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«СІМНАДЦЯТЬ ХВИЛИН» МАЙКА ЙОГАНСЕНА ЯК АВАНТЮРНА КІНОНОВЕЛА 
 

Особливий статус візуального начала в літературі модернізму, зумовлений «іконічним 
поворотом» у європейській культурі кінця ХІХ – початку ХХ століть, сьогодні не потребує 
обґрунтування. Українське красне письменство не стояло осторонь. Зосібна, активно відгукнулись 
на новаторські пошуки візуальних мистецтв представники так званої експериментальної сюжетної 
прози 1920-х років: Д. Бузько, М. Йогансен, М. Семенко, О. Слісаренко, М. Хвильовий, Ю. Яновський 
та ін. Насичена подієвість їх творів нерідко досягалась шляхом запровадження гострої 
авантюрно-пригодницької інтриги. Саме в цей період, компенсуючи власну «німоту», «апологетом 
сюжетності й динамічності» став кінематограф (Я. Цимбал), а митці слова відкрили для себе ниву 
кіномистецтва як простір для естетичної самореалізації. У такому ракурсі розвиток тенденції до 
зближення літератури і кіно видається цілком закономірним, як і те, що однією з ефективних 
стратегій репрезентації візуального в літературі стало залучення кодів кінематографу. 

«Яскраво виражена кінематографічність викладу» (Р. Мельників), «кінематографічна 
інтенційність» (Л. Кавун), «елементи фільмової техніки» (Я. Цимбал) притаманні вже дебютним 
творам М. Йогансена-прозаїка. Дослідники не оминули увагою цей аспект поетики митця, проте 
об‘єктом їх наукового інтересу була і залишається головно травелярна повість. Між тим, потужний 
динамізм, характерний як для жанру авантюрної новели, так і для німого кінематографу, 
виступаючи виразним об‘єднавчим чинником, дозволяє розглядати твір М. Йогансена 
«Сімнадцять хвилин» як сміливий експеримент письменника, що полягав у контамінації знакових 
систем мистецтва слова та кіно, результатом якого стала поява специфічного жанрового 
різновиду – авантюрної кіноновели. 

Наукова ідентифікація кіноновели як літературного жанру на сьогодні є доволі розмитою. 
Так, у «Літературознавчій енциклопедії» вона визначається як «жанрове утворення, залежне від 
екранізації (курсив наш. – Н.А.), за формою і проблематикою відповідне літературній новелі» [2, 479]. 
Формулювання Ю. Коваліва конкретизують, на наш погляд, спостереження І. Мартьянової. 
Зокрема, вдаючись до спроби дефініції жанру кіноповісті, дослідниця  акцентує виразну 
кінематографічність образу і водночас принципову настанову автора саме на розповідь. 
Генологічною домінантою, відтак, стає «печатка літературності», адже кіноповість, переконує 
науковець, створена перш за все для читання [3, 142]. Це дає підстави розглядати кіноновелу, за 
аналогією до кіноповісті, як інтермедіальний феномен – продукт взаємодії літератури і кіно, – в 
основі якого трансформація традиційного літературного жанру шляхом інтеграції візуального коду 
кінематографу до знакової системи мистецтва слова. 

Можливість прочитання новели М. Йогансена як кінотексту обумовлена зумисною настановою 
автора на обігрування технічних прийомів кінематографу. Очевидним при «повільному прочитанні» 
твору стає також використання митцем певних шаблонів пригодницької літератури. Основою 
сюжету «Сімнадцяти хвилин» є властиві для авантюрного жанру мотиви таємниці й 
переслідування. Письменник майстерно інтригує читача риторичними запитаннями («Але чого він 
(Старий. – Н.А.) пішов назад?», «Що таке?» [1, 121]), підбурює його уяву суб‘єктивними 
припущеннями типу: «Він нічого не забув – все було гаразд – він не зробив жодного похапливого 
жесту – він спокійно пішов назад […] Він не гуляє» [1, 121]. Характерний елемент несподіванки 
вносять і активно вживані автором лексеми «раптом», «зненацька» тощо. Щоправда, ситуативна 
загадка в творі видається дещо «штучною»: чим саме Старий привернув надмірну увагу героя і 
що спонукало його вдатись до слідкування залишається незрозумілим. Проте слабка 
психологічна мотивація вчинків персонажів не лише узгоджується з поетикою авантюрного жанру, 
але й виступає прикметною особливістю кіно. 
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У новелі «Сімнадцять хвилин» перед очима реципієнта постає цілком реалістичний міський 
пейзаж. Прикметно, що при цьому фактично відсутні характерні для урбаністичної літератури 
звукові образи, адже їх не міг передати «німий» ще тоді кінематограф. Ця «вада» компенсується 
автором ефектними відкриттями експериментального кінематографу. Одним із таких винаходів 
став прийом «суб‘єктивної камери» – об‘єктив ніби перебуває на рівні очей одного з персонажів, 
рухаючись разом із ним. Цей прийом покладено в основу аналізованого твору й реалізовано на 
наративному рівні за рахунок уже добре освоєної на той час літературою форми оповіді від 
першої особи. Проте М. Йогансен не просто відтворює «фізіологічний» кут зору я-оповідача, 
митець послуговується широким арсеналом засобів кінопоетики: від монтажного принципу 
поєднання епізодів до використання різноманітних оптичних ефектів. Так, уже перша фіксація 
зорових вражень героя відтворює поступове звуження перспективи від загального плану до 
крупного і навіть дуже крупного: «Купами йшли люди, парами дріботіли жінки […] Попереду 
шкандибав старикан у чорному пальто з оксамитовим комірчиком, на якому злидні виялозили з 
десяток років. На крислату, мов з грушевого коріння висічену, потилицю, на сиве наїжене волосся 
насунутий англійський військовий кашкет» [1, 120]. 

Динаміку сюжету, притаманну авантюрним творам, автор імітує шляхом перманентної зміни 
планів і повсякчасного нанизування візуальних відеоефектів. Наприклад, ілюзія швидкого руху 
протагоніста, що створюється за рахунок руху тла («Майнув трамвай […] Блиснула вітрина [...] 
мигнули коробки з цукерками, й я дійшов до Університетської гірки» [1, 120]), змінюється панорамним 
планом, «відзнятим» зі статичної точки: «Катеринославська простяглась синявою стрілкою на 
захід – на заході під вечірнім сонцем вона зійшлася вороненим жалом і вп‘ялась у темно-сизу 
хмарку» [1, 120]. Чітка геометрія зображеного навіює асоціації з «ліричним» абстракціонізмом 
В. Кандинського чи супрематизмом К. Малевича. Суголосними авангардистським полотнам 
виявляються й поодинокі геометрично оформлені кольорові спалахи на безликому тлі: Лопань, 
що «відсвічує фіолетом», «піраміди жовтого […] вина», «дівчина в червоній хустці» тощо. Але вже 
наступний «кадр» переконує, що перед нами все ж кінотекст («kineō» в перекладі з грецької 
означає «рухаю»), а не статичний малярський об‘єкт: «Я оглянувся назад і побачив старого в 
пальто з оксамитовим комірцем. Він дійшов до гірки, пересік трамвайний путь, дійшов до хлопців з 
одеським ванільним шоколадом і раптом став» [1, 121]. 

Динаміка руху в «об‘єктиві» спостерігача, яку репрезентує цитований уривок, забезпечується 
шляхом нагромадження дієслів. Загалом, на нашу думку, унікальність новели «Сімнадцять хвилин» 
полягає в неперевершеному вмінні автора влучно віднайти суто мовні засоби для створення 
враження відеозйомки: крупний план оприявнюють метонімії («Повз мене пройшла пара лакових 
черевичків поруч із жовтими чобітками» [1, 121]), загальний – лексико-семантичні засоби, 
колористика («Тютюновий газ сивим серпанком сповивав спітнілі фігури з виряченими очима й 
тремтючими руками, що, здіймаючи вгору тонкі киї, сновигали в тумані навколо столів» [1, 123]), 
панорамний рух камери оформлює характерний синтаксис («Навкруги на лавах сиділи жуки, 
одягнені під денді, під студента, під червоноармійця, під голодного заробітчанина, під наївного 
бухгалтера, під шикарного службовця Кожтреста» [1, 123]) тощо. Іманентну кінематографічність 
твору увиразнює також режисерська ремарка, що описує мізансцену: «Стемніло. Зникли червоні 
хустки, робітники спішили додому, дядько ладнався спати коло ґанку» [1, 123]. 

Наведені розмірковування засвідчують, що М. Йогасен перебував в авангарді мистецьких 
пошуків своєї доби. Проте аналіз новели «Сімнадцять хвилин» переконує також у тому, що митець 
навіть випереджав їх. Зокрема, прийом «довгий план», який був практично втілений на екрані 
тільки наприкінці 1940-х років А. Хічкоком, письменник імітує в літературному тексті вже у 1920-х: 
«Старий пересік вулицю, вийшов на площу Рози, завернув у завулок і пішов до електричної» [1, 124]. 
Важливо зазначити, що «шот» виконує тут свою безпосередню функцію – створює драматичний 
ефект, якого, до речі, вимагає кульмінаційний момент твору. Про завершення пригоди сигналізує 
фінальний стоп-кадр: «І раптом ліхтарі на вулиці згасли. Я оглянувся. Старий зник» [1, 124]. Це 
фактично останній зоровий образ у новелі. Таємницю розгадано: «Я не став його шукати […] Я 
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зрозумів його […] Він шукав на вулиці весну сімнадцятого року […] Ліхтарі згасли. Сімнадцять 
хвилин він не бачитиме столиці Радянської Вкраїни […] Сімнадцять хвилин він житиме в весні 
сімнадцятого року» [1, 124]. Такі роздуми героя забезпечують традиційний для більшості 
пригодницьких творів happy end. 
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ПРИГОДНИЦЬКІ ТВОРИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ  
(ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ ПИСЬМЕННИКІВ ЖИТОМИРЩИНИ) 

 

Заняття, присвячене пригодницьким творам, слід зробити таким, щоб, по-перше, воно було 
ефективним, по-друге, у підготовці посильним для викладача  студентів.  

Тему цього заняття, як і інших, повідомляємо на початку навчального року. Передусім 
пропонуємо озвучення таблиць «Зарубіжна пригодницька література» і «Українська пригодницька 
література» з метою активізувати і узагальнити отримані в школі знання з теми (на таблицях – 
світлини письменників, їх імена, найвідоміші твори). З таблицями студенти можуть ознайомитися 
в зручний для них час і виконати додані до них завдання (підготувати фрагменти з фільму-
екранізації, створити м/м презентацію, написати лист герою тощо). 

Доречне проведення вікторини, яка може бути складена за групами таких питань: 1. Про 
який твір йдеться? 2. Хто написав? 3. Упізнай героя за портретом, вчинками, мовою. 4. Уривок з 
якого твору прочитано? 5. Ілюстрації до якого твору запропоновано? 6. Чим закінчується твір? 7. У 
якому творі живуть ці речі? 8. Хто з перелічених героїв зайвий? Поясни. 

Обов‘язковою на занятті є підсумкова бесіда, у якій бажано відповісти на питання: 1. Які ви 
знаєте журнали, збірники і серійні видання пригодницької літератури? 2. Чи можуть пригодницькі 
твори стати помічником у роботі соціального педагога? Пояснити. 3. Якщо так, то чому? (вказати 
ті категорії дітей, яким пригодницькі твори допоможуть соціалізуватися). 

Під час заняття передбачається віртуальна зустріч з письменниками-земляками. Як 
правило, це короткі розповіді про цих прозаїків, а також форми презентації їх творів серед 
школярів (бесіди, інсценізації, конкурси на кращого знавця пригод, театральні зустрічі – з героями 
творів тощо). Особливо заохочується така активна форма пропаганди книги, як буктрейлери, 
присвячені авторам пригодницьких творів, що живуть на Поліссі.  

Подаємо матеріали про дитячих письменників Житомирщини, які працюють у 
пригодницькому жанрі (оскільки літератури про одного з найпопулярніших творців пригодницького 
жанру Всеволода Нестайка – уродженця Житомирщини – є досить, то ми, зважаючи на обсяг 
публікації, обмежимося лише називанням його імені та знаменитих «Тореадорів з Васюківки»). 

Микола Яненко (1941, м. Попільня). Після закінчення Одеського морехідного училища 
працював на Далекому Сході. Незабутні враження лягли в основу оповідань (книги «Розповіді про 
море», «Розповіді про Північ», «Хай буде шторм»), у яких читач знайомиться не тільки з цікавими і 
мужніми людьми, але й із самобутнім рослинним і тваринним світом. Микола Яненко – лауреат 
премії імені Лесі Українки та премії імені Миколи Трублаїні.  


