
Актуальні проблеми слов'янської філології. Серiя : Лiнгвiстика i лiтературознавство : 

мiжвуз. зб. наук. ст. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. XXVІ. – Ч. 4. – С. 246–254. 
 

УДК 821.161.2-2.09Франко+7.094 

О. А. Лапко, 

кандидат філологічних наук, 

Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

 

ДРАМА В ДЕКОРАЦІЯХ ПОВСЯКДЕННЯ  

(НА МАТЕРІАЛІ П'ЄСИ ІВАНА ФРАНКА “УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ”  

ТА ЇЇ ЕКРАНІЗАЦІЙ) 

 

Українська драматургія останньої третини ХІХ століття не залишалася 

поза процесом оновлення європейського театрального мистецтва, ініційованого 

новаторськими пошуками творців “нової драми”. Настанова на 

“життєподібність” – одна з тих, що визначали нову європейську театральну 

естетику на певному етапі її формування, – вимагала як психологічної 

достовірності і природності поведінки персонажів, так і відтворення  на сцені 

повсякденного життя, зокрема й моделювання побутових умов; відтак 

“традиційні експозиція, кульмінація і розв'язка драматичного дійства повинні 

були маскуватися під звичайні події, що не порушують ілюзію 

“життєподібності” [4, 79]. Рух від “романтично-побутової” до “реалістично-

побутової” театральної системи [7, 22–23], що виявився у творчості українських 

драматургів, зокрема діячів “театру корифеїв”, певною мірою співвідноситься з 

окресленою тенденцією західноєвропейської “нової драми”. 

Нова театральна естетика зумовила посилену увагу до зображення 

побуту. Українській драматургії, починаючи від І. Котляревського, не 

бракувало етнографічно-побутового колориту [7, 19], проте його художня 

функція зводилась найчастіше до надання виставі яскравості й видовищності. 

Я. Мамонтов називав “романтично-побутовий” український театр “побутовим 

лише умовно” [7, 21], адже його естетика “мала в своїй основі не так реальний 

побут, життєподібність, як яскраву театральність, що фарбувалася та 

оздоблювалася українською етнографією” [7, 21]. Становлення “реалістично-

побутового театру”, у якому “принцип театральності тепер підпорядковується 

принципові реальності, життєвої правдоподібності” [7, 23], знаменувало  

поворот до зображення неприкрашеної повсякденності.  

До числа драматургів, чиї творчі пошуки відбувались у річищі естетики 

“реалістично-побутового” театру, Я. Мамонтов зараховував, поряд з 

І. Карпенком-Карим, І. Франка [7, 22]. Митець, у п'єсах якого, за словами 

Л. Мороз, “перехрестилися провідні тенденції драматургії Західної та Східної 

Європи кінця ХІХ – початку ХХ ст.”, поєдналися “ознаки як традиційної 

драматургії, так і нової” [8, 7], критикував своїх сучасників за перенасичення 

творів етнографічним матеріалом, що заважало відтворенню на сцені “правди 

життя” в усій повноті та складності. Так, у рецензії на виставу за п'єсою 



М. Кропивницького “Дай серцю волю, заведе в неволю” І. Франко зазначав: 

“Основною хибою цієї драми Кропивницького є те, що в ній не бачимо якраз 

того, що становить головний зміст сільського життя, – щоденної праці цього 

люду. Ми бачимо цих селян тільки в святкові моменти, незвичайні, і навіть не 

чуємо нічого про ті щоденні клопоти і журбу, з яких складається селянське 

життя. Тому й усі дійові особи цієї драми роблять враження чогось 

неприродного і відірваного від життя, якогось книжного народу або якоїсь 

етнографічної виставки, на якій парубки в святковому убранні на свій лад 

наслідують Шекспіра чи Шіллера” [12, 190]. 

У п'єсі “Украдене щастя” І. Франко прагне вивести зображення побуту на 

інший рівень: драма людських стосунків розгортається не у святковому 

антуражі вечорниць або колядування, а в декораціях буденного життя, 

етнографічно-побутовий матеріал, органічно інтегрований у художню тканину 

твору, не відволікає, а, навпаки, кожним своїм елементом сприяє розкриттю 

драматичного конфлікту. Митець демонструє новаторський підхід до 

відтворення побутової деталі, розширюючи її художні функції. Однак слід 

зауважити, що, хоча у драмі “Украдене щастя” повсякденно-побутове тло 

конфлікту є надзвичайно значущим, специфіка його зображення не дістає 

вичерпного висвітлення навіть у найбільш ґрунтовних монографічних 

дослідженнях драматургії І. Франка [1; 9]. 

Складність і багатоаспектність драматичного конфлікту у п'єсі “Украдене 

щастя”, неоднозначність персонажів, суперечливість їх переживань залишають 

простір для її різноманітних тлумачень – від акцентовано соціологічного до 

морально-філософського, психологічного, екзистенційного. Це засвідчує її 

багата сценічна та кінематографічна історія. Вітчизняні кінематографісти тричі 

звертались до цього твору. Кінострічка І. Шмарука і Г. Юри (1952), майже 

дослівно відтворюючи літературне першоджерело, зберігає специфіку 

театральної вистави, про що свідчить і техніка акторської гри, і характер 

декорацій. Нову екранізацію драми І. Франка створив Ю. Ткаченко 1984 року, 

знявши у головних ролях Н.Савиченко (Анна), Б. Ступку, який з 1976 року грав 

Миколу Задорожного в постановці С. Данченка, та Г. Гладія (Михайло Гурман). 

“Серіальна” адаптація твору, здійснена А. Дончиком 2004 року, переносить 

події в 90-ті рр. ХХ ст., що перетворює цю інтерпретацію п'єси на “фільм за 

мотивами”, у якому присутність літературної основи виявляється лише на рівні 

самої схеми розвитку подій.  

В екранізаціях драми “Украдене щастя” зображення повсякденного 

побуту підпорядковується принципам іншого виду мистецтва, що вносить певні 

корективи в художні функції побутової деталі. Досліджуючи специфіку мови 

кіно, Ю. Лотман характеризує його сутність як “синтез двох оповідних 

тенденцій – зображальної  (“рухомий живопис”) та словесної” [6, 50]. Отже, в 

екранізації художній зміст літературного першоджерела репрезентований на 

двох рівнях кінонаративу: по-перше, на рівні словесної оповіді – через відбір і 

трансформацію фрагментів тексту першоджерела, які мають озвучити 

персонажі, через розподіл тексту наратора між дійовими особами, а іноді й 

“закадровим” голосом (його функцію можуть виконувати титри), і, по-друге, на 



рівні власне кіномови – через візуалізацію та невербальні елементи “озвучення” 

(специфіку інтонування висловлювань, шумові ефекти, музичний супровід 

тощо) словесних образів літературного твору. Екранізація драматургічного 

твору, на перший погляд, є найпростішим випадком переведення словесного 

тексту в аудіовізуальний, оскільки цей літературний рід (за винятком “драми 

для читання”) первинно зорієнтований на перекодування мовою іншого виду 

мистецтва. Дійсно, сама структура тексту драми полегшує сценічну або 

кінематографічну презентацію оповіді через мовлення та дії персонажів, разом 

із тим, присутність авторського слова лише у вигляді ремарок обмежує 

художній матеріал для побудови візуальних образів художнього простору та 

дійових осіб, для речового наповнення кінокадру. Зображення повсякденного 

побуту (предметів, що оточують персонажів, їх дій з цими предметами, 

вбрання, деталей побутової поведінки тощо) у кіноверсіях драми І.Франка є 

надзвичайно вагомою складовою візуального наративу, яка, вибудовувана лише 

на основі ремарок, найповніше втілює інтенції авторів кінострічок, сформовані 

в процесі суб'єктивної рецепції літературного першоджерела. Однак праці, де 

розглядаються кіноінтерпретації п'єси “Украдене щастя” [2–3; 5], містять тільки 

поодинокі зауваження щодо змалювання повсякденно-побутового тла подій. 

Мета нашої роботи полягає у спробі з'ясувати художні функції побутових 

деталей у драмі І. Франка “Украдене щастя” та її екранізаціях (фільмах 

І. Шмарука й Г. Юри та Ю. Ткаченка). Така інтердисциплінарна студія 

сприятиме не лише розширенню уявлення про специфіку зображення 

повсякденного побуту в українській драматургії останніх десятиліть ХІХ 

століття (а отже, і про нові тенденції, які в ній з'явились у цей період), але й 

глибшому розумінню механізмів міжмистецького перекладу, зокрема 

переведення літературного тексту у формат аудіовізуального повідомлення. 

У п'єсу “Украдене щастя” І. Франко вводить, здавалося б, традиційні для 

тогочасної української драматургії сцени розваг сільської молоді (вечорниці у 

хаті Задорожних на початку твору, недільні розваги у дії ІІІ), які, однак, не є 

звичними музично-хореографічними вставками. За словами М. Пархоменка, 

“зображення сільських розваг допускається в творі тільки в тій мірі, в якій воно 

необхідно пов'язане з розвитком дії” [9, 72]. Органічно вплетені у художню 

тканину твору, епізоди біля корчми (дія ІІІ) увиразнюють певні грані 

драматичного конфлікту. Танці сільської молоді стають тлом для розкриття 

внутрішньої боротьби, що відбувається в душі Анни: з'являючись разом із 

Михайлом на людях, вона долає залежність від думки односельців і, кидаючи 

виклик оточенню, повністю віддається своєму почуттю. Окрім того, виводячи 

дію за межі хати Задорожних, І. Франко увиразнює соціальне забарвлення 

конфлікту. Епізоди, у яких зображено сільські розваги, демонструють переваги 

соціального статусу Михайла: в одній зі сцен біля корчми сільська молодь, 

навіть за усієї зневаги до порушників моральних норм, змушена танцювати 

поряд із “цісарським слугою” та його коханкою. 

Інша побутово-етнографічна сцена – сцена вечорниць у хаті Задорожних 

– так само не є вставним епізодом, вона відіграє надзвичайно важливу роль у 

розвитку драматичного конфлікту. П'єса починається журливою піснею про те, 



як “не по правді жиє чоловік з жоною” [11, 7]. Вона стає відправною точкою 

полілогу, який відразу створює драматичне напруження, вносить певну інтригу: 

у сприйнятті Анниної сусідки Насті подружнє життя Задорожних контрастує з 

піснею, проте натяки самої Анни вказують на ілюзорність цієї ідилії. Пісня про 

журавля, яка відкриває дію V, перегукується з порадами, що чує Микола від 

сусідів, відтак вона стає одним із тих невід'ємних елементів дії, що 

вмотивовують і неухильно наближають трагічну розв'язку. Отже, “пісня ніколи 

не буває в драматичних творах Франка якоюсь етнографічною вставкою” [9, 

72]. Як своєрідний “мінус-прийом” пісня набуває значення характерологічної 

деталі: той факт, що Микола ніколи не співає, викликає упереджене ставлення з 

боку сільських жінок. Коментуючи цей момент, Л. Мороз зауважує: “…У 

характеристиці українця нелюбов до пісні є тією малосимпатичною рисою, яка, 

безперечно, вирізняє особу із середовища їй подібних і стає знаком, коли не 

передвісником, чогось недоброго у її натурі” [8, 6].  

Відмовляючись від видовищності, яку вносять музично-хореографічні 

вставки, письменник не позбавляє твір етнографічного колориту. Він 

створюється не завдяки яскравим святково-розважальним сценам, а через 

деталі, що зображують повсякденний побут. Часто персонажі п'єси ведуть 

діалоги, займаючись буденними господарськими справами (навіть у сцені 

вечорниць дівчата прядуть або мотають пряжу, “один парубок плете рукавиці, 

другий на коливороті крутить шнур” [11, 7]). Значущі репліки вплетені в 

обговорення трудових дій, виконуваних героями твору, що надає розмові (або 

монологу) цілковитої природності. Зокрема, монолог Анни на початку дії ІV 

позбавлений штучності й театральності, оскільки героїня виголошує його, не 

відриваючись від щоденного заняття (“мотає пряжу на мотовило і числить 

нитки” [11, 46]). Таким чином, відтворюючи побутову поведінку, зокрема 

трудові процеси, автор п'єси органічно вписує небуденну драматичну подію у 

життєво-достовірний побутовий контекст. 

Художня функція побутових деталей у п'єсі “Украдене щастя” не 

обмежується створенням реалістичної “декорації” родинної драми. Слід 

відзначити, що у двох перших діях щоденні господарські справи зображуються 

як спільна праця Анни та Миколи (героїня дбає про втомлених коней, жваво 

обговорює їх стан із чоловіком, в іншому епізоді допомагає йому “крутити 

ужівки”). Згадані сцени засвідчують, що подружжя Задорожних пов'язує нехай 

не почуття, але хоча б спільний побут. Після повернення Миколи з в'язниці 

навіть цей зв'язок розривається: Анна вже не виказує прагнення допомогти 

чоловікові у його щоденних справах, демонструє повну байдужість до його 

занять (на прохання дати мотузку, щоб полагодити ціп, Микола дістає відповідь 

дружини: “От на тобі прядива та виплети собі” [11, 48]). Отже, зображення 

щоденних господарських справ оприявнює динаміку взаємин між 

центральними персонажами. 

Відступаючи від усталеної схеми у розкритті внутрішнього стану дійових 

осіб, І. Франко жодного разу не використовує “репліки набік” і вводить у п'єсу 

лише чотири монологи на самоті, “натомість з'являється така новаторська для 

української драматургії риса, як підтекст” [10, 41]. Так, Анна небагатослівна в 



епізоді, коли в хаті Задорожних вперше з'являється жандарм (дія І, ява VІ), 

проте її внутрішній стан оприявнюють деталі побутової поведінки (“Анна 

сидить на припічку, силується їсти, та не може” [11, 20]). Граничне 

психологічне напруження виявляють повторювані, щоденні дії глибинний 

смисл яких усвідомлюється лише з урахуванням контексту. Зокрема, молитва, 

що лунає з вуст Анни у перші хвилини після появи Михайла, відсилає до її 

розмови з Настею, у якої героїня просить поради про те, як забути своє почуття: 

“Настя. …Не пораджу я тобі нічого, хіба одно: молися богу, чень він 

відверне від тебе се лихо.  

Анна. Молилась, кумо, молилась! Товкла чолом о кам'яні сходи при 

церкві, слізьми плити вмивала – нічого не помагає” [11, 12–13]. 

Таким чином, зображувані елементи побутової поведінки (навіть 

малозначущі, на перший погляд) у творі І. Франка оприявнюють душевний стан 

центральних персонажів, їх приховані внутрішні конфлікти, тим самим 

створюють психологічний підтекст, який, за наявності лише поодиноких 

монологів і реплік “на самоті”, стає значущим засобом розкриття психології 

героїв. 

В екранізації “Украденого щастя”, здійсненій І. Шмаруком і Г. Юрою, 

відчутне прагнення не відхилятися від письменницьких інтенцій. Відтак 

художні функції побутових деталей у цій кінострічці в цілому ідентичні тим, 

що бачимо у драмі І. Франка. Автори кінострічки вдаються до деяких 

скорочень: зокрема, з епізодів дії ІІ, що передують арешту Миколи, вилучено 

фрагменти діалогу Задорожних, у яких йдеться про господарські справи. 

Персонажі не виконують ніяких дій, повністю зосередившись на розмові. 

Позбавлена побутового контексту, сцена набуває більшої емоційності, проте й 

навіть мелодраматичності. Значущою, на наш погляд, деталлю, що становить 

одне з небагатьох режисерських доповнень у першій кіноверсії “Украденого 

щастя”, є люлька, яку Михайло допомагає розпалити Миколі. Цей побутовий 

штрих увиразнює кінематографічне потрактування образу жандарма. Жести, 

міміка, темп мовлення, інтонації Михайла Гурмана у виконанні 

В. Добровольського в епізодах І дії вказують на те, що цей персонаж 

поводиться ніби давній приятель Миколи, жартівливо, в цілому доброзичливо, 

проте з деякою зверхністю, приховуючи за удаваною веселістю істинну 

глибину душевного потрясіння, спричиненого несподіваною зустріччю з 

Анною. 

Екранізація драми І. Франка, здійснена Ю. Ткаченком, відрізняється від 

попередньої вільнішим поводженням із літературним першоджерелом, що 

виявляється і в наповненні візуальної оповіді багатьма елементами, не 

згадуваними в авторських ремарках. При цьому розширюються художні 

функції побутових деталей, зокрема образи предметів побуту (сокира, дерев'яна 

іграшка, ярмо тощо) і свійських тварин (ягня) стають наскрізними візуальними 

образами, набувають символічного значення, створюючи нові смисли. 

Кінострічка за драмою І. Франка починається сценою процесії, очевидно, 

пов'язаної з післявесільними обрядами. Її учасники: чоловік і жінка, які, 

зображуючи подружжя, йдуть у ярмі, що сприймається як символ спільної долі, 



нерозривності шлюбу; “шандар” (жандарм), який займає місце чоловіка, 

одягаючи на себе ярмо; “смерть” із косою, від помаху якої падає “шандар”, – 

розігрують пантоміму, що з деталі етнографічного колориту перетворюється на 

своєрідний пролог до основної історії, репрезентований на рівні візуального 

наративу. 

Сокира або образи, пов'язані з нею (розколота колода, дерев'яний 

ведмедик із барткою), періодично потрапляючи в кадр, сприймаються як 

нагадування про невідворотність трагічної розв'язки. Навіть ніби незначуща 

деталь побутової поведінки, звична дія Миколи, який ріже сокирою тютюнове 

листя, стає зловісним знаком. У день повернення Миколи, звільненого з-під 

арешту, в хаті Задорожних з'являється дерев'яний ведмедик, який, 

розхитуючись, як маятник, немовби починає відлік часу до неминучого фіналу, 

що увиразнюється завдяки звуковому ефекту.  

Іще один образ-символ потрапляє у кадр за мить до першої появи 

Михайла: біле новонароджене ягня, якого через негоду взяли до хати, 

стривожено підводиться на ноги, почувши стукіт у двері. На цей стукіт з не 

меншою тривогою обертається головна героїня. Біле ягня, яке неодноразово 

з'являється на екрані, а в останніх кадрах фільму опиняється на руках у Анни, 

сприймається як уособлення стану її душі, а у фіналі твору може символізувати 

надію на “повернення ангелів” після каяття й очищення пережитим 

стражданням. Разом із словесним образом-символом “ангелів Божих”, художня 

семантика якого розширюється, порівняно з літературним першоджерелом, 

згадані візуальні образи утворюють іще один, підтекстовий, рівень оповіді, що 

символічно передає саму сутність зображуваних подій. 

В екранізації Ю. Ткаченка більш значущим, порівняно з попередньою 

кіноверсією “Украденого щастя”, стає вбрання персонажів. За словами 

Л. Брюховецької, “автори фільму не надають особливого значення тому, що 

Михайло Гурман – жандарм... Драма замикається на психології головних 

персонажів. Соціальні мотиви майже обминаються” [3, 64]. Окрім вилучення 

деяких епізодів (зокрема сцен біля корчми), які акцентують переваги 

соціального статусу Михайла, цьому сприяє його “перевдягання” в цивільний 

одяг. Вбрання Анни також змінюється, що сприймається як віддзеркалення змін 

в її внутрішньому світі, як оприявнення межі, яку долає героїня. Біла хустина 

робить безбарвною і невиразною Анну, що живе несправжнім життям, 

створюючи лише ілюзію родинної злагоди. На героїні, яка насолоджується 

своїм гріховним щастям, з'являється яскрава червона хустка і навіть ґердан  

(шийна прикраса з бісеру), що підкреслюють її привабливість. 

Йдучи за літературним першоджерелом, автори кінострічки 

використовують деталі побутової поведінки (у фільмі це певні маніпуляції 

персонажів з предметами щоденного вжитку) як засіб репрезентації 

психологічного підтексту: говорячи неправду про подряпини на обличчі, 

Микола під пильним поглядом жандарма ніяк не може розпалити люльку (як 

бачимо, тут відчувається вплив попередньої кіноверсії п'єси); в іншому епізоді 

(під час вирішальної розмови, коли Анна зізнається, що не кохала свого 



чоловіка) деталлю, що розкриває його душевний стан, є рух, яким він 

випадково перевертає миску зі стравою. 

Отже, у п'єсі “Украдене щастя” І. Франко докорінно змінює принципи 

зображення побуту, що утвердилися в українській драматургії ХІХ ст. Митець 

відмовляється від видовищних етнографічних картин на користь побутової та 

психологічної достовірності. Побутові деталі, завдяки яким у його драму 

входить повсякденність, не лише створюють ілюзію правдоподібності, 

окреслюючи тло подій, але й можуть виступати елементами психологічного 

зображення, увиразнювати ті чи інші нюанси розгортання драматичного 

конфлікту. Специфіка зображення побуту в “Украденому щасті” засвідчує рух 

письменника до естетики європейської “нової драми”. В екранізаціях п'єси  

І. Франка відтворення повсякденно-побутового тла подій відбувається в 

основному на рівні візуального наративу. Художні функції побутових деталей, 

підказаних літературним першоджерелом або введених авторами кінострічок, 

розширюються. Набуваючи характеру образів-символів, вони можуть 

утворювати підтекстовий рівень оповіді, що передає глибинну сутність 

зображуваних подій. 
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Анотація 

У статті подається компаративний аналіз драми І. Франка “Украдене 

щастя” і художніх фільмів І. Шмарука й Г. Юри та Ю.Ткаченка, створених за 

цією п'єсою. Авторка робить спробу виявити й описати окремі аспекти 

трансформації художнього змісту літературного твору, яка характеризує його 

втілення у форматі кіномистецтва. Предметом дослідження є художні елементи 

літературного твору та його кіноверсій, що зображують повсякденний побут. 

Ключові слова: екранізація, художня деталь, інтерсеміотичне 

перекодування. 

Аннотация 

В статье подается компаративный анализ драмы И. Франко “Украденное 

счастье” и художественных фильмов И. Шмарука и Г. Юры, Ю.Ткаченко, 

созданных по этой пьесе. Автор предпринимает попытку выявить и описать 

отдельные аспекты трансформации художественного содержания 

литературного произведения, которая характеризует его воплощение в формате 

киноискусства. Предметом исследования являются художественные элементы 

литературного произведения и его киноверсий, которые отображают 

повседневный быт. 

Ключевые слова: экранизация, художественная деталь, 

интерсемиотическое перекодирование. 

Summary 

In the article comparative analysis of I. Franco's drama “The Stolen 

Happiness” and motion pictures by I. Shmaruk and G. Yura  and by U. Tkachenko, 

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 film art. The subject of the paper are the artistic 

elements of  the literary work and its screen versions, which are representing  

everyday life. 

Keywords: screen version, art detail, intersemiotic re-coding. 

 

 


