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Телевізійні канали щороку пропонують глядачам розважальний 

жанр, що вже набув певних усталених рис, – новорічні музичні проекти, 

створені, як правило, за відомими літературними сюжетами: „Вечори на 

хуторі біля Диканьки” (режисер С. Горов, 2002), „Попелюшка” (режисер 

С. Горов, 2002), „Снігова королева” (режисер М. Паперник, 2003), 

„Шалений день, або Весілля Фіґаро” (режисер С. Горов, 2003), 

„Сорочинський ярмарок” (режисер С. Горов, 2004), „За двома зайцями” 

(режисер М. Паперник, 2004) та ін. Специфіка прочитання літературного 

першоджерела в них визначається, на наш погляд, тими самими 

чинниками, що зумовлюють трансформацію художнього змісту в процесі 

переведення твору письменства у формат ігрового кіно. Разом із тим, 

інтерпретація літературного матеріалу набуває певних особливостей, 

пов’язаних із його адаптацією до своєрідного розважального жанру. 

Новорічні музичні проекти в цілому відповідають канону 

кіномюзиклу та власне мюзиклу як музично-драматичному жанру 

[докладно про специфіку цих жанрів див.: 1, с. 142–143; 2, с. 6–7; 3, с. 5], 

характеризуються динамічним розгортанням дії, яскравістю і 

барвистістю декорацій та костюмів, синтетичністю, дискретною 

музично-драматичною формою, яка передбачає органічну інтеграцію 

музично-хореографічних номерів у сюжетну канву, а також 

розважальністю, наявністю мелодраматичної лінії, інтриги, проте, на 

думку А. Іванчик, певною мірою відрізняються від зразків цих жанрів, 

оскільки „мають шоубізнесову, мозаїчну, кліпову, а точніше попсову 

побудову, вигідно показуючи естрадного виконавця (непрофесійного 

актора) в контексті успішного літературного сюжету” [3, с. 7]. 

Дослідниця пропонує вживати на позначення цього жанру термін 

„телемюзикл”, адже він „створюється брендовими телеканалами і не має 

прокату у кінотеатрах” [3, с. 7]. 

„Новорічний телемюзикл” є досить своєрідним явищем сучасної 

масової культури, яке постає на перетині художньої літератури, ігрового 

кіно, естради, театрально-музичного мистецтва. Його наукове 

осмислення тільки розпочинається, зокрема, у цитованій праці А. Іванчик 

окреслюються ті специфічні риси, що відмежовують його від класичного 



кіномюзиклу [3]. Хоча дослідження „новорічного телемюзиклу” має не 

лише мистецтвознавчу, але й літературознавчу перспективу, залишається 

зовсім не висвітленим питання про особливості втілення літературного 

сюжету  і трансформацію художнього змісту літературного 

першоджерела у цій модифікації синтетичного жанру. З’ясування 

специфіки такої трансформації в процесі порівняльного аналізу 

літературного твору та його екранної версії, на наш погляд, дозволяє 

глибше осягнути як поетику конкретних творів, так і особливості 

художньої мови окремих видів мистецтва та сутність їх взаємодії у 

єдиному просторі сучасної культури. Отже, мета нашої роботи полягає у 

спробі з’ясувати особливості інтерпретаційного прочитання 

літературного першоджерела в телемюзиклі М. Паперника „За двома 

зайцями”. 

Оскільки „текст має здатність зберігати пам’ять про свої колишні 

контексти... входить у зв’язки з культурною пам’яттю і традицією і 

відкладається у свідомості аудиторії”, рецепція твору актуалізує його 

інтерпретації [4, с. 30]. У новорічному телемюзиклі „За двома зайцями” 

ураховується ефект „пам’яті тексту” про попередні прочитання: як 

повідомляє „голос за кадром” на початку фільму, увазі глядача 

пропонується не просто нагадування „старої історії”, а історія, що 

повторюється „у новому місті з новими героями” [5]. Подібна рецептивна 

настанова вмотивовує і зміну історичного колориту, і наповнення 

сюжету реаліями сьогодення, і наближення персонажів до певного 

типажу кінця ХХ – початку ХХІ століття, зміну їх імен і навіть нове 

звучання їх діалогів. Так, замість крамаря Прокопа Сірка з’являється 

власник супермаркетів Коля Коров’як. Проня, яка навчалась у пансіоні 

шляхетних дівчат, перетворюється на Тоню, що мріє про сцену і навіть 

намагається реалізувати себе на „Фабриці зірок” (щоправда, зазнає 

фіаско), „промотаний цилюрник” Голохвостий, який ушляхетнює своє 

прізвище, називаючи себе Галахвастовим, та удає з себе успішного 

комерсанта, – на збанкрутілого власника перукарні Льошу Чижа, що 

іменує себе стилістом міжнародного класу Олексієм Чижовим. Образ 

перекупки Секлити Лимарихи трансформується у не менш колоритний 

образ продавщиці новорічних ялинок Світлани Марківни – саме ця зміна 

привносить новорічну атрибутику. Побутові деталі, згадувані у п’єсі 

М. Старицького, дістають осучаснені відповідники: нагріте шампанське – 

торт із петардами замість свічок, чепчик з червоними стрічками – 

супермодні перука та боа тощо. Із загальної стилістики кінця ХХ – 

початку ХХІ століття „випадає” хіба що ретро-дизайн автомобілів. Отже, 

прочитання сюжету комедії „За двома зайцями” у мюзиклі М. Паперника 

дистанціюється і від літературного першоджерела, і від його успішної 

екранізації, здійсненої В. Івановим у 1961 році. Із п’єсою М. Старицького 

нову інтерпретацію об’єднує лише загальна схема розгортання подій, 

спроектована на реалії зовсім іншої доби. Проте і сама схема розвитку дії 



зазнає суттєвої трансформації, зумовленої потребою адаптувати 

літературний сюжет до специфіки жанру. 

Хоча М. Паперник заявляв, що не буде обігрувати фільм-прототип 

[6, с. 10], автори новорічного телемюзиклу іноді усе ж відштовхуються 

не від твору М. Старицького, а від його кіноверсії, відтак окремі епізоди 

сприймаються як інтерпретація інтерпретації літературного 

першоджерела. Услід за В. Івановим, М. Паперник обирає своєрідний 

спосіб побудови епізодів експозиції. Якщо у п’єсі це діалог Сірків, 

розмова кожум’яцьких парубків та монолог Голохвостого, виголошений 

на самоті, то в її екранному втіленні експозицію становлять динамічні 

сценки, прокоментовані „голосом за кадром”, які виконують функцію 

презентації не лише центральних, але й деяких другорядних дійових осіб 

(Голохвостого-Чижа, подружжя Сірків-Коров’яків, Секлити-Марківни, її 

приятельок). В обох випадках образ головного персонажа доповнений 

образами його приятелів, а також введені епізоди, яких немає у 

М. Старицького: сцена, у якій Голохвостий-Чиж приходить до рятівної 

ідеї одружитися з Пронею-Тонею, епізод укладання угоди між ним та 

його кредитором, його перша зустріч з Галею (вони сприймаються як 

переведення монологу центрального персонажа [7, с. 358–359] в 

аудіовізуальний формат). Водночас подруги Тоні з їх глузливими 

зауваженнями більше схожі на заздрісниць Настю й Наталку з твору 

М. Старицького, ніж на відповідних дійових осіб (Устю і Настю) з його 

екранізації, репліки яких редуковані до мінімуму. У телемюзиклі 

приятельки Марківни, Соня і Валя, отримують нові „професії”: одна 

продає квіти, інша – лікарські трави; як бачимо, художнє вирішення 

образу останньої актуалізує не літературний прототип (черевичниця 

Устя), а образ Секлитиної куми – „слуги народної медицини” – з 

кінострічки В. Іванова. Епізод, у якому Тоня намагається називати 

домашню робітницю вишуканим ім’ям „Люсія” („Люсія! Люсія! 

Люська!” [5]), так само є своєрідним цитуванням екранізації комедії. 

Таким чином, телемюзикл усе ж несе відбиток „пам’яті тексту”, 

актуалізуючи не тільки (а в окремих епізодах і не стільки) літературний 

сюжет, але і його попередню кіноверсію. 

Загальним вектором трансформації художнього змісту п’єси 

М. Старицького в екранізації В. Іванова і – ще більшою мірою – у 

телемюзиклі М. Паперника, на наш погляд, є нівеляція дидактично-

викривальної, „серйозної” складової та усе більш увиразнюване 

акцентування розважальності, що в цілому відповідає жанровій природі 

екранних утілень твору. Блискучі комічні сцени у п’єсі М. Старицького 

оприявнюють не лише дидактичну настанову не „ганятися за двома 

зайцями” (на що вказує заголовок – алюзія до відомого прислів’я), але й 

проблему маргіналізації особистості, її відриву від свого середовища і 

культурної традиції. 

У літературному першоджерелі основою конфлікту виступає не 

тільки зіткнення інтересів дійових осіб, але й протиставлення 



свідомостей маргінала і носія певної культурної традиції. Проня і 

Голохвостий вирізняються на тлі оточення поверховим засвоєнням чужої 

культури, що і надає цим персонажам комічності. Конфліктність 

відчувається у стосунках Проні з батьками, які не завжди схвалюють 

„новації” своєї дочки і навіть намагаються чинити їй опір (хоча й 

пасивний). Неприйняття доччиної поведінки звучить насамперед у 

репліках старого Сірка (достатньо навести згадки про пансіон у різних 

варіаціях: „Отой пенціон у мене ось де! (Показує на потилицю)”; „В 

пенціоні не були... ” [7, с. 372, 374] тощо). Цей персонаж приходить до 

усвідомлення власної помилки: „По-моєму, оті панські науки та примхи 

тільки перекрутили дочку” [7, с. 371]. Прихильник традиційного укладу 

життя, Прокіп Сірко бажає видати Проню заміж „за міщанина, 

трудящого чоловіка; такий би і гроші не розтринькав, і дитину б жалував, 

і нас би не зневажав, держався б свого звичаю” [7, с. 371]. Однак і на 

його свідомості позначилось прагнення бути причетним до іншої, на його 

погляд, рафінованої культури. Старий Сірко ставить себе значно вище 

від простої перекупки Секлити, усе ж хвалиться перед нею перебуванням 

Проні у такому ненависному „пенціоні”, задовольняє (хоч і не без 

певного опору) доччині примхи і навіть перекручує „по-благородньому” 

власне прізвище („Не Сірко, а Сєрков!” [7, с. 376]).  

В. Іванов суттєво змінює саму концепцію образів старих Сірків, 

зводячи майже до мінімуму ті риси, які спонукають сприймати 

персонажів як антитезу Проні і Голохвостому. У кіноверсії комедії 

протистояння Проні та її батьків значно послаблюється, їх незадоволення 

поведінкою дочки дістає вираження хіба що в небажанні Сірчихи зняти 

„міщанську хустку” (таку носили і її бабка, і мати), у її несміливих 

зауваженнях щодо Прониного поводження з тіткою та у відповідно 

проінтонованій репліці-рефрені батька „Пенціон!”. Задля досягнення 

динамічності дії в екранному втіленні комедії М. Старицького вилучено 

значну кількість реплік старих Сірків, у яких звучить критична оцінка 

доччиних учинків, що оприявнює певну життєву мудрість, оперту на 

традиції. Без сумніву, у кінематографічному прочитанні п’єси образи 

Сірків набувають іще більшої комічності, але й утрачають свою 

неоднозначність. В екранізації В. Іванова усе ж залишається озвучена 

Сірчихою фраза „Простота не гріх!”, яка спонукає розглядати конфлікт 

поколінь у вимірі антитези „традиційне – запозичене”, адже простота 

стає синонімом традиції, за яку тримаються старі Сірки. М. Паперник 

остаточно згладжує конфліктність у родині Коров’яків. Ставлення Люсі і 

Колі до своєї дочки – замилування і повне схвалення, що унеможливлює 

критичну оцінку, яка обмежується хіба що спробою матері виправляти 

мовленнєві помилки Тоні. „Перевдягання” її батьків перед візитом Чижа 

вписується в параметри „буденне – гламурне”, але не „традиційне – 

запозичене” (як у п’єсі та її екранізації). В результаті постає комічний 

мікс зі спортивного костюма, коштовних прикрас і капелюшка. 



Одним із найважливіших засобів зображення Голохвостого як 

маргіналізованої особистості виступають уїдливо сатиричні 

характеристики, які він дістає від Степана та інших хлопців з Подолу 

(„Натягне штани-галанці, узує чоботи на рипах, та ще напне на голову 

капелюха, та й дметься, як шкурат на огні!” [7, с. 355]). У кіноверсії 

комедії вони вилучені, однак протиставлення Голохвостого та міщан з 

його середовища залишається відчутним завдяки сповненій іронії сцені 

на Володимирській гірці. У новому екранному втіленні сюжету немає 

жодного епізоду, який міг би бути аналогом словесних „дуелей” між 

Голохвостим і парубками з Подолу, адже Льоша Чиж, як персонаж 

новорічного телемюзиклу, має бути об’єктом висміювання рівно 

настільки, наскільки дозволяє жанр. Про це свідчить і трансформація 

змісту пісень-самохарактеристик Голохвостого в екранізації В. Іванова та 

центрального персонажа телемюзиклу. В обох випадках вокальні номери 

виконують функцію своєрідної презентації героя, але пісня Голохвостого 

і його приятелів має сатирично-викривальний характер, оскільки через 

досить відверте розкриття своїх життєвих пріоритетів („А ми підем 

вип’єм, погуляєм – в цьому все життя і весь наш резон” [8]) персонажі 

постають у невигідному світлі, тоді як у пісні „Дар” подібне забарвлення 

відсутнє: у ній йдеться лише про вміння Чижа виходити з будь-якої 

скрутної ситуації, що подається (хоча й не без певної іронії) як його 

чеснота. Така концепція образу узгоджується з новим варіантом фіналу,  

продиктованим вимогами жанру. 

У творі М. Старицького Голохвостий, що „од міщан одстав, а до 

панів не пристав”, за висловом В. Панченка, „у сенсі своєї одночасної 

належності до різних соціальних верств, професійних і національних 

ніш, – маргінал, людина, про яку можна сказати, що вона ні там ні сям” 

[9]. Подібна роздвоєність характеризує і Проню, що об’єктивується 

навіть на мовному рівні. Залежно від ситуації обидва персонажі 

розмовляють то більш-менш природною мовою, то чудернацьким 

українсько-російським суржиком із псевдофранцузькими вкрапленнями. 

Голохвостий виходить із ролі „образованої” людини, спілкуючись з 

Галею, Секлитою та її гостями, у монологах на самоті. У дубльованій 

російською мовою екранізації В. Іванова його „мовна клоунада” 

(В. Панченко), як і специфіка мовлення Проні, майже не відчувається, що 

фактично нівелює національний аспект проблеми маргіналізації. Отже, 

один із центральних мотивів п’єси –„мотив плачевних наслідків 

національного „перевертання” [9] – в її екранному втіленні набуває 

інших параметрів. Тональність у потрактуванні проблеми, на наш погляд, 

задає кількасекундний фрагмент, коли у кадр потрапляють вивіски, що 

рекламують іноземний крам. Таким чином, вірність національно не 

визначеному „своєму” тут протиставляється схилянню перед усім 

чужоземним. На відміну від літературних прототипів, Тоня Коров’як і 

Льоша Чиж не протиставлені оточенню, що живе за традицією, як 

відступники від цієї традиції. Швидше, інші дійові особи уподібнюються 



їм, а отже, маргінальність перестає бути визначальною рисою 

центральних персонажів, поширюючись передусім на образи батьків 

Тоні, Марківни та, більше того, надаючи цим персонажам комічного і 

навіть фарсового забарвлення. 

Відповідно до вимог жанру, фіаско Голохвостого 

трансформується у хепі-енд – одруження Тоні й Олексія. Персонажі 

уникають заслуженого „покарання”, і дидактичність сюжету-

першоджерела остаточно поступається місцем перед розважальністю, а у 

фінал телемюзиклу привноситься цілком доречний для жанру мотив 

новорічного дива, що відлунює і в заключній пісні. 

Вилучення епізодів, які оприявнюють окремі аспекти конфліктних 

відношень центральних персонажів та їх оточення не лише певною 

мірою трансформує зміст твору, але й спрощує структуру наративу, 

концентрує дію навколо центральної інтриги. Власне, цього й вимагає 

дискретна музично-драматична побудова мюзиклу. Спрощення 

торкнулось і форми кінонаративу, який, порівняно з попередньою 

кіноінтерпретацією, втрачає іронічний підтекст, створюваний, зокрема, 

невідповідністю візуального ряду й коментарів, які дає „голос за кадром” 

в епізодах експозиції. 

Літературний сюжет, використаний у телемюзиклі „За двома 

зайцями”, адаптується не тільки до специфіки жанру, а й до сприйняття в 

контексті сучасної масової культури. Ця адаптація відбувається не лише 

завдяки перенесенню дії в сучасність, наближенню персонажів твору до 

певного типажу кінця ХХ – початку ХХІ ст. Входження у сучасний 

культурний простір забезпечує інтертекстуальність, зокрема алюзії, 

джерелами яких є широко відомі кінофільми: „Службовий роман” 

(неочікуване перевтілення Марківни під час святкування дня народження 

завдяки цитатам сприймається як пародійне повторення метаморфози 

Людмили Прокопівни), „Суєта суєт” (працівниця РАГСу цитує головну 

героїню: „Зійдіть з килима!”), „Іронія долі” (Чиж наспівує одну з пісень 

із кінофільму) та ін. Однією з домінант образу Марківни („дружини 

прапорщика”, як вона себе називає) так само є алюзія: художнє 

вирішення зовнішності героїні, стиль поведінки та висловлювань 

відсилають до образу прапорщика – центрального персонажа сучасного 

армійського фольклору. 

На думку Ю. Лотмана, „міфологізована особистість актора 

виявляється у фільмі не меншою реальністю, ніж його роль” [10, с. 118]. 

Це спостереження актуальне передусім для жанру телемюзиклу, у якому 

імідж естрадних артистів, що виконують головні ролі, накладається на 

характери персонажів (а часто й заступає їх). Отже, Тоня Коров’як 

сприймається не інакше як Алла Пугачова, що „приміряє” нове амплуа 

[6, с. 10] і навіть вдається до самопародіювання. Видається достатньо 

органічним поєднання іміджу пародиста Максима Галкіна й авантюрного 

характеру його героя, який постійно грає роль, удає з себе іншого. 

Причому навіть пародіювання В. Жиріновського та Маші Распутіної не 



виводить виконавця з образу персонажа. Образ Марківни (починаючи від 

зовнішності й завершуючи особливостями мовлення) цілком витриманий 

у стилістиці Вєрки Сердючки. Андрій Данилко грає Вєрку Сердючку, яка 

грає Марківну. 

Отже, у телемюзиклі „За двома зайцями” переосмислюється не 

лише сюжет комедії М. Старицького, але й її кіноінтерпретація, 

здійснена режисером В. Івановим. Слід зазначити, що таке 

переосмислення попередньої кіноверсії літературного першоджерела 

відбувається в параметрах дистанціювання / наслідування. Адаптація 

літературного сюжету до жанру „новорічного телемюзиклу” зумовлює 

суттєві зміни у схемі розвитку подій (зокрема новий варіант фіналу) та в 

концепції образів дійових осіб, насамперед  центрального персонажа, а 

також редукцію конфліктних відношень, які оприявнюють антитезу 

„традиційне – запозичене” і виводять проблематику твору зі сфери лише 

морально-етичних питань. 
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Лапко О. А. „Новорічний мюзикл” М. Паперника „За двома 

зайцями” як адаптація п’єси М. Старицького до розважального 

жанру. 

У статті подається компаративний аналіз комедії М.Старицького 

„За двома зайцями” та „новорічного мюзиклу” М. Паперника, створеного 

за мотивами цієї п’єси. Авторка робить спробу виявити й описати окремі 



аспекти трансформації художнього змісту літературного твору, яка 

характеризує його втілення у форматі „новорічного мюзиклу”. 

Ключові слова: „новорічний мюзикл”, екранізація, 

інтерсеміотичне перекодування. 

Лапко О. А. «Новогодний мюзикл» М. Паперника «За двумя 

зайцами» как адаптация пьесы М. Старицкого к развлекательному 

жанру. 

В статье подается компаративный анализ комедии М. Старицкого 

«За двумя зайцами» и «новогоднего мюзикла» М. Паперника, созданного 

по мотивам этой пьесы. Автор предпринимает попытку выявить и 

описать отдельные аспекты трансформации художественного 

содержания литературного произведения, которая характеризует его 

воплощение в формате «новогоднего мюзикла». 

Ключевые слова: «новогодний мюзикл», экранизация, 

интерсемиотическое перекодирование. 

Lapko O.A. New Year's musical “For two hares” by M. Papernyk 

as adaptation of  M. Starytsky’s play to entertaining genre. 

In the article comparative analysis of  M. Starytsky’s comedy “For two 

hares” and New Year's musical by M. Papernyk, created on basis of this play, 

is made. The author makes an attempt to describe some aspects of the literary 

work content transformation, which takes place in the process of embodiment 

in the format of New Year's musical. 

Keywords: New Year's musical, screen version, intersemiotic re-

coding. 


