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ТРАНСФОРМАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ В ЕКРАНІЗАЦІЇ 

Історія кінематографа налічує вже більше ста років. Протягом усього періоду розвитку це 

мистецтво стало предметом дослідження багатьох вчених із різних галузей знань. У своїх 

роботах вони ставили перед собою завдання — розробити загальну теорію кіно та описати 

різноманітні явища та процеси, пов’язані як із технічною складовою зйомок, так і з 

семіотикою фільму як полікодового повідомлення. Проте нам як лінгвістам треба звернути 

більше уваги на взаємозв’язки між літературним та кінематографічним мистецтвом. Процес 

екранізації художнього твору відрізняється від процесу створення звичайної картини. Певні 

особливості, пов’язані з адаптацією літературного тексту в кіносценарій та процесом 

трансмутації, вимагають більш детального вивчення, тому ми вирішили зосередити свою 

увагу саме на лінгвістичних аспектах у кінематографі. 

Поява кінематографа як мистецтва і явища культури пов’язана із цілим колом технічних 

винаходів, чим характеризується період кінця XIX -  початку XX ст. Проте Ю. Лотман 

наголошує на тому, що художня основа кіно веде своїм корінням у більш давні часи [1]. Він 

стверджує, що комунікації в суспільстві характеризуються діалектичним протиріччям двох 

основних знакових систем. 

Кінематограф як технічний винахід, який ще не став мистецтвом, в першу чергу 

сприймався як фотокартка, однією з принципових особливостей якої є динамічність і рух, 

тому це збільшувало віру глядача у справжність та документальність зображуваного. Ю. 

Лотман виокремлює цю проблему “відчуття реальності” як основну з кінематографічних 

проблем. Свідомо розуміючи несправжність подій у картині, глядач все одно емоційно 

ставиться до них, як до реальних. Кіно як витвір мистецтва не є простим віддзеркаленням 

навколишнього світу і перетворенням предметів дійсності у знаки, воно наповнює їх 

значеннями. Світ екрана, за Ю. Лотманом, — це завжди частина якогось іншого світу, і саме 

це і зумовлює основні властивості кінематографа як мистецтва [2]. 

Порівняльний аналіз тексту п’єси та дискурсу екранізації ми зробили на матеріалі п’єси 

Олександра Островського “Бесприданница”. Існує шість екранізацій цього твору: 

“Бесприданница” (1912), реж. Кай Ганзен; “Бесприданница” (1936), реж. Яків Протазанов; 

’’ Бесприданница” (1962), реж. Лотар Беллаг; “Бесприданница” (1974), реж. Костянтин 
Худяков; “Жестокий романс” (1983), реж. Ельдар 
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Рязанов; “Бесприданница” (2011), реж. Андрес Пуустусмаа. Основа нашого дослідження 
полягає у порівняльному аналізі п’єси Островського “Бесприданница” та однойменного 
кінофільму 1936 року режисера Якова Протазанова. Проте іноді ми будемо звертатися й до 
інших варіантів екранізації. 
У кінофільмі як полікодовому повідомленні [3] настільки тісно пов’язані семіотичні 

системи, що не можна робити аналіз, спираючись лише на мовний матеріал. Завжди є 
безпосередній зв’язок із візуальним зображенням, звуковим супроводом тощо. Проте можна 
зробити узагальнені висновки про основні тенденції, які простежуються на мовному рівні: 

1)  Під час трансформації художнього тексту у кінофільм спостерігаємо спрощення 
синтаксичних конструкцій: 
симпліфікація складних речень (“Лариса. Для меня самое тяжкое оскорбление 

-  это ваше покровительство; ни от кого и никаких других оскорблений мне не было”— 
у п’єсі, “Самое тяжкое оскорбление для меня — это ваше покровительство” — в екранізації 
Е. Рязанова); 
перетворенняя повних речень на неповні (“Лариса (со слезами) . Уж если быть вещью, 

так одно, утешение - быть дорогой, очень дорогой. Сослужите мне последнюю службу: 
подите пошлите ко мне Кнурова” — у п’єсі, “Уж если быть вещью.. Подите пошлите ко мне 
Кнурова” — в екранізації Я.Протазанова); 

2)  На лексичному рівні можливі такі різновиди адаптацій, як: 
зміна певної лексики, пов’язана із стилістичною забарвленістю (зокрема, на розмовний 

стиль) (“Потом на приданое возьмет с жениха, а приданого не спрашивай” — у п’єсі, “А 
потом на приданое-то возьмет с жениха, а приданого-то не спрашивай” — в екранізації Я. 
Протазанова); 
додавання у репліки персонажів єднальних сполучників (на початку речень та між 

частинами безсполучникових) (“Потом на приданое возьмет с жениха...” — у п’єсі, “А 
потом на приданое возьмет с жениха...” — в екранізації Я.Протазанова); 
додавання повторів слів (“Лариса (глубоко оскорбленная). Вещь... да, вещь!” 

—  у п’єсі, “Вещь...вещь, вещь, вещь. Я вещь!” — в екранізації Я.Протазанова); 
додавання вигуків для посилення емоційного забарвлення (“Паратов . Лариса 

выходит замуж! (Задумывается.) Что ж... Бог с ней! Это даже лучше” — уривок з п’єси. 
“Лариса выходит замуж? Хм.. Ну, что ж.. Это даже лучше” — цитата з кінофільму 1936 р., 
реж. Я. Протазанов). 
Для екранізації художньої літератури характерним є неспівпадіння місця дії у тексті та у 

кінофільмі. Такою є, наприклад, в екранізації Якова Протазанова п’єси “Бесприданница” 
перша сцена — весілля дочки Огудалової, якої в Островського взагалі не було. Це 
трансмутація фрагмента мовлення Вожеватова із його діалогу з Кнуровим: “Выдатъ-то 
выдала, да надо их спросить, сладко ли им житъ-то. Старшую увез какой-то горец, 
кавказский князек. Вот потеха-то была! Как увидал, затрясся, заплакал даже - так две 
недели и стоял подле нее, за кинжал держался да глазами сверкал, чтоб не подходил 
никто. Женился и уехал, да, говорят, не довез до Кавказа-то, зарезал на дороге от 
ревности. Другая тоже за какого-то иностранца вышла, а он после оказался совсем не 
иностранец, а шулер”. Я. Протазанов використовує візульні коди для інтерпретації 
поданого Олександром Островським опису зовнішності та поведінки нареченего, для зобра 
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ження скрутності самої ситуації, смутку та відчаю Ларисиної сестри. Проте для нас цікавим 
є те, що під час цієї сцени у кінофільмі представлені окремі уривки із діалогів між іншими 
дійовими особами, які у п’єсі відбувалися в інших місцях: розмова Кнурова та Вожеватова 
у кав’ярні, Вожеватова та Лариси в будинку Огу- далових, Гаврила та Івана біля кав’ярні та 
ін. 
Крім того, у цій же сцені зустрічаємо й інший характерний процес. Слова одних дійових 

персонажів вкладаються у вуста інших. Так, наприклад, репліки із діалогу в кав’ярні між 
Вожеватовим та Кнуровим у кінофільмі промовляють сторонні жінки. Інший уривок із 
цього ж діалогу вкладений у вуста церковнослужителів. 
Порівняємо: 
“Кнуров. Где ж она берет? 
Вожеватов. Женихи платятся. Как кому понравилась дочка, так и раскошеливайся. 

Потом на приданое возьмет с жениха, а приданого не спрашивай” (у п’єсі Островського). 
“Женщина 1. Как эта Огудалова средства берет? Живёт открыто, всех принимает. 
Женщина 2. Женихи, матушка, плятятся, женихи. Как кому понравится дочка, тот и 

раскошеливается. А потом на приданое-то возьмет с жениха, а приданое-то не спрашивай. 
Ловкая женщина” («Бесприданница» 1936г.). 
Ми спостерігаємо, яких лексичних та синтаксичних трансформацій зазнали ці фрази: 
•  зміна форми слова: “раскошеливайся” (2-а особа однини, наказовий спосіб) — 

“раскошеливается” (3-я особа однини, дійсний спосіб); 
•  додавання сполучника “а” на початку одного з речень (для створення ефекту 

нанизуваності, більш тісних зв’язків між фразами); 
•  поява чи зміна деяких слів чи навіть речень: “матушка”, “ как” — “ где”, “ ловкая 

женщина”, “Живёт открыто, всех принимает”; 
•  (на лексико-стилістичному рівні) додавання частки “то” як елементу розмовного 

стилю; 
•  повторення слів: “Женихи, матушка, платятся, женихи”. 
На синтаксичному рівні: 
ускладнення речення звертанням: “Женихи, матушка, платятся, женихи”. 
У деяких випадках на синтаксичному рівні реалізується трансформація прямої мови у 

непряму та навпаки. Так, наприклад, репліка Євфросинії Потапівни “ Опять вино хотел 
было дорогое покупать в рубль и больше, да купец честный человек попался; берите, 
говорит, кругом по шести гривен за бутылку, а ярлыки наклеим какие прикажете/” 
містить у собі непряму мову, яка у фільмі Я. Протазанова трансформується відповідно у 
пряму мову продавця: “Берите кругом по шести гривен за бутылку, аярлыки наклеим какие 
прикажете, хоть заграничные”.  
Авторські ремарки, які вказують на особливості інтонації та емоційний стан персонажів, 

у кінофільмі репрезентуються за допомогою різноманітних фонетичних засобів. Лише 
використовуючи потрібну паузацію, змінюючи темп та висоту голосу, актор може 
домогтися правильного розуміння глядачем тих чи інших емоцій, характерів, станів. 
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Розглянемо окремі приклади: 

“Паратов . Лариса выходит замуж! (Задумывается.) Что ж... Бог с ней! Это даже лучше” 

(уривок з п’єси). 

“Лариса выходит замуж? Хм.. Ну, что ж.. Это даже лучше” (цитата з кінофільму 1936 р., 

реж. Я. Протазанов). 

Роль Паратова виконує Анатолій Кторов, який інтерпретує авторську ремарку 

“ 'задумывается’’’  таким чином: після фрази “Лариса выходит замуж?” він витримує довгу 

паузу, з’являється вигук “Хм..”, якого не має у тексті п’єси (зміни на лексичному рівні). 

Слід також зазначити, що актор використовує питальну інтонацію у першому реченні 

“Лариса выходит замуж”, в той час як автор використовує знак оклику, вказуючи на 

окличну інтонацію. 

Проаналізуємо інший уривок з п’єси — фрагмент із фінального діалогу між Ларисою та 

Карандишевим: 

“Лариса (глубоко оскорбленная) . Вещь... да, вещь! Они правы, я вещь, а не человек. Я 

сейчас убедилась в том, я испытала себя... я вещь! (С горячностью.) Наконец слово для меня 

найдено, вы нашли его” 

У кінофільмі: 

“Вещь...вещь, вещь, вещь. Я вещь! Да, вещь. Они правы. Наконец-то слово для меня 

найдено”. 

Ольга Пижова, яка виконує роль Лариси, вимовляє перші чотири рази слово “вещь” 

пошепки і швидким темпом, а потім робить довгу паузу і підвищеним голосом викрикує “Я 

вещь!”. На репліках “Да вещь”, “Они правы” актриса знову переходить на шепіт і вимовляє 

їх із придихом. У наступному реченні вони ніби розтягує кожне слово, особливо останнє — 

“найдено”. 

Отже, ми спостерігаємо, що у кінофільмі трансмутація авторських ремарок, які вказують 

на емоційний стан, відбувається за допомогою інтонаційних прийомів і є результатом 

роботи актора над своїм голосом та вказівок режисера згідно із його художнім замислом. 

Усі авторські ремарки, які вказують на рухи, дії, жести, положення тіла, у кінофільмі 

презентуються за допомогою інших кодів. Трансмутація таких ремарок може йти за двома 

простими сценаріями: чи відповідати їм, чи ні. Так, наприклад, розглянемо епізод приїзду 

Паратова у будинок Огудалових: 

«Огудалова (простираяруки). Ах, Сергей Сергеич! Ах, родной мой! 

Паратов. В объятия желаете заключить? Можно. (Обнимаются и целуются.)” (уривок з 

п’єси). 

У кінофільмі: Огудалова входить у простір кадру, тримаючи у руках кошик зі стрічками. 

У дверях з’являється Паратов. Харита Гнатівна ставить кошик, простягає руки і промовляє 

“Ах, Сергей Сергеич! Ах, родной вы мой!”. Після репліки Сергія Сергійовича “В объятия 

желаете заключить? Можно.” персонажі обіймаються і тричі цілуються. 

Отже, ми спостерігаємо повну відповідність змісту ремарок та їхньої презентації у 

кінофільмі (якщо не враховувати додаткову деталь, використану режисером — кошик зі 
стрічками). 
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Зробимо тепер порівняння з екранізацією іншого уривку із п’єси — монологом Лариси. 
“Лариса . Я давеча смотрела вниз через решетку, у меня закружилась голова, и я чуть не 
упала. А если упасть, так, говорят... верная смерть. (Подумав.) Вот хорошо бы броситься! 
Нет, зачем бросаться!.. Стоять у решетки и смотреть вниз, закружится голова и упадешь... 
Да, это лучше... в беспамятстве, ни боли... ничего не будешь чувствовать! (Подходит к 

решетке и смотрит вниз. Нагибается, крепко хватается за решетку, потом с ужасом 

отбегает.) Ой, ой! Как страшно! (Чуть не падает, хватается за беседку.) Какое 
головокружение! Я падаю, падаю, ай! (Садится у стола подле беседки.)”  
В екранізації 1936 року (реж. Я. Протазанов) цей епізод не містить реплік. 

Використовуються різноманітні візуальні та музичний коди. Лариса підбігає до бесідки, 
нахиляється через перила, дивиться вниз, у неї з голови падає капелюх і летить у прірву. 
Вона з жахом на обличчі відбігає, хватається за бесідку. На цьому епізод закінчується. Ми 
бачимо, що тут присутні презентації не усіх ремарок, а лише “смотрит вниз”, “ нагибается”, 
“с ужасом отбегает”, “ хватается за беседку”. Крім того, з’являється додатковий компонент 
— “капелюх злітає з голови”. Незважаючи на те, що в епізоді відсутні слова, трансмутація 
реплік відбувається на рівні міміки. Емоції на обличчі героїні виражають смуток, 
страждання та відчай і тим самим відтворюють зміст монологу. Деякі ремарки знаходять 
чітке відображення в екранізації, проте у більшості випадків вони зазнають деформацій, 
деякі можуть упускатися, а деякі навпаки — додаватися. 
Отже, спираючись на матеріал драматичного твору, основним завданням для нас було 

проаналізувати трансмутації авторських ремарок. Наше дослідження показало, що залежно 
від того, який характер має ремарка (вказівка на емоційний стан, на рух, положення тіла, 
міміку та ін.), трансмутації будуть відбуватися по-різному. Емоційність може 
презентуватися за допомогою фонетичних засобів, рухи та гаптичні характеристики — 
компонентів візуалізації тощо. Проте найбільш частотним є використання різних кодів, їх 
поєднання для досягнення максимального ефекту. Особливо це стосується тих авторських 
ремарок, які містять вказівки на емоційний стан. Таким інтерпретаціям властиві різні 
візуальні коди, музичний, відповідні інтонації та використання інших фонетичних 
характеристик. 
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