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КІНЕМАТОГРАФІЧНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
Єлізавета АБРАМОВА
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Н.С. Алексєєва
Будь-який фільм має текстуальну основу, але кінематограф вдало поєднує
у собі багатофарбні прояви різних форм мистецтв: музику, літературу,
образотворче мистецтво, театр. Поняття кінематографічність, або зримість
літератури, як її називають деякі автори, з’являється в науковій літературі в
другій половині ХХ століття. На сьогоднішній день дослідникам так і не
вдалося прийти до єдиного визначення цього феномена, або з’ясувати його
джерело. Кінематографічна проза – це художній текст в якому притаманні
сукупні властивості як літератури так і кіномистецтва. Кінематографічний
ефект якого автор досягає за допомогою аудіовізуальної образності,
динамічного характеру оповідання та монтажного принципу організації часу та
простору художнього тексту.
Хоча взаємодія кінематографа з літературою почалися з відвертого
«пограбування» її сюжетів, тем та образів, поступово ми можемо помітити
взаємопроникнення цих двох видів мистецтва. Цей синтез кіно та літератури
можна пояснити загальною тенденцією збільшення темпу і динаміки життя, в
поєднанні із збільшенням кількості інформації. Це призвело до того, що у
сучасній культурі більше переваги віддається аудіовізуальному сприйняттю ніж
логіко-словесному. Як результат цього інтермедіального впливу народжується
так звана «кінематографічна» поетика, яка суттєво вплинула на літературу ХХ
та ХХІ ст., збагативши її новими прийомами та стратегіями.
Цікаво, що заздалегідь до появи кінематографу багато авторів за
допомогою слів намагалися відтворити аудіовізуальний рядок, який ніби
перетворював читача на глядача. Поступово література набуває
кінематографічних рис. Кінематографічний текст стає більш візуальним, деякі
тексти відверто мають монтажне варіювання, начебто розкадровку, часто
виражену за допомогою пунктуації. Використовується лексика кінематографу:
стоп кадр, передній план, наплив, затемнення та інші. Такі прийоми
допомагають письменнику маніпулювати сприйняттям читача. У творах деяких
авторів все більше і більше можна помітити мову кінематографу. Наприклад,
Вуді Аллен у своєму збірнику оповідань «Повний безлад» поєднує
характеристику тексту з монтажною технікою композиції, переносячи нас через
свої твори на свій знімальний майданчик. Сьогодні ж вплив кінематографа
досяг свого апогею та стає домінантним ідіостилем сучасної прози,
перетворивши деяких авторів на видавців «напівфабрикату» для кінострічок.
Узагальнюючи можна дійти висновку, що кіно, наймасовіше з мистецтв, не
тільки вплинуло на культуру та мистецтво, але й в загалі на сприйняття
дійсності сучасної людини. Що, у свою чергу, породило так зване «кліпове»
мислення, тобто сприйняття дійсності у вигляді аудіовізуальних обірваних
образів. Саме це спонукало до появи кінематографічності художнього тексту як
спроби винайти найпродуктивніший спосіб взаємодії з сучасним читачем, та
спроби задовольнити його потреби.
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