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Останні десятиліття засвідчили різке зростання інтересу до феномена 

інтермедіальності. Науковці пов'язують актуалізацію цієї проблематики зі 

зміною концептуальної моделі світу, орієнтацією переважно на комплексне 

бачення проблем людського буття, доводячи, що саме синкретизм стає 

базовим модусом існування сучасної культури. Тому актуальність теми 

дисертації Л.В. Білоножко бачиться як у загальних науково-теоретичних 

вимірах гуманітаристики, так і в плані конкретного літературно-художнього 

матеріалу і ракурсу його прочитання, адже обрані авторкою романи для 

аналізу виразно й багатопланово репрезентують означену проблематику. 

Працювати з рецензованою дисертацією було надзвичайно цікаво й 

водночас доволі складно. Тут був потрібен фахівець не лише з 

літературознавства, а й добре орієнтований у музикознавчій сфері, чим автор 

цих рядків ніяк не може похвалитися. Лише максимальне заглиблення в текст 

студії і поступове освоєння її широкого контексту дало змогу трохи 

просунутися вперед у цій справі. 

Л.В. Білоножко поставила перед собою науково вагому мету - виявити 

механізми трансформації джазових музикальних кодів у літературному 

тексті. Її досягнення вимагало оволодіння цілою низкою складних теоретико-

літературних понять і залучення до аналізу адекватного наукового 

інструментарію. Відразу зазначимо, що спроба вирішення поставлених 

проблем, підкріплена відповідною.д^юф^і^поіодізрліоікацією дисертантки 

' Від ' / 2 0 ^ . 
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
ікані Тараса Шевченка 
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видається нам вдалою і перспективною в плані подальшого проведення 

досліджень інтермедіального дискурсу новітньої літератури, а також іншої 

дотичної до роботи літературознавчої проблематики. 

Вибір теми і обраний напрям дослідження зумовили концепцію, 

структуру дисертації й основні вектори розгортання аналітичного дискурсу. 

У вступі до роботи чітко викладено основоположні відправні пункти 

дослідження, докладно аргументовано актуальність теми, окреслено об'єкт, 

предмет, загальні методологічні принципи аналізу. Тому й структура 

дисертації, що зумовлюється базовими установками, є виразною і логічною. 

Матеріал дослідження загалом вдало розподілений за трьома розділами 

відповідно до поставленої мети та завдань роботи. Структура дослідження 

відбиває логіку евристичного пошуку авторки, легко виводячи на 

переконливі висновки, що мають значний науковий інтерес. Розділи й 

підрозділи дисертації послідовно розкривають усі заявлені завдання 

дослідження. Разом з тим зазначимо, що запропонована структура 

потенційно є відкритою до продовження чи розширення, тобто в означену 

перспективу можна вписувати доповнення по лінії інтермедіальності та її 

численних проявів, які не входили в поле зору авторки. 

Єдине зауваження до структури роботи і розподілу в ній необхідних 

щодо канонічних дисертаційних вимог аспектів дослідження стосується 

історіографічних аспектів роботи, безпосередньо пов'язаних із вивченням 

інтермедіальних аспектів творчості Едгара Доктороу і Тоні Моррісон. По 

суті, аналіз праць попередників займає лише дві сторінки у Вступі (с.6-7), 

обмежується лапідарною констатацією предмету розвідок, часто одним 

реченням (як-от про статті Н.А. Поліщук, позиції 163, 164 у списку 

використаних джерел, в описі однієї з них, до речі, неточно вказана кількість 

сторінок); а розвідка С. Джебраїлової (позиція №64; на жаль, посилання на 

вказаний тут інтернет-ресурс не спрацьовує) взагалі не потрапила до огляду. 

Так само фактично обійденими виявилися дослідження американських 

учених про творчість Доктороу і Моррісон, хоча в Списку вони наявні. Отож 
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початково залишається недостатньо зрозумілим, що залишилося 

невисвітленим у цих працях і на чому акцентуватиме увагу авторка 

дисертації. Заради справедливості відзначимо, що в процесі аналізу романів 

"Регтайм" і "Джаз" дисертантка буде посутньо звертатися до досвіду своїх 

попередників і враховуватиме їхні напрацювання. 

Зовсім інакше виглядає представлення теоретико-методологічних основ 

дослідження явищ міжмистецької взаємодії у першому розділі дисертації. У 

двох його підрозділах детально висвітлені загальні проблеми взаємодії 

літератури і музики й охарактеризовано естетику джазу в контексті 

літературно-музичної інтермедіальності. Тут-таки чітко визначено сутність 

ключового поняття дисертації - "перекодування", під яким розуміється 

"онтологічна єдність інтегрування й реалізації кодів однієї семіотичної 

системи (джазу) іншою (літературні твори) через комплекс складних 

діалогічних та ігрових відносин між різними підструктурами тексту, що 

утворюють його внутрішній поліглотизм, і є механізмом смислотворення. 

Вживаючи словосполучення «форми перекодування» розумітимемо 

структуру (тобто зміст і характер організації компонентів) окремих явищ 

тексту, що відображають взаємодію літератури й музики" (с.20). 

Л.В. Білоножко цілком слушно апелює до семіотичної природи 

літератури і музики й вдало екстраполює семіотичний дискурс на 

аналізований матеріал. Щоправда, це не дуже добре відбиває автореферат, в 

якому реферування обох підрозділів першого розділу обмежене двома 

короткими абзацами. 

Схвалюючи загалом рівень теоретичного осмислення проблеми, 

поставлю, втім, - задля уточнення - таке запитання: чи є принциповим 

уникання авторкою терміну "екфразис", який довів свою продуктивність у 

численних студіях інтермедіальності. 

Другий розділ дослідження - "Літера гурно-художній вимір регтайму 

в романі Е.Л.Доктороу «Регтайм»" - дисертантка починає з аналізу ідейно-

символічного змісту образу піаніста Коулхауза Вокера, цілком органічно 
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включаючи його в характеристику соціально-культурної атмосфери в 

Америці кінця XIX - початку XX ст. Абсолютно переконливою є думка, що в 

плані вивчення засобів вербальної музики та імплікацій регтайму в романі 

цей персонаж відіграє першорядну роль. Водночас висловимо думку про 

доцільність включення до цього розділу хоча б невеликої структурної 

частини, в якій висвітлювалися б основні тенденції формування 

американського літературного джазу й ті чинники, що сприяли його 

виникненню, становленню і бурхливому розвитку в XX ст. 

На жаль, у дисертації надто мало мовиться про європейські складники й 

передумови цього явища. Феномен Ріп сіє зіесіе з вихідними для нього ідеями 

Ніцше, включно з "Народженням трагедії із духу музики", "Творчою 

еволюцією" А. Бергсона, "душею культури" О. Шпенглера, експериментами 

як літературними, так і власне музикальними, пізнішим колосальним 

досвідом європейських романістів в плані музикалізації літературного тексту, 

- все це, як на мене, недостатньо враховано в дисертації. Згадаймо, 

наприклад, про контрапунктну структуру книжки Шпенглера "Присмерк 

Європи", її тематичну поліфонію, що не передбачала наявності в цьому творі 

"голосу" під назвою "сапіиз іїгтиз", тобто певної провідної теми, що вбирала 

б у себе всю решту тематичного матеріалу. 

Можливо, варто було детальніше сказати про митецькі пошуки 

європейських композиторів початку XX ст. Згадки про них у романі 

"Регтайм" кваліфіковано як експліцитні музичні референції другого плану 

(сюди ж віднесено елементи музичного словника). Натомість більше уваги 

приділяється (і це цілком закономірно) імпліцитним музичним референціям, 

зокрема деталям, що мають опосередковане відношення до музики, серед 

яких особливо виразно проявляється так звана «механічна акустика» роману. 

Згідно з висновком авторки, вони замінюють функції словесної музики. 

Значним здобутком дисертантки є виокремлення і багатосторонній 

аналіз музикалізованої поетики роману "Джаз" у 3-му розділі дисертації -

"Художньо-естетична перспектива перекодування джазу у романі 
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Т.Моррісон «Джаз»". У кожному з трьох підрозділів, і особливо в 3-му, 

знаходимо глибоке знання і скрупульозне опрацювання як власне 

художнього тексту, так і його літературно-критичних оцінок. Якщо в романі 

Доктороу центруючу, смисло- і формотвірну роль відіграє образ піаніста 

Колхауза, то в романі "Джаз" подібну функцію виконує образ Доркас, 

виступаючи водночас окремим мікротекстом твору. "Музика цілковито панує 

у просторі, вона говорить, рухається, спокушає і нею неможливо знехтувати. 

Змалювання звучання музики досить часто уособлює внутрішній голос 

Доркас, відкриваючи таємниці її підсвідомого" (с.82). Подібні заяви 

дисертантки не залишаються тільки маніфестаціями, а й реалізуються в 

аналізі конкретних тематологічних, ідейно-змістових, образно-мотивних, 

структурно-композиційних, лексико-семантичних і, що особливо цікаво, 

ритміко-акустичних аспектів твору, пов'язаних з імітацією музичного 

звучання у романному тексті і "прив'язаних" до трансформації тих чи тих 

джазових технік. 

Звичайно, можна сперечатися про те, як у змістовому плані 

Л.В. Білоножко інтерпретує аналогії, збіги й розбіжності в обраних для 

аналізу художніх структурах, але потрібно належно оцінити ту значну 

роботу, яку вона виконала, виявляючи їх, і ту наукову сміливість, з якою вона 

вдається до розкриття їх художньої семантики. Дозволю собі висловити лише 

одну пропозицію щодо можливого розширення спектру аналізу обох творів. 

Стосується вона метанаративного рівня їхньої структури. Розуміючи "мета-" 

виключно як саморефлективність, маю на увазі те, що джаз це 

метамистецтво, і романи Доктороу і Моррісон, безперечно, метатекстової, 

"самоописуваної", природи, хоча й реалізується метатекстуальність у 

кожному разі по-своєму. 

Варто також відзначити, що дисертантка постійно утримує порівняльно-

типологічний аспект дослідження, послідовно виявляючи подібності й 

відмінності як у загальних принципах художнього моделювання в 

аналізованих творах, так і в окремих аспектах поетики - особливостях 
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сюжетно-композиційної організації романів, структурі художнього образу, 

архетипності ситуацій та персонажів, ролі символіки тощо. Втім, окремі тези 

дослідниці потребують пояснення. Зокрема, така: "Уяву, яку Доктороу з 

метою реалізації художньо-композиційних особливостей регтайму деякою 

мірою у штучно-механічний спосіб протиставляє історичній правді, 

Т. Моррісон доповнює ідеєю імпровізації. Крім того, письменниця фактично 

ставить її у центр свого творчого експерименту..." (с. 111). Якщо остання 

частина цього розмислу цілком зрозуміла, то біля "штучно-механічного" й 

"історичної правди" хочеться поставити знаки запитання. При цьому зовсім 

не викликає заперечень висновок, яким завершується цей фрагмент 

зіставного студіювання, про те, що сюжетні паралелі й образні уподібнення у 

романі "Джаз" "слугують інтертекстом до роману Е. Доктору «Регтайм», 

присвяченого попередній епосі регтайму. У свою чергу, «Регтайм» відіграє 

роль не лише претексту, але й своєрідного інтермедіального жанрового 

патерну перекодування джазу. Фактично письменниця озвучує, але й 

водночас не погоджується з концепцією ілюзорності буття в романі 

«Регтайм», наголошуючи на цінності кожної миті цього життя і кожної 

людини" (с.111-112). 

В результаті добротної філологічної праці дисертантка пропонує 

обґрунтований висновок про те, що перекодування джазу як феномен 

музикалізації літературного тексту в романах Доктороу і Моррісон 

реалізовано на п'яти взаємопов'язаних рівнях, і в кожному творі діє своя 

система експліцитно й імпліцитно виражених поетико-стильових домінант. 

Відповідно до вимог жанру дисертації кожний розділ має власну 

систему висновків, які органічно готують загальні висновки дослідження. 

Останні цілком вмотивовані і є логічним наслідком глибокого й 

оригінального дослідження значного за обсягом і складного за змістом і 

формою матеріалу. Достовірність висновків забезпечується кваліфікованим 

літературознавчим аналізом, опорою на новітні досягнення сучасної 

літературної науки. 
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Отримані результати дослідження, поза сумнівом, вирізняються 

новизною і самостійністю; водночас вони ґрунтуються на солідній науковій 

базі, яку складають визначні праці вітчизняних і зарубіжних 

літературознавців. Сучасні теоретико-літературні, а також і 

міждисциплінарні розробки допомогли авторці дисертації сформувати 

оригінальну типологію напрямів і форм джазової музикалізації в творчості 

видатних представників американської літератури новітньої доби. 

На завершення аналізу дисертації додамо до тих запитань і несуттєвих 

зауважень, які вже були висловлені, ще декілька. 

Попри те, що для системного порівняльно-типологічного зіставлення 

нібито цілком достатньо двох літературних феноменів, все ж вважаємо, що 

робота тільки виграла б, якби у ній були представлені як контекстне тло й 

інші твори, що складають феномен новітнього "американського 

літературного джазу". Це й "У дорозі" Джека Керуака, і романи Томаса 

Пінчона (особливо "Виголошується лот 49" і "Вроджена вада"), і "Бумеранг" 

та "Привіт, Джеку" Баррі Ханна, і романи "Мамбо Джамбо" Ішмаеля Ріда, 

"81итЬег1апсГ Пола БІТТІ та ін. 

Позитивно сприймаючи концептуальну та верифікуючу складові 

дослідження, поставимо також запитання про типологічну відповідність 

джазової техніки ідеям алеаторики як принципу організації музичного твору. 

Можливість екстраполяції данного терміна стосовно до структурних 

особливостей новітньої прози пов'язана з визнанням у межах модерністської 

і постмодерністської художньої концепції "стихійності життя", 

непідвладного людській раціональності. 

Загалом проведене Л.В. Білоножко дослідження демонструє високий 

рівень її філологічної й культурологічної підготовки, вміння відчитувати у 

літературних текстах їх ключові контексти, зіставляти різні художньо-

естетичні феномени, послідовно обґрунтовуючи центральну ідею власного 

дослідницького пошуку. 
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Наукові положення, висунуті й обґрунтовані авторкою, відбито в її 

публікаціях; зміст і структура роботи адекватно відтворені в авторефераті. 

Висловлені зауваження і поставлені запитання не стосуються концептуальної 

цілісності дослідження та його наукової новизни і не впливають на загальну 

високу оцінку роботи. 

Окрім теоретичної значущості, дисертація Л. Білоножко має очевидну 

практичну цінність. Її результати можуть бути використані при укладанні 

навчальних посібників з історії американської літератури XX ст., 

порівняльного літературознавства, зокрема, студій із інтермедіальності, 

мультикультуралізму, в різних курсах викладання літератури на 

філологічних факультетах вищих навчальних закладів. 

Вищесказане дає підстави вважати, що дисертація "Перекодування 

джазу у романі Е.Л. Доктороу «Регтайм» і Т. Моррісон «Джаз» як прояв 

інтермедіальності" є вагомою науковою студією, що вирішує актуальну 

проблему сучасного літературознавства. Робота відповідає вимогам 

"Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника" (постанова Кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2013 р. № 567), і її авторка - Л.В. Білоножко - заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.01.05 - порівняльне літературознавство. 

Кеба О.В., доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри германських 

мов і зарубіжної літератури Кам'янець-

Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка 

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 
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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Білоножко Лідії Василівни 

«Перекодування джазу як вияв інтермедіальності 

(на матеріалі романів Е.Л. Доктороу «Регтайм» і Т. Моррісон «Джаз»)», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

зі спеціальності 10.01.05 - Порівняльне літературознавство 

І Іоняття інтермедіальності увійшло до теоретичного обігу філософії, 

філології й мистецтвознавства в останні десятиліття XX ст. разом з 

категоріями інтертекстуальності та взаємодії мистецтв. В 1983 році 

австрійський вчений Ааге Ханзен-Льове, один з провідних представників 

Віденської школи славістики, відокремив термін «інтермедіальність» від 

інтертекстуального пласта у статті «Проблема кореляції словесного й 

образотворчого мистецтва на прикладі російського модерну». У 2006 році в 

монографії «Інтермедіальність в модернізмі» він закріпив визначення 

терміна. Інтермедіальність постає як особлива актуальна форма діалогу 

культур засобами взаємодії художніх референцій (образів і стилістичних 

прийомів, які мають знаковий характер для певної епохи). Теоретичні 

аспекти вивчення синтезу мистецтв розглядаються у роботах відомих 

літературознавців О. Астаф'єва, Т. Бовсунівської, В. Вольфа, А. Гіра, М. 

Ільницького, С. Маценки, О. Рисака, А. Ткаченка та інших. Досі 

інтермедіальні студії зосереджувалися здебільшого на описі самого 

феномену та його класифікації, майже не висвітлюючи його функціонально-

історичні та функціонально-теоретичні підтексти, притаманні зростаючій 

інгермедіальній тенденції в сучасному мистецтві. 

Вивчення матеріалів поданої до захисту дисертації Білоножко Л.В. 

«Перекодування джазу як вияв інтермедіальності (на матеріалі романів Е.Л. 

Доктороу «Регтайм» і Т. Моррісон <> " 4 ^ :их за цією темою 

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

і м е н Ц а р ш Щовч^нка ' 
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праць дає підстави віднести дане наукове дослідження до окресленого вище 

напряму, оскільки в роботі визначено та розв'язано низку досить актуальних 

завдань. В роботі проведено комплексний аналіз основних форм 

функціонування в літературному творі структурних і концептуальних 

елементів регтайму як жанру та джазу як музичного напряму. Дослідження 

Л.В. Білоножко є прикладом практичного застосування інтермедіального 

аналізу знакових творів американської літератури XX століття з метою 

розкриття їх поегикальних особливостей та художнього експериментування з 

формою романного жанру. Це свідчить про актуальність даної роботи, яка 

підтверджується також її зв'язком з основними напрямами наукових 

досліджень кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в рамках теми «Мови і 

літератури народів світу: взаємодія та самобутність». 

Результати дисертаційної роботи представлено у вигляді наукових 

положень у сфері музикалізації літератури на основі теорії міжмистецької 

взаємодії; аналізу вербальної музики, музичних технік і структур та 

перекодування регтайму і джазової імпровізації в названих романах 

американських митців останньої третини минулого століття. Зроблені 

висновки обгрунтовані виступами на Міжнародних конференціях, 

публікаціями у фахових наукових виданнях із філології. 

Робота містить три розділи, які репрезентують логічну та виважену 

концепцію дослідження. Для аналізу форм перекодування джазу в якості 

центрального напряму дослідження було обрано типологію літературно-

музичної інтермедіальності С.П. Шера, класифікації В.Вольфа та А. Гіра 

доповнювали та конкретизували окремі аспекти перекодування джазу. Треба 

зазначити, що наукова новизна виконаного дослідження саме й полягає в 

теоретичному узагальненні цього музично-літературного феномену. 

Відправними пунктами для інтерпретації форм перекодування джазу стали 

наступні положення: концепція культурно-етнічної спадковості; взаємодія 

літератури й музики як засіб творчого експериментування; формування 
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інтелектуально-ігрового горизонту читацької рецепції та ретрансляція 

структурно-змістових характеристик музики взагалі та жанрового мистецтва 

зокрема. 

На основі ґрунтовного аналізу дисертантка доходить цікавих висновків 

про неоднорідний характер системи засобів вербальної музики в романі 

«Регтайм», про наявність у тексті роману експліцитних та імпліцитних 

музичних референцій, розкриваючи при цьому ідейно-символічний зміст 

образу темношкірого піаніста Коулхауза Вокера. Перекодування мелодики 

реггайму з характерними для неї синкопуванням, кумулятивністю, 

одноманітністю здійснюється, за переконанням Білоножко Л.В., на 

мовностилістичному, сюжетному, ідейно-тематичному та образному рівнях 

роману. 

В романі «Джаз» Т. Моррісон відтворює епоху джазу - час розквіту 

афро-американського мистецтва і демонструє ігровий характер 

перекодування широкого спектру джазових музичних технік. Гармонічна 

імпровізація виступає одним із провідних художніх засобів літературного 

твору. Заслуговує на увагу той факт, що у Висновках дисертантка послідовно 

визначає спільні та відмінні риси в аспекті перекодування джазу в 

аналізованих романах. 

Зміст дисертації та її виклад свідчать про завершене наукове 

дослідження, в якому розв'язано концептуальні науково-практичні завдання, 

поставлені авторкою. Ступінь обґрунтованості наукових положень і 

висновків, сформульованих у дисертації, є достатнім. Зміст автореферату 

ідентичний основним положенням дисертаційної роботи. 

В той же час у контексті наукової дискусії можна висловити кілька 

зауважень та побажань: 

1. На нашу думку, варто було б детальніше аргументувати поняття 

концептуальної персоніфікації музики, про що йдеться у підрозділі 

3.1. 
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2. Недостатньо переконливими є твердження про перекодування 

мелодики регтайму в романі Доктороу на фонетичному та 

орфографічному рівнях твору (на с. 64 наведено тільки один 

приклад, про орфографічний рівень іде мова на с. 80). 

3. Деякі абзаци (сторінки 38, 59, 70-71 тощо) синтаксично та 

термінологічно ускладнені. 

Проте, вказані зауваження суттєво не впливають на загальну позитивну 

оцінку проведеного дослідження. 

За актуальністю, науковою новизною, змістом і оформленням робота 

повністю відповідає вимогам до кандидатських дисертацій, паспортові 

спеціальності 10.01.05 - порівняльне літературознавство, а її автор -

Білоножко Лідія Василівна заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 - порівняльне 

літературознавство. 

Офіційний опонент-

Н.І. Назаренко 

і Особистий підпис 

'' Завідувач відділу кані 
1 ма/./ф < 

* V* V / 

Піп / 1 4 / 
міл ' 

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 
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