, її імітацію.
Оскільки цифрові технології доступні майже всім,
продукувати і маніпулювати зображеннями стає максимально просто. Арільд Фетвейт (Arild Fetveit) вказує
на парадоксальний процес: одночасно «посилюється
і послаблюється віра у фотографічний дискурс»2 . Умовно
кажучи, чим більша ймовірність того, що зображення –
фейк, тим більше посилюється прагнення знайти «реальні» зображення.

«Ми сприймаємо
за автентику фантазію,
яку спільно витворюємо»
[Randall L. Rose, Stacy
L. Wood, Paradox and
the Consumption of
Authenticity through
Reality Television //
Journal of Consumer
Research, Volume 32,
Issue 2, 2005, р. 295].

2 Arild Fetveit, Reality TV in the digital era: a paradox in visual culture? //
Media Culture Society, November, 1999, vol. 21, no. 6, p. 787.
Важлива заувага: оформлення бібліографії
уніфіковано відповідно до західних взірців.
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Наприкінці 1990-х
починається хвиля
журналістських
розслідувань, що
ставлять під сумнів
правдивість деяких
документальних стрічок.
Найвідоміший випадок –
дослідження «Guardian»
про документальний
фільм «The Connection».
Див. коротку історію
питання: Julia Day,
Fake-TV: a history//
The Guardian, March 20,
2002. – Режим доступу:
http://www.theguardian.
com/media/2002/
mar/20/channel4.
broadcastingethics
Також про це: Richard

У кінематографі ця тенденція особливо посилилася
наприкінці 1990-х, коли фільм «Відьма з Блер» (The Blair
Witch Project, 1999), започаткував тренд так званого
«found footage» (знайдених плівок): імітування реальних зйомок, завдяки чому виникає ефект максимальної
присутності глядача у вирі подій. Успіх таких фільмів –
свого роду реакція на поширення епічних багатомільйонних постановок, нашпигованих спецефектами, що
витворюють нову реальність.
Однак найбільше на сучасну глобальну масову культуру вплинуло «реальне телебачення» і поява неймовірної кількості різноманітних підтипів реаліті-шоу. За
А. Фетвейтом, відбувається глибинна «втрата впевненості відчуття контакту з реальністю через аудіо-візуальну
репрезентацію»3; хмара фільтрів, крізь які проходить
інформація про подію, витворює коридори викривлених дзеркал, що віддаляють споживача від першопричини.
Фетвейт вказує, що зв’язок між «profilmic» (тим, що було
безпосередньо перед камерою у процесі зйомок) і кінцевим зображенням, яке бачать глядачі, частково зникає.
Дослідник зазначає, що «на глибшому психологічному
рівні розквіт реального телебачення можна вважати
істеричною спробою відродити те, що, схоже, було втрачено після “диджиталізації” (поширення цифрових технологій)»4 .

Kilborn, Staging the real.
Factual TV programming
in the age of Big Brother,
Manchester

3 Там само, р. 797.

and New York:
Manchester University
Press, 2003, pр. 131-133.
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4 Там само, р. 798.
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Реальне телебачення заповнює пустку, що утворилася.
Воно продає глядачеві нібито протиотруту від маніпуляцій із реальністю, вдаючи, що витворює максимально
адекватну картину дійсності та що спроба сказати правду
цінніша за рейтинги. І за прибутки від реклами.
Однак разом із тим «реальне телебачення дає споживачеві сеттінг і контекст, співзвучний із його мріями
та уявленнями»5 . Реальне телебачення – це одночасно
створення мрії, обіцянка її реалізації та діагностування
сучасності, розвага і документ епохи, найпопулярніша
стилістика сучасного телебачення і стиль життя мільйонів людей. Та ще один спосіб відвернути увагу від проблем реального життя 6 .
Ця книжка – спроба показати реальне телебачення і
реаліті-шоу в ширшому контексті сучасної масової культури, осмислити вкоріненість літературного феномену
в позалітературну дійсність і побачити явище стріму під
новим кутом зору.

Сеттінг – середовище,
в якому відбувається
дія, включає в себе час
і місце.

«Реальне телебачення
швидко трансформувало
телевізійну культуру.

Стиль кожного з розділів продиктований самим
предметом дослідження.

Важливо усвідомлювати,
що молодше покоління
вже не знає іншого
телебачення, крім
цього. Ширше – такої
реальності» [Laurie

5 Randall L. Rose, Stacy L. Wood, Paradox and the Consumption
of Authenticity through Reality Television, p. 290.
6 Див. Richard Kilborn, Staging the real.
Factual TV programming in the age of Big Brother, p. 65.

Ouellette, Introduction//
A Companion to Reality
Television, Ed. Laurie
Ouellette, Malden MA:
Wiley Blackwell,
2014, p. 3].
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Цю ж функцію
виконують
і коментарі, винесені
на поля. Уточнення,
факти та історії, що

Перший розділ – культурологічний нарис про історію реального телебачення та зародження реаліті-шоу.
Голоси письменників минулих епох переплітаються
з голосами переможниці першого сезону українського
«Холостяка», сценариста «Битви екстрасенсів», продюсерки «Х-Фактору», сценаристки багатьох реаліті-шоу,
та дівчини, яка задовольняє бажання чоловіків через
веб-камеру. Таке багатоголосся стає відображенням сучасної культури, де на рівних правах існують класичний
спадок і голоси звичайних людей, які відчули на собі, що
таке реальність реаліті. І між пластами художньої реальності минулого та сьогоднішніх реалій прозирає розуміння сучасності. Українське реаліті у світлі світових
трендів. Перший розділ шукає відповіді на питання: що
криється за реаліті-шоу? Що рухає нашим повсякчасним
інтересом до приватних подробиць чужого життя? Чи
залишився у нас самих хоч якийсь клаптик приватності?
Як далеко ми втекли від реальності, шукаючи розваг і
спокою у вигадці?

супроводжують основну
оповідь, як своєрідна
стрічка новин на
маргінесах головних
новин.
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Другий розділ – науково-популярний літературознавчий нарис про феномен реаліті-роману. Це літературне явище, що сформувалося в середині 2000-х
років під впливом тотального поширення реаліті-шоу.
У контексті книжки це бажання побачити й описати
факт літератури крізь призму інтермедіальної взаємодії. Літературознавчу розвідку зосереджено насамперед на дослідженні фактів дійсності, які запускають
механізми формування нового типу літератури. І саме
література значною мірою стала натхненником реаліті-шоу. Так замикається коло: від літературного

Вступ: збрехати,
щоби сказати правду

Великого Брата Джорджа Орвелла (George Orwell) до
реаліті-шоу «Великий брат», і вже від телевізійного
реаліті до літератури. Формотворчі чинники реаліті-шоу
художньо і критично переосмислено в реаліті-романі. Другий розділ шукає відповіді на питання: як медіа впливають
на мистецтво (хай би як банально це не звучало)? Як література і мистецтво реагують на сучасність? Як змінюються
старі художні форми, набуваючи нових химерних рис? Як
трансформується історія реаліті-шоу в художній формі?
Хто наступний посяде престол, вакантний після «смерті
Бога»? Як вигадана реальність стає критичним інструментом для пізнання повсякденної реальності, що дедалі
більше та частіше виявляється фейком?
Третій розділ – спроба побачити нову українську
реальність у світлі давнішої та ширшої історії реального
телебачення. Це завершення мандрівки, що почнеться
в кабінеті дантиста наприкінці 1940-х років і закінчиться
розповіддю про стрім-трансляцію з псевдореферендумів на Донеччині та Луганщині 2014 року. Від мистецтва
знову до реальності, від художньої реальності до реаліті.
Революція онлайн – переживання подій зими 2013-2014
років через онлайн-стріми українських журналістів і
активістів. Записані інтерв’ю зі стрімерами Майдану
та художниками – це необроблені, непідроблені голоси
тих, хто дивився на творення нової української історії,
щоб бути побаченими сотнями тисяч глядачів. Третій
розділ шукає відповіді на питання: чи можна виміряти
вплив медіа на суспільство? Що таке ефект CNN? Як твориться революція в режимі онлайн? Як жах, пережитий
у віртуальному просторі, стає реальністю для тих, хто
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за ним спостерігає з моніторів? Як змінюється життя,
коли починаєш жити з увімкненою камерою, що веде
неперервну трансляцію? Що відчувають стрімери, коли
об’єктив їхньої камери фіксує те, чого ніхто не мав би
побачити? Чи можливо творити стрім у мирний час, коли
хвилі війни відступлять?
«Бачити, щоби бути побаченим» – це мандрівка
зашумленими каналами зв’язку і коридорами фейків
та концептів, що витворюють картину сучасного життя. Це пошук відповіді на запитання: наскільки «реаліті» є реальністю, в якій кожен із нас тепер має власне
щоденне шоу?

16
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ЧАСТИНА І.
РЕАЛІТІШОУ
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«ПРИХОВАНА
КАМЕРА»:
ЕКСПЕРИМЕНТ
ПОКОРИ

Кабіна ліфта. Їх четверо. Троє мають спільну таємницю. Один – жертва. Троє стоять спиною до входу.
Один – обличчям до нього. За кілька секунд він починає
поступово повертатися спиною до входу. Сантиметр
за сантиметром, поволі адаптується до ситуації, щоби
не виділятися з маленького натовпу. Не бути не таким,
як троє інших.
Вони повторюють цей трюк знову і знову. Змушують хлопця зняти капелюха, коли інші знімають свої.
І вже за мить під впливом цієї трійці збентежений хлопчина вдягне свого капелюха знову, підкорившись їхній волі.
Запис цього розіграшу Аллена Фанта (Allen Funt,
1914-1999) вперше з’явився в ефірі передачі «Прихована
камера» 1962 року. І відтоді він завжди фігурує в добірках матеріалів про соціальні експерименти, у яких
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досліджують підкорення людей під впливом спільноти або владних структур. Втім, у таких добірках могли
б опинитися десятки інших ситуацій-досліджень, створених Алленом Фантом упродовж майже п’ятдесяти років роботи на телебаченні.
«Фант не був Матиссом, однак він був новим типом
художника доби радіо і телебачення»7, який щоразу приміряв різні маски та соціальні ролі, балансуючи на межі
між поп-соціологією та розважальним шоу. Сам Фант називав себе «дослідником, котрий ставить експеримент
над природою людини»8 .

Англійською «dogtag» –
буквально «собачий
ярлик». Українською
повна назва –
ідентифікаційний жетон

Під час Другої світової війни Фант проходив службу в підрозділі зв’язку (The United States Army Signal Corps),
що базувався в Оклахомі. Тоді він запустив дві новаторські
радіопрограми. Перша називалася «За військовим жетоном: шоу, що втілює бажання вояків у життя» (Behind the
Dog Tag: The Show That Makes GI Wishes Come True).
Метою цієї передачі було робити саме те, що обіцяла
назва: Фант шукав можливості реалізувати найдивніші забаганки військових, наприклад, скупатися у ванні, наповненій пивом. Уже в цій програмі проявилося
Фантове прагнення взаємодіяти з аудиторією та продумувати життєві ситуації, ламати звичний плин подій.

військовослужбовця.

7 Fred Nadis, Citizen Funt. Surveillance as Cold War Entertainment //
Ed. Julie Anne Taddeo, Ken Dvorak, The Tube Has Spoken: Reality TV and
History. Lexington: University of Kentucky Press, 2009, p. 15.
8 Там само, р. 11.
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Але визначальною для Фанта і формату, який він винайшов,
стала друга передача, «Будка скарг» (The Gripe Booth). У ній
військові отримували змогу вільно поговорити про питання і проблеми, що їх хвилювали. Однак щойно загорявся
червоний ліхтарик «В ефірі», солдати замовкали і не
могли дібрати необхідних слів. Зникала свобода імпровізації. Фант почав записувати розмови до виходу в ефір,
намагаючись зафіксувати живу, справжню реакцію мовців. І, звісно, не зізнавався, що запис уже розпочато.

Варто зауважити

Фант хотів створити програму, «яка би просто записала красу повсякденної розмови»9 . Саме з цього бажання народилася ідея передачі «Прихований мікрофон»
(на радіо з 1947 року), коли він, наприклад, записував
розмову двох військових у шпиталі. Уже на цьому етапі перед Фантом постала проблема, яку намагалися вирішити
його послідовники, розробляючи концепцію реального
телебачення: як виявилося, у безпосередньому фіксуванні подій і розмов здебільшого не було конфлікту чи прихованої драми. Реальності потрібен каталізатор, зовнішній
чинник впливу. Саме тому, як зауважують дослідники,
«прихований мікрофон був не просто глядачем, а й працівником сцени»10 , творцем декорацій, обставин і за необхідності спрямовував освітлення в потрібну точку.

було працювати

Є кілька популярних легенд про те, як у Фанта виникла
ідея вирішити цю проблему. За однією з них, Фант заховав

важливість технічного
прогресу для реалізації
задумів Фанта, коли
на ринку з’явився
переносний мікрофон,
який важив 12 кг.
Завдяки цьому
пристрою можна
поза межами
звукозаписувальної
студії [Див. John
Dunning, On the Air:
The Encyclopedia of
Old-Time Radio. New
York: Oxford University
Press, Inc., 1998, р. 136].
Згодом історія розвитку
реального телебачення
повторюватиме
цю траєкторію –
можливості розвитку
жанру завдяки
технічним інноваціям.

9 Там само, р. 14.
10 Misha Kavka, Reality TV, Edinburgh University Press, 2012, p. 16.
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мікрофон у кабінеті дантиста, а потім сказав клієнтці, що
в неї немає зуба мудрості, бо таким як вона він узагалі
не потрібен. Після цього виникла запальна суперечка.
Її, звісно, було записано. «З моменту створення цієї імпровізації Фант перестає грати роль німого спостерігача і перетворюється на драматичного провокатора»11,
стає каталізатором розвитку подій. Тим, хто витворює
ситуацію. Саме цей перехід від спроби схопити повсякдення до створення незвичних життєвих обставин, що
в них потрапляють пересічні люди, не-актори, став поворотним моментом в еволюції й реалізації Фантової
концепції.
Уже на цьому етапі виникло протиріччя, що пізніше
стало ядром проблеми «реальності реального телебачення». Фант називав свій «Прихований мікрофон»
«прихованими у звуці портретами», а себе – Волтом
Вітменом сьогодення, що співає хвалу демократії. Про
своїх героїв він казав: «Це пересічні люди, про яких
ви ніколи не прочитаєте в заголовках газет, не побачите у фільмах або на сцені; автори копіюють їх; історія
рахує їх, сортує і зрештою скидає всіх в одне. У них немає іншого імені, окрім “американці”, і їхнього голосу
не згадають, окрім як у хорі. Тут вони проявляються
як особистості… справжні, без репетицій і абсолютно
заскочені зненацька»12 . Однак цей портрет звичайного

11 Fred Nadis, Citizen Funt. Surveillance as Cold War Entertainment, p. 14.
12 Там само, р. 19.

22

«Прихована камера»:
експеримент покори

американця не був документальним, і реакція людей, які потрапляли в «Прихований мікрофон»,
а згодом – в об’єктив «Прихованої камери», – це реакція на
незвичайні обставини, переломлення повсякденного. Але
навіть за таких умов у «Мікрофона» була проблема: «шоу
було надто реальним, люди відмовлялися вірити йому»13 .
1948 року Аллен Фант запустив «Приховану камеру» на телебаченні. Програму було побудовано на такому ж принципі, що й «Мікрофон»: записували реакцію
звичайних людей на створені знімальною командою
незвичайні ситуації. Фант вивів формулу складників
«Прихованої камери»14:
1. Спостереження за звичайним плином подій,
фіксування повсякденності.
2.«Виконання бажання» (wish fulfillment) – ідентифікування глядача з Фантом, провокатором,
коли він здійснює трансгресивний жест або реалізує ризиковану фантазію. Уже на цій стадії
закладається особливий зв’язок між глядачем і
телевізійною реальністю, що відіграватиме згодом надважливу роль.
3. «Людські слабкості» (human frailties) – показ
людського марнославства, жадібності або слабкості перед соціальним тиском.

13 John Dunning, On the Air: The Encyclopedia of Old-Time Radio, р. 136.
14 Fred Nadis, Citizen Funt. Surveillance as Cold War Entertainment, pр. 16-17.
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4. «Маленька криза» (small crisis) – здається, криза тут має подвійне значення: це і переломний
момент розвитку сюжету, і ситуація, що її пізніше називатимуть «когнітивним дисонансом».
Це ядро всього шоу – перелом реальності, злам
«нормальності».
5. «Оголення прийому» (expose of tricks of the
trade) – вирішення драматичної колізії та промовляння брендової фрази: «Усміхніться, вас
знімає прихована камера».
Завдяки такій формульній структурі формат Фанта адаптувався до різноманітних обставин і, що ще
важливіше, різних країн. Дослідники говорять про
«Приховану камеру» не тільки як про один із витоків
«усього-цього-джазу» реального телебачення, а й як
про один із перших форматних продуктів, що був глобально тиражований і адаптований для різних країн.
Разом із тим завдяки Фантовій формулі передачу легко
було адаптувати і для різних вікових категорій, тому,
скажімо, для кабельного телебачення було створено серії «Прихованої камери» з «гумором для дорослих». У
передачі було використано специфічну манеру зйомок:
«Він знімав сцени з однієї точки, створюючи ілюзію,
ніби працює камера спостереження», тож глядачі перетворювалися на вуайєрів 15 .

15 Там само, р. 21.
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Про підглядання у шпарину за жінкою в білизні
Фант зняв повнометражний фільм «Що ти скажеш оголеній пані?» (1970), який отримав дорослий рейтинг
«Х». Стрічку було побудовано як низку епізодів із зображенням реакції людей на еротичні ситуації, зафіксовані
прихованою камерою. Фільм мав касовий успіх, але глядачі
відзначали, що стрічку важко назвати розважальною, радше освітньою, бо Фанту вдалося поставити кілька важливих питань, зокрема, про збереження цноти та проституцію. Через два роки Фант представив фільм, який оглядач
«New York Times» назвав «невинним і переважно необразливим», а також відзначив, що це чималий поступ в іншому,
порівняно з попередньою кінострічкою, напрямку16 (картина отримала рейтинг PG, тобто для всіх категорій глядачів). У другому фільмі було обіграно ситуації з грошима,
і, напевно, це мав би бути концентрат третього складника
алгоритму «Прихованої камери» – зображення людських
слабкостей як вони є.

Втім, навіть якщо
не брати до уваги
цей фільм, через
саму концепцію
«Прихованої камери»
дослідники називають
її раннім прикладом
«медійованого
вуайєризму», про
який детально
йтиметься далі.

Критики звинувачували «Приховану камеру» в тому,
що завдяки цій програмі почали широко використовувати
приховані мікрофни та камери, однак Фант у цьому був не
винен, оскільки записувальні прилади «вже були в очах і
у вухах стурбованих та пильних громадян, яких урядова
пропаганда мотивувала повідомляти про будь-які ознаки
“не-американської” діяльності»17.

16 Див. рецензію Roger Greenspun, ‘Money Talks’: Film by Allen Funt Is in Familiar Pattern
/ / The New York Times, September 1, 1972. – Режим доступу: http://www.nytimes.com/
movie/review?res=9F06E3D9143BE43BBC4953DFBF668389669EDE
17 Misha Kavkа, Reality TV, р. 20.
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Сам Фант згадував: «У ті дні, наприкінці 1940-вих, людей просто зачарувала ідея про те, що може існувати записувальне обладнання таке мале, що його можна заховати.
Згадайте, це був початок “холодної війни”, і страх, що
росіяни шпигують за Штатами, весь час нависав над
нами»18 . Фант перетворив пристрій, що у масовій свідомості асоціювався зі страхом і небезпекою, на засіб продукування комічного. На думку дослідників,
«Прихована камера» перетворила «спостереження
на розвагу, зовсім не жахливу та цілком прийнятну
ідеологічно. Учасники шоу, підписавши контракт,
погоджуються, що за ними будуть спостерігати, і через сміх послаблюється занепокоєння глядачів, що за
ними можуть стежити»19 .
Важливо зауважити дві речі. По-перше, зазвичай
учасники шоу отримували п’ятдесят доларів за згоду
брати участь у передачі, через що весь процес перетворювався на свого роду виробничу транзакцію 20 . І по-друге, через десятки років, коли посилилось відчуття, що
приватність у соціумі розсіюється, реаліті-шоу «Великий брат» фактично легалізувало у свідомості масового глядача ідею цілодобового нагляду за громадянами.

18 Там само, р. 19.
19 Там само, р. 20.
20 Див. Bradley Clissold, Candid Camera and the Origins or Reality TV:
contextualizing a historical precedent // Understanding Reality Television.
Ed. Su Holmes, Deborah Jermyn, London: Routledge, 2004, рp. 33-53.
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Масова культура виступила як механізм легалізування і, звісно, як спосіб погодження з обставинами реальності.

Стенфордський

Іще один чинник, що формував історичний ландшафт, – наслідки Другої світової війни та спроби зрозуміти «банальність зла», можливості підкорити звичайну людину владі. Саме це питання Фант зробив ключовим у своїх шоу: як громадянин підкоряється владі чи
то абстрактної держави, чи то її втілення в конкретному представнику. «Конформізм і слабкість перед владою» – в інтерв’ю Фант вказував, що його цікавили саме
ці ідеї, хай би як телеканали прагнули отримати більше
смішних епізодів 21 .

що його Філіп Зімбардо

Експериментуючи з підкоренням «владі», Фант
проявляв неабияку вигадливість. Наприклад, у крамниці він повісив табличку з написом «Будь ласка, наступайте лише на чорні квадрати», і жертви різного віку покірно йшли за знаками, що спрямовували їхні рухи. На
в’їзді у штат Делавер він поставив дорожній знак: «Штат
зачинено на один день», і водії розверталися та шукали
інший шлях. Фант ставив під сумнів саму нормальність
норми, випробовував межі, до яких громадяни готові
підкорятися владі.
В інтерв’ю 1976 року Фант зізнався Філіпу Зімбардо
(Philip Zimbardo), психологу, який уже на той час здійснив свій знаменитий Стенфордський експеримент: «Хотів би я використати людяність і не-загрозливість “Прихованої камери”, щоби допомогти батькам, учителям

експеримент –
психологічний експеримент,
провів 1971 року. Зімбардо
фактично симулював тюрму,
розділивши учасників
експерименту на в’язнів та
наглядачів. Експеримент
мав тривати від 7 до 14
днів, однак його було
припинено на шостий
день через жорстокість
наглядачів і ймовірність
втратити контроль над
ситуацією. Експеримент
мав на меті дослідити
вплив обмеження свободи
на психіку людини, а також
те, як впливає нав’язана
соціальна роль на поведінку
людини.
2004 року Зімбардо
виступив експертомпсихологом на військовому
трибуналі з питання
знущань у тюрмі Абу-Грейб,
Ірак. Психолог виступив на
стороні захисту. Підсудний
отримав 8 років, аргументів
захисту не взяли до уваги.

21 Fred Nadis, Citizen Funt, Surveillance as Cold War Entertainment, p.18.
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або бізнесменам заново усвідомити, що вони роблять,
і навчитися на власних помилках»22 .
У 1970-х двоє провідних соціологів заявили, що захоплюються Фантом як «аматором-експериментатором». Зі
згаданим Філіпом Зімбардо Фант працював над серією
освітніх фільмів. Другий науковець – Стенлі Мілґрам
(Stanley Milgram), у співавторстві з яким Фант написав
статтю про «Приховану камеру» як різновид соціологічного дослідження. На той час Мілґрам провів експеримент
«Покора», що, як і дослідження Зімбардо, має неабияку популярність у масовій культурі та поп-психології.
Психологічний експеримент Стенлі Мілґрама «Покора» було здійснено 1961 року23 , через кілька місяців
після початку судового процесу над Адольфом Ейхманном (Adolf Eichmann), гестапівцем, який був відповідальним за «остаточне вирішення єврейського питання». На цей момент звертають увагу всі дослідники, бо
завдяки такому суміщенню в часі експеримент Мілґрама
можна позиціонувати в контексті пошуків відповіді на
одне з ключових повоєнних питань: як далеко пересічна людина готова зайти, виконуючи накази і вказівки
начальства (авторитету, влади тощо)? В експерименті

22 Anna McCarthy, “Stanley Milgram, Allen Funt, and Me” Postwar Social Science
and the “First Wave” of Reality TV // Reality TV. Remaking Television Culture.
Ed. Susan Murray and Laurie Ouellette, New York University Press, 2009, p. 30.
23 Stanley Milgram, Behavioral Study of Obedience//
Journal of Abnormal and Social Psychology, 1963, Vol. 67, No. 4, pp. 371-378.
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Мілґрама брали участь троє: Експериментатор (виконує
роль авторитету), Учитель (підкоряється наказам експериментатора) та Учень (одержує стимул від Учителя).
У такий спосіб вибудовується владна ієрархія, де є Авторитет і Вчитель-виконавець наказів, які несуть загрозу
життю Учня.
Якщо пояснити коротко і спрощено, Учитель ставить
Учневі питання, і якщо той відповідає неправильно, карає його зарядом електричного струму. З кожною помилкою напругу збільшують на 15 вольт.
Насправді струм не бив Учня, усі звуки було попередньо записано для кожного наступного збільшення
напруги. На певному етапі, коли Учень скаржився на
хворе серце і відмовлявся відповідати, дехто з Учителів
був готовий припинити експеримент. Однак більшість
хотіли продовжувати, маючи певність, що відповідальність нестиме Авторитет.
Якщо Вчитель хотів припинити експеримент, то
Авторитет казав йому:
1. Прошу, продовжуйте.
2. Д ля експерименту необхідно, щоб ви продовжували.
3. Абсолютно необхідно, щоб ви продовжували.
4. У вас немає іншого вибору, ви мусите продовжувати 24 .

24 Там само, р. 374.
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Результати були дещо
іншими, якщо Учитель
та Учень перебували
у спільному просторі
й між ними був
контакт. Унаслідок
«знеособлення»
Учня, відсутності
імені та візуального
контакту відбувалося
відмежування
від болю, процес
дегуманізувався.
Цей хід зі
знеособленням
і втратою імен згодом
здійснив Зімбардо
у Стенфордському
експерименті. А потім –
творці реаліті-шоу
кінця 1990-х років.

Експеримент припинявся, якщо Учитель усе одно
хотів закінчити експеримент після четвертої фрази.
Інакше експеримент закінчувався тільки після кількох
розрядів у 450 вольт, які могли вбити Учня. Двадцять
шість Учителів із сорока, які брали участь в експерименті, дійшли до кінця. До 450 вольт.
Мілґрам вибудував ситуацію, що нагадувала Фантові
«кризові ситуації», оприявнюючи природу звичайної
людини та її готовність підкорятися владним структурам,
щоправда, мінімізуючи розважальний складник «Прихованої камери». Мілґрам зауважував театральність
усього експерименту, очевидно, намагаючись дібрати
адекватний термін для розіграного дійства, що мало
сценарій, акторів, декорацію та звукові ефекти – заздалегідь записані звуки реакції Учня на удари струмом. Для
максимальної достовірності експерименту Мілґрам розглядав можливість записувати реальні удари струмом,
а також хотів провести експеримент зі справжніми Учнями під ударами струму, фіксуючи вже їхню реакцію,
реакцію жертви.
Однак без коментаря залишається той факт, що глядачі, які дивилися запис експерименту «Покора», падали під стіл від сміху не менше, ніж під час перегляду
«Прихованої камери», розмиваючи примарну межу між
розіграшем та новаторським науковим експериментом.
Психологи й інтелектуали цінували експерименти
Аллена Фанта за надзавдання, які ставив собі творець
«Прихованої камери». Телепродюсерам було вигідно показувати його передачу, оскільки коштувала вона
набагато менше, ніж будь-який інший телевізійний
продукт. Згодом ця історія повторилася з реальним
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телебаченням і реаліті-шоу, що їх продюсери цінували
за дешевизну та залучення непрофесійних акторів, не
об’єднаних у профспілки, що означає найнижчу оплату
і відсутність захисту їхніх прав.
Згодом Аллен Фант сам перетворився на феномен
культури. У відео на його пошану, яким відкривався
випуск «Прихованої камери» після його смерті 1999
року, зібрано кадри різних десятиліть. І глядачі одразу
впізнавали його. Він наче ставав сигналом, що ситуація
насправді нормальна, це лише розіграш. Глядачі швидко
звикли до думки, що можуть потрапити в лабети «Прихованої камери»; нерідко можна помітити, як у «кризових ситуаціях» вони починають шукати очима відеокамеру. Як зауважують дослідники, «можливо, це одна
з причин, чому люди усміхаються і відчувають полегшення, коли їм показують на камеру – вона просто матеріалізується, як очікування, що його людина вже відчула»25 .
Фант послідовно переступав через соціальні обмеження і залучав до створення шоу представників різних
поколінь і напрямів культури. В одному з епізодів «Прихованого мікрофона» (1947) з’явився культовий американський актор Бела Лугоші (Bela Lugosi), виконавець
ролі Дракули (1931), і з характерним акцентом запропонував подивитися на колекцію черепів і кісток у своєму підвалі. В епізоді «Вечеря» «Прихованої камери»
(1962) старенький комік Бастер Кітон (Buster Keaton)
видав фарсову феєрію за вечерею, вихлюпуючи на себе

Мілґрам цікавився
кінематографом,
експеримент записував
прихованою камерою
і 1965 року представив
документальний фільм
«Покора». Згодом він
навчався на режисера,
додавши цю професію
до власного резюме
[Anna McCarthy. “Stanley
Milgram, Allen Funt,
and Me” Postwar Social
Science and the “First

25 Misha Kavkа, Reality TV, р. 18.

Wave” of Reality TV,
р. 36].
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всі можливі страви. Окремої згадки вартує епізод із молодим Вуді Алленом (Woody Allen), котрий надиктовує
стенографістці-жертві любовного листа, і який, до слова,
розробляв сценарії шоу. А за кадром лишається письменник Вільям Сароян (William Saroyan), який під час сезону 1962-1963 років писав сценарії шоу.
Усі вони разом витворюють міфологію «Прихованої
камери», формують багатогранність її неочікуваних
проявів.
Усюдисущість Фанта у масовій культурі, здається,
найбільш увиразнилась 1967 року. Тоді він з’явився на
обкладинці 345-го випуску коміксу «Action Comics».
Кларк Кент має побороти фейкових грабіжників, однак
щоби перевдягнутися в костюм Супермена, йому потрібно забігти в телефонну будку. З’являється усміхнене обличчя Фанта зі словами: «Кент не знає, що пограбування
несправжнє, як і телефонна будка! Коли він спробує повідомити [про пограбування] свою газету “Daily Planet”,
то зрозуміє, що говорить по несправному телефону»
(варто зауважити марковану кольором гру слів «phoney
robbery» та «telephone booth», а також «dead phone»).
Фант вривається в телефонну будку і мимоволі розкриває особу Супермена – 40 мільйонів глядачів бачать, що
насправді це журналіст Кларк Кент. «Усміхнись, Кенте!
Тебе знімає “Прихована камера”!» – каже Аллен Фант.
Аллен Фант, який створив «першу хвилю» реального телебачення і спробував показати світ, у якому навіть
супергерої не можуть зберегти таємницю власної ідентичності.
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