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ВСТУП 

Зростання зацікавленості до інтермедіальних досліджень у сучасному 

літературознавстві відображає загальну тенденцію поширення 

міждисциплінарних студій у гуманітарних науках. Разом із тим, потреба у 

вивченні явищ взаємодії мистецтв у художньому тексті, їх теоретичне 

обґрунтування зумовлені необхідністю глибшого розуміння й інтерпретації 

творів, які пропонує художня практика.  

У сучасному мистецтві виразно простежується орієнтація на 

експериментування з художньою формою через стирання кордонів між 

різними видами мистецтва. Провідна роль при цьому належить літературній 

творчості. Завдяки інтегруванню засадничих принципів художнього, 

музичного, архітектурного, театрального мистецтва, танцю літературно-

художній твір насамперед розширює арсенал своїх виражально-

зображальних засобів, перетворюючись у багатовимірний об’єкт мистецького 

простору. 

Серед зарубіжних наукових напрацювань у галузі теорії літературно-

музичної інтермедіальності та інтермедіального аналізу  найбільш відомі 

зараз роботи таких учених, як Н. Брагіна, Р. Брузгене, В. Вольф, А. Гір, 

О. Каркавіна, О. Махов, С. П. Шер. Проблеми інтермедіальності стали 

предметом наукових розвідок І. Раєвські, А. Сидорової, О. Тимашкова, 

Н. Тішуніної, В. Чуканцової, Є. Шиньєва  та інших.  

У вітчизняному літературознавстві застосування інтермедіального 

аналізу чимдалі частіше стає неодмінним атрибутом вивчення актуальних 

питань зарубіжної та української літератури (О. Астаф’єв, Т. Бовсунівська, 

О. Воробйова, О. Дубініна, Н. Жлуктенко, М. Ільницький, Т. Ковальова, 

Г. Косінова, З. Лановик, Н. Любарець, С. Маценка, І. Мегела, В. Моренець, 

Д. Наливайко, C. Пригодій, В. Просалова, О. Рисак, О. Собко, 

Г. Стембковська, А. Ткаченко, М. Фока, Ю. Чекан, Б. Шалагінов та багатьох 

інших).  
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Теоретичні аспекти вивчення синтезу мистецтв та інтермедіальності 

розглядаються у роботах відомих літературознавців О. Астаф’єва, 

Т. Бовсунівської, М. Ільницького, О. Косінової, С. Маценки, І. Мегели, 

Д. Наливайка, В. Просалової, О. Рисака, О. Ткаченка, та інших. 

Взаємовпливів музики та літератури торкаються й роботи знаних 

музикознавців Н. Герасимової-Персидської, А. Гозенпуда,  О. Зинькевич, 

Б. Каца, Т. Куришевої, В. Реді, Ю. Чекана, І. Ягодзинської та інших. 

Огляд зазначених джерел дозволяє зробити висновок про 

багатоаспектність напряму інтермедіальних досліджень, які пов’язані не 

лише із вивченням взаємодії різних мистецтв у межах літературного медіуму, 

але й різнорівневістю та поліфункціональністю самого явища 

інтермедіальності. Інтермедіальність досліджується як теорія текстових 

зв’язків, як авторська стратегія, крізь призму особливостей поетики 

художнього твору, в аспекті особливостей синтезування різних мистецтв у 

літературному творі. 

Для американської літератури джаз як напрям музичного мистецтва 

відображає фундаментальні риси власне американської культури, що 

сформувалася на ґрунті імплементації й синкретизму передусім афро-

американських та європейських традицій. Яскравими прикладами  в цьому 

аспекті є романи Е. Доктороу «Регтайм» і Т. Моррісон «Джаз».  

Очевидно, що розкриттю певних соціально-культурних контекстів чи 

авторських інтенцій через використання зображально-виражальних засобів 

літератури як мистецтва слова великою мірою сприяє активне інтегрування 

формотворчих та змістових структур джазу в систему поетикальних засобів 

цих романів. 

Питання взаємодії літератури й музики в цих творах привертали увагу 

багатьох науковців. Існує чимала кількість робіт із зарубіжного 

літературознавства, які охоплюють досить широкий спектр проблем і питань, 

пов’язаних із творчістю Е. Доктороу і Т. Моррісон. Проте значний внесок у 

дослідження творчості письменників, зокрема із зазначеної проблеми, в 
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українському літературознавстві зробили провідні вчені-американісти 

Н. Висоцька та Т. Денисова.   

Широке коло питань, пов’язаних із різними аспектами творчості 

Т. Моррісон і Е. Л. Доктороу охоплюють роботи й інших дослідників, серед 

яких Л. Агрба, О. Анциферова, Г. Гейтс, М. Гендерсон, Дж. Дувал, 

О. Євченко, Я. Засурський, О. Зверєв, Дж. Матус, О. Іванів, О. Каркавіна, 

Н. Карліна, Т. Ковальова, Т. Кузьміч, З. Лановик, Є. Маслова, О. Мулярчик, 

Ф. Пейдж, Н. Поліщук, С. Пухната, О. Собко, Ю.Стулов, Я. Ферман, 

Т. Харріс, С. Чугунова та багатьох інших.  

Наукові праці відомих не лише в Україні, але й з її межами  

українських дослідників-літературознавців Н. Висоцької і Т. Денисової, а 

також публікації інших авторів (Д. Джейсен, О. Євченко, Я. Засурський, 

Н. Карліна, О. Мулярчик, О. Собко, Л. Хатчон), присвячених «Регтайму» 

Е. Доктороу, з різних боків фокусують увагу на символіко-метафоричному 

змісті взаємодії літературного і музичного медіуму у зв’язку з реалізацією 

авторської концепції бачення історичного минулого країни. Завдяки цим 

дослідженням виникає зацікавленість у більш детальному і комплексному 

аналізі форм літературно-музичної інтермедіальності в романі Е. Доктороу 

«Регтайм». 

Очільники фундаментальної школи американських літературознавчих 

студій в Україні доктори наук Н. Висоцька, Т. Денисова, Т. Михед, 

М. Шимчишин, з різних боків аналізуючи в своїх роботах найглибші 

підвалини формування  визначальних орієнтирів американської ідентичності 

на теренах багатонаціональної країни, фактично розробили систему для 

літературознавчого осмислення феномену джазу в американській  літературі. 

Зокрема провідний фахівець з питань компаративістики професор 

Т. Денисова, визначає ідейно-філософський зміст джазу як одну з 

фундаментальних ознак еволюції художньої свідомості афро-американських 

письменників. 
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Щодо творчості Т. Моррісон, В. Старцева виокремлює феміністичний, 

історичний, психоаналітичний та культурологічний напрями дослідження 

творчості Т. Моррісон. У дисертації С. Чугунової в комплексному аналізі 

фольклорно-міфологічного простору творчості Т. Моррісон, у тому числі й 

стосовно роману «Джаз», використані окремі елементи музикознавчого 

аналізу. Наукова робота О. Каркавіної сфокусована на дослідженні 

лінгвістичних принципів реалізації інтермедіальної взаємодії у творчості 

письменниці. Досить ґрунтовна розвідка, однак, не до кінця висвітлює зв'язок 

мовних реалізацій із художнім змістом роману. Крім того, в роботі 

дослідниці не розглядаються форми літературної реалізації жанрових 

елементів регтайму, що входять до складу поетологічно-текстових імітацій 

імпровізаційної техніки джазу. 

Дослідження лінгвостилістичних особливостей прози Т. Моррісон у 

роботі Н. Гоци пропонує широкий спектр методик лінгвістичного аналізу й 

торкається деяких літературознавчих аспектів, але не розкриває питань 

музикалізації прози. Н. Поліщук більшою мірою зосереджує увагу на 

композиційно-наративній стратегії «Джазу», застосовуючи при цьому термін 

«літературний джаз». З. Лановик у контексті розгляду зразків «літератури 

джазу» також вказує на наявність у романі «Джаз» Т. Моррісон 

різноманітних наративних, архітектонічних текстових стратегій, 

спрямованих на наближення твору до джазового виконання.  

Зацікавленість вивченням проявів  взаємодії літературного та 

музичного медіа в романах Е. Доктороу «Регтайм» та Т. Моррісон «Джаз» у 

роботах дослідників свідчить про необхідність систематизації, узагальнення і 

подальшої розробки цієї проблеми в межах становлення дискурсу 

інтермедіальних досліджень і формулювання теоретичних аспектів 

інтермедіального аналізу.  

Важливою і необхідною у цьому аспекті є художньо-філософська 

концепція джазу в американській літературі Т. Денисової. Методологічні 

принципи й підходи, результати багаторічної праці, представлені в творчому 
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доробку відомої вченої та критика сучасності формулюють напрями-

орієнтири інтегрованого опанування широкого спектру феноменів 

інтермедіальності, зокрема й в аспекті взаємодії літератури й джазу. 

В даній роботі видається необхідним дослідити з позицій 

літературознавчої методології структурно-формальні та змістові зв’язки 

всередині текстової тканини романів, які перетворюють літературний твір на 

поле взаємодії двох медіа.  Це, в свою чергу, дозволить простежити їх зв'язок 

із реалізацією творчих задумів письменників, глибше і більш комплексно 

розкрити поетикальні особливості романів в аспекті багатовимірності 

художнього експериментування з формою.  

Отже комплексний аналіз форм перекодування джазу в романах 

Е. Доктороу «Регтайм» і Т. Моррісон «Джаз» і їх систематизація є досить 

актуальними завданнями.  Їх виконання дозволить доповнити загальну 

картину розуміння творчості цих письменників, а також збагатити прикладом 

практичного застосування теорії літературно-музичної інтермедіальності 

простір сучасного порівняльного літературознавства. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження проводилося в межах комплексної теми Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Мови і літератури 

народів світу: взаємодія та самобутність» (державний реєстраційний номер 

11БФ 04401, науковий керівник – доктор філологічних наук, професор 

Г. Семенюк). Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 2 від 24 вересня 2013 року). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

розкритті основних форм художньо-естетичного осмислення й уведення в 

літературни твір музики як знакової системи, зокрема, зокрема структурних і 

концептуальних елементів регтайму як жанру та джазу як напряму музичного 

мистецтва, ключові елементи яких, поряд із особливостями африканської 
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народної пісні, блюзу, спірічуелз тощо, утворюють культурно-мистецький 

дискурс джазу. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати наступні 

завдання: 

- на основі класичних концепцій літературно-музичної 

інтермедіальності, а також сучасних досліджень у цій галузі 

визначити зміст поняття перекодування; 

- узагальнити основні напрями аналізу художніх функцій 

перекодування джазу; 

- дослідити засоби перекодування регтайму на прикладі роману 

Е. Доктороу «Регтайм»; 

- поглибити аналіз форм перекодування джазу з позицій 

літературознавчої методології у романі Т. Моррісон «Джаз»; 

- визначити в романі Т.Моррісон «Джаз» інтермедіальний характер 

інтертекстуальних зв’язків з «Регтаймом» Е.Л.Доктороу  в 

аспекті перекодування джазової імпровізаційності; 

- на основі синтезу положень типологій інтермедіальності 

В. Вольфа, А. Гіра, С. П. Шера виокремити напрями 

перекодування джазу в романах Е. Доктороу «Регтайм» і 

Т. Моррісон «Джаз». 

Об’єктом дослідження виступають знакові з точки зору літературно-

художнього осмислення джазу твори американських письменників 

Е. Доктороу «Регтайм» і Т. Моррісон «Джаз».  

Предмет дослідження становлять форми перекодування регтайму і 

джазу як компонентів американського культурно-мистецького дискурсу. 

Методи дослідження. Для виконання завдань у роботі було 

використано інтермедіальний (В. Вольф, А. Гір, С. П. Шер), 

психолінгвістичний (О. Потебня) методи, психоаналіз (О. Лоуен, З. Фрейд), 

елементи архетипної критики (К.Г. Юнг); феноменологічний (Е. Гуссерль, 

О. Лосєв), структуралістський (Р. Барт, У. Еко, Р. Якобсон), 
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постструктуралістський (Р. Барт, М. Фуко) та герменевтичний (Г.Ґ. Гадамер, 

М. Гайдеґер) методи. Інформаційними джерелами для забезпечення 

музикознавчого контексту, історико-культурних джерел та естетики джазу 

послугували передусім роботи Б. Асаф’єва, Р. Блеша, Е. Борнемана, 

Л. Джонса, Ю. Кінуса, Дж. Коллієра, В. Конен, Є. Назайкінського, 

У. Сарджента, Г. Чейза, Ю. Чекана та інших. 

Завдяки використанню в дослідженні структуралістського, 

постструктуралістського, феноменологічного та герменевтичного методів 

було здійснено текстовий аналіз, виокремлено і проаналізовано художні 

прийоми перекодування джазу. Елементи архетипної критики, 

герменевтичного методу та психоаналізу дозволили визначити й узагальнити 

художньо-естетичний зміст джазових імплікацій. Теоретичні напрацювання з 

питань інтермедіального аналізу (В. Вольф, А. Гір, С.П.Шер) послугували 

центральними орієнтирами для систематизації виокремлених у текстах 

романів форм літературно-музичної інтермедіальності.  

Наукова новизна досягнутих результатів полягає в тому, що в 

дисертації здійснено комплексне дослідження інтермедіальних форм 

реалізації  жанрових особливостей регтайму в романі Е. Доктороу «Регтайм»; 

проаналізовано форми перекодування джазу в романі Т.Моррісон «Джаз» з 

урахуванням особливостей перекодування регтайму як принципу музичного 

мислення, залученого до формування імпровізаційної мови джазу; а також на 

основі синтезу положень літературно-музичних типологій В. Вольфа, А. Гіра 

та  С. П. Шера теоретично узагальнено феномен перекодування джазу за 

романами Е. Л. Доктороу «Регтайм» і Т. Моррісон «Джаз». 

Практичне значення одержаних результатів. Результати наукової 

роботи можуть бути використані для подальших наукових досліджень, 

пов’язаних із розробкою та використанням теорії інтермедіальності, в 

процесі викладання спецкурсів, курсів компаративістика, зарубіжна 

література, теорія літератури, мистецтвознавство та культурологія.  
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

роботою, в якій викладено авторський погляд на проблему літературно-

музичної інтермедіальності та її роль у процесі інтерпретації романів 

Е. Доктороу «Регтайм» і Т. Моррісон «Джаз». 

Апробація результатів дисертації. Результати наукових  досліджень 

обговорювалися на засіданнях кафедри зарубіжної літератури Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Шостому Міжнародному 

Міждисциплінарному Теоретичному Симпозіумі «Література в колі медій: 

інтермедійне поле художніх практик, рецептивні стратегії, синтез мистецтв» 

(Київ, 2013); XII Міжнародній науковій конференції молодих учених (Київ, 

2013); Міжнародній науковій конференції «Етнознакові функції культури: 

Мова, література, фольклор» (Київ, 2013); VIII Міжнародній науково-

практичній конференції «Мови і світ: дослідження та викладання» 

(Кіровоград, 2014); IX Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і 

світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 2015). 

Наукові публікації. Результати дисертаційної роботи знайшли 

відображення у семи статтях, опублікованих в українських фахових виданнях 

і двох статтях, опублікованих за кордоном. Загальний обсяг публікацій 

становить 5,7 др. аркуша.  
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РОЗДІЛ1 

 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМ 

ВЗАЄМОДІЇ ЛІТЕРАТУРИ Й ДЖАЗОВОГО МИСТЕЦТВА 

 

1.1. Література й музика в контексті теорії інтермедіальності 

Питання взаємодії мистецтв – одне з найбільш дискусійних у 

порівняльному літературознавстві. Фундамент для порівняльних досліджень, 

що виходять за межі вивчення власне зразків художньої літератури, було 

закладено в мистецтвознавстві та естетиці (Г. Геґель, Й. Гердер, Ж. Дюбо, 

Г. Лессінг, Ф. Шеллінг та ін.). У літературознавстві цей відносно новий 

напрям виокремився у 70-х роках ХХ століття. Об’єктом наукового вивчення 

ці питання стали ще на порозі XVIII століття. В сучасній компаративістиці 

проблеми взаємодії мистецтв розробляються в межах теорії 

інтермедіальності.   

Засадничою категорією для визначення інтермедіальності слугує 

насамперед поняття «медіа», під яким М. Маклюен, розуміє мову (мовлення 

й письмо), числа, пересувні засоби, засоби комунікації та ідеологічного 

впливу, а також зброю [130]. Зацікавленість дослідженнями діалогічної 

взаємодії мистецтв зумовлена тяжінням культурної парадигми до змін у 

напрямі «розгерметизування» меж мистецтва, свободи творчості у зв’язку з 

прагненням до адекватного відтворення багатовимірності світу [86; 151; 181]. 

Тобто взаємодія мистецтв несе в собі ідею експериментування й оновлення 

художньо-естетичної думки. 

«Інтермедіальність» охоплює явища взаємодії, синтезу мистецтв у 

межах семіотичного простору одного з медіа, а також комплекс теоретичних 

підходів щодо аналізу форм цієї взаємодії. Результатом міжсеміотичної 

комунікації стає інтеграція зображально-виражальних засобів, а також 

художніх змістів одного мистецтва в художній простір іншого, що має 

наслідком дифузне створення поліхудожнього культурного простору. 
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Завдяки своїй виразній комунікативній природі теорія інтермедіальності 

дозволяє комплексно вивчати різні культурні пласти, синтезуючи в межах 

міждисциплінарного підходу знання й методологічні принципи суміжних 

гуманітарних дисциплін  [6; 7; 15; 18; 51; 72; 88; 106; 141; 142; 154; 173; 174; 

181; 194-196; 220; 226; 249; 267; 270].  

Н. Тішуніна визначає систему інтермедіальних відносин, на відміну від 

романтичного синтезу, як своєрідну «цитацію» одного виду мистецтва 

іншим. Саме в цьому, на думку дослідниці, інтертекстуальність 

співвідноситься з інтермедіальним моделюванням художнього твору [195]. 

Г. Косінова, однак, наголошує на притаманній для інтермедіальності скоріше 

кореляційності, художній референційності й пропонує називати конкретний 

«слід» процесу інтермедіації, який вдається виявити й виокремити, 

«інмедіативом» [106, c. 3-4]. Як бачимо, обидві дослідниці вказують на 

діалогічність явища інтермедіальності. 

Існування обох наведених тверджень розкриває подвійність природи 

взаємодії медіа, що зачіпає не лише формальні характеристики тексту, 

передусім здатність до кореляцій [6; 87; 106], але й художній зміст [200; 265] 

взаємопроникнення мистецтв. Як зазначають дослідники [72; 88; 173; 195; 

196], саме розвиток семіотики й теорії інтертекстуальності сприяв 

систематизації окремих теоретико-практичних напрацювань у галузі 

вивчення питань взаємодії мистецтв і формуванню теорії інтермедіальності.  

Фактично, розробка теорії інтермедіальності уможливила розрізнення 

понять «взаємодія мистецтв» та «взаємодія медіа» [195; 278]. Взаємодія 

мистецтв може відбуватися в межах його синкретичних видів (опера, 

кінематограф), у той час як медіа – абстрактні поняття, носії знакових 

одиниць і кодів того чи іншого виду мистецтва, і взаємодія між ними 

відбувається в межах конкретного твору, що належить одному виду 

мистецтва [273; 279]. Тобто, можна підсумувати, що взаємодія мистецтв на 

рівні знакових систем власне і дозволяє досягти ефекту синтезування. 
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Перша типологія інтермедіальності, що узагальнила закономірності 

процесів взаємодії літератури й музики, була сформульована німецьким 

вченим С. П. Шером у 1968 році. Серед визначених дослідником 1) симбіозу 

музики і літератури (vocal music), 2) літератури і музики (program music) та 3) 

втілення музики в літературному творі (evocations of music) [272; 273] 

остання група інтермедіальних відносин, яка посідає проміжну позицію між 

двома протилежними полюсами – літературою і музикою, матиме значення 

для нашої роботи.  

В абсолютному розумінні вона включає в себе такі власне літературні 

форми взаємодії: 1) словесна музика (word music); 2) музичні техніки та 

структури (music structures and techniques); 3) вербальна музика (verbal music) 

[272; 273]. Словесну музику С.П. Шер фактично ототожнює з різними 

формами звуконаслідування. Музичні техніки і структури відтворюють у 

літературному тексті динамічність музики через імітації різного роду її 

структурних особливостей [272, с. 30]. Тобто цей напрям ближчий до 

реалізації в літературному творі формально-онтологічних ознак музичного 

мистецтва.  

Нарешті вербальна музика [272, с. 25], на думку дослідника, найбільш 

органічно поєднує літературу й музику як на рівні змісту, так і форми [88; 

181; 195; 196; 272; 279]. Однак, притаманна їй описова зображальність у 

репрезентації музичного сприйняття як реального, так і фіктивного 

музичного твору, більше пов’язана й увиразнює власне літературне [272, с. 

26, 30], предметно-оповідне начало. Можна стверджувати також, що 

вербальна музика тяжіє і до зображальних властивостей літератури, що 

водночас пов’язує останню з мистецтвом живопису, театру та кіно. 

Разом із тим, у типології С. П. Шера не до кінця розкривається 

розмежування між явищами вербальної музики та музичними техніками і 

структурами. Визначення вербальної музики, окрім ідеї комунікативного 

фіксування рецепції музичного твору засобами літературної творчості, 

містить у собі вказівку на словесне наближення до його партитури (реальної 



15 

чи фіктивної) [272, с. 25-26]. Але ж наближення до партитури (в первинному 

значенні цього слова [див. Додаток Б.]) включає в себе також й імітацію 

звучання та відтворення музичних структур.  

Окрім того, впізнаваність форм музикалізації в художньому тексті 

безпосереднім чином пов’язане з реалізацією жанрових особливостей того чи 

іншого виду музики, що також зумовлене використанням різних форм 

імітації звучання, структури й динаміки розгортання і, зрештою, тематизації. 

Очевидно це стало поштовхом для А. Гіра поглибити розуміння напрямів 

взаємодії літератури й музики та через засадничі принципи семіотики 

здійснити чіткіше розмежування між ними.  

Спираючись на типологію інтермедіальної взаємодії літератури і 

музики С. П. Шера [272], А. Гір вважає, що музичний вплив на літературу 

може виражатися в трьох основних формах, що відповідають трьом 

вершинам семіотичного трикутника Г. Фреге [15; 43; 88; 181]: словесна 

музика (музика – сиґніфікант); уподібнення музичним формі та структурі 

(музика – сиґніфікат); вербальна музика (музика – референт) [43; 72; 88; 181]. 

Вищий рівень узагальнення, завдяки зверненню до концепції знаку [181], 

дозволяє потенційно розширити можливості систематизації форм 

інтермедіальності [43; 72; 88; 181]. 

Адже, не зважаючи на те, що А. Гір посилається на постулати 

С. П. Шера, його типологія, насправді, тяжіє до розуміння музики взагалі, а 

не лише класичних її зразків, що відповідають традиціям партитури. 

Водночас, контекстуально-семіотична типологія А. Гіра видається більш 

конкретною та однозначною в межах аналітичного розрізнення форм 

музикалізації, зокрема і в аспекті диференційних ознак вербальної музики та 

музичних технік і структур. 

Ідея систематизації й типологізації явищ інтермедіальності С. П. Шера, 

знайшла подальше висвітлення й у роботах В. Вольфа [15; 72; 88; 172; 181; 

277-279]. Німецький дослідник висуває на перший план аспект 

амбівалентності інтермедіальних відносин всередині, за термінологією 
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А.Ткаченка, змісто-форми літературного твору [201], пропонуючи 

дворівневий напрям типологічного узагальнення.  

В межах напряму інтермедіальних референцій, відповідно до типології 

В. Вольфа, присутність іншого медіуму оприявнюється у вигляді: 1) 

експліцитних референцій (explicit references) або інтермедіальної тематизації 

(intermedial thematization); 2) імпліцитних референцій (implicit references) або 

інтермедіальних імітацій (intermedial imitation) [89; 181; 279].  Як бачимо, в 

основі наведеної типології домінує кореляційний принцип [88; 106], що, 

зокрема в аспекті визначення імпліцитних референцій, дозволяє врахувати 

ширший спектр засобів метафоризації та символізації, характерних для 

літератури як мистецтва. 

Серед розглянутих нами типологій класифікація літературно-музичної 

інтермедіальності С. П. Шера видається найбільш універсальною, оскільки, 

хоча й відображає певну семіотичну схему, конкретизовану А. Гіром, все ж 

значною мірою відповідає запитам власне літературознавчого дослідження. 

Зокрема в аспекті характеризування найближчої до літературного начала 

вербальної музики. 

В той час, як типологія В. Вольфа, як слушно зазначає Т. Бовсунівська, 

спрямована на утворення класифікації самих об’єктів дослідження, а не на 

вироблення універсальних принципів перекодування чи знаків/символів, що 

прочитуються однаково в різних видах мистецтва [72, с.10]. З іншого ж боку, 

складається враження, що кожна з розглянутих типологій узагальнює щоразу 

інший аспект систематизації явищ літературно-музичної інтермедіальності. 

Так, експліцитні музичні референції, як і у випадку з напрямом музика-

референт [43], більшою мірою акцентують своєрідну статистичну 

предметність інтеграції елементів музичного медіуму, залишаючи, однак, 

осторонь їх онтологічні літературно-художні якості.  

Разом із тим, принцип імпліцитності уможливлює не лише поєднання 

особливостей музичних технік і структур та словесної музики [88; 279] в 

одному напрямі, але й поширити її на сферу вербальної музики, тобто 
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безпосередньо на слово і образ. У зв’язку з цим, видається доцільним 

застосування до аналізу імпліцитних вербальних референцій, 

психолінгвістичної теорії О. Потебні [165], а також можливостей полісемії в 

аспекті виокремлення в системі поетикальних засобів елементів предметно-

тематичної музикалізації.  

В українському літературознавстві спробу систематизувати форми 

взаємодії літератури й музики за напрямом «музика в літературі» [272] 

знаходимо в роботі О. Рисака «Мелодії і барви слова» [178]. Дослідник 

розрізняє такі можливі форми прояву музики в літературних творах, як: 1) 

опис певної музичної композиції; 2) музика як елемент літературної фікції; 3) 

музичний твір як конструктивна модель літературного твору; 4) музичний 

твір як джерело музичної інспірації; 5) музика як тема з художнього твору; 6) 

художній твір, інкрустований нотним станом [178, с. 53-54]. Тематичні 

аспекти музикалізації [15; 43; 72; 141; 142; 181; 272; 279], як можна 

зрозуміти, утворюють домінанту диференційних ознак у цій типології.   

Фактично наведена класифікація форм літературно-музичної 

інтермедіальності значною мірою відображає трирівневу систему С. П. Шера 

і А. Гіра, а також дворівневу типологію В. Вольфа. Це свідчить про 

перспективність концепції знаку [88; 181] в межах застосування її до аналізу 

й систематизації взаємодії літератури й музики, а також про ефективність 

дихотомії «імпліцитність – експліцитність» щодо конкретизації  напрямів-

рівнів такої взаємодії. 

Трирівнева концепція панмузичності О.Косінової (1) музичні теми в 

інтермедіальний стратегії поета; 2) трансформація музичних жанрів; 3) 

мовно-виражальні засоби як чинник панмузичності [106]) найближча до 

типології В.Вольфа. Напрям «трансформація музичних жанрів» [106], який 

досить слушно виокремлює дослідниця, вочевидь також включає в себе ідею 

експліцитних та імпліцитних музичних референцій [279], що, в свою чергу, 

відображає взаємодію статичного та динамічного начал в мистецтві. 
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Застосування визначення «інтонаційно-звукової сфери» [215] для 

аналізу імплікацій музики в літературному творі на рівні жанрів у роботі 

Ю.Чекана дозволяє, на наш погляд, більш точно  і виразно виокремити 

музичний компонент жанрових трансформацій, особливо в контексті 

естетики постмодерну. 

Безпосереднє звернення багатьох дослідників і близькість напрямів 

вивчення взаємодії літератури й музики в сучасному літературознавчому [15; 

30; 59; 68; 72; 88; 106; 114; 119; 127; 128; 138; 139; 141; 162; 167; 178; 179; 

181; 184; 206; 219] й музикознавчому дискурсах [40; 45; 76; 81; 92; 112; 215; 

236] із положеннями типології інтермедіальності С. П. Шера, В. Вольфа та 

А. Гіра свідчить про деякою мірою універсальність цих теоретичних 

концепцій.  

Щоправда, розглянуті типології більшою мірою покликані зосередити 

увагу дослідника на особливостях тексту, не враховуючи при цьому 

генетико-контактні аспекти джерел формування літературно-музичного 

авторського світогляду, які, однак, широко представлені як в 

літературознавчих, так і музикознавчих студіях [31; 59; 77; 92; 106; 119; 141; 

167; 236; 268], де розглядається зв'язок між світоглядом автора та власне 

музикалізацією його творів.   

У межах цієї наукової роботи виникає зацікавленість щодо можливості 

синтезування в аспекті аналізу форм перекодування джазової музики 

принципів літературно-музичних типологій С. П. Шера, А. Гіра, В. Вольфа, 

які сьогодні сприймаються вже як класичні, проте, на нашу думку, 

виправдовують свою значущість у контексті інтермедіальних студій.  

У зв’язку з притаманним теорії інтермедіальності акцентуванням на 

принципах міжсеміотичної схеми мистецтв як провідному прийомі аналітики 

[72, с. 111], у сучасних розвідках із зарубіжного, українського 

літературознавства, а також дослідженнях, присвячених питанням синтезу 

мистецтв, розробці й узагальненню теоретичних аспектів інтермедіальності, 

досить часто поруч із такими поняттями, як цитація, кореляція [6; 7; 72; 88; 
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106], трансмутація, переклад [108; 216], міжсеміотичний переклад [72; 112; 

164; 238], інтерсеміотичне переміщення [67], взаємодія кодів [195], 

транспонування [112]  вживається слово «перекодування» [15; 23; 35; 74; 113; 

114; 141; 151; 181; 206; 178; 236]. Загалом у подібних дослідженнях домінує 

структуралістське підґрунтя щодо розуміння мистецтв як самодостатніх 

систем.  

Методологічний сенс використання цього терміну в межах 

семіотичного підходу полягає в диференціюванні міждисциплінарного 

підходу щодо дослідження художнього твору [25; 51; 60; 154] в аспекті 

вивчення інтегративних форм взаємодії мистецтв [177, с. 28] з метою 

поглиблення аналізу й розуміння тих чи інших аспектів творчості як 

письменників, так і композиторів. 

Очевидно, що застосування цього слова в якості робочого терміну 

наголошує на практично-формальному аспекті реалізації принципів 

інтермедіального аналізу стосовно того чи іншого літературно-художнього 

твору і значною мірою, на думку вчених [23; 72; 88; 194; 195],  завдячує 

концепціям семіотичності культури Ю. Лотмана [122–125], Р. Якобсона [237; 

238] і У. Еко [70; 71; 230]. Слово «перекодування» походить від терміну 

«код», запровадженого у вжиток дослідниками в галузі теорії інформації. В 

широкому розумінні код і знак співвідносяться між собою на зразок 

онтологічної єдності  мови і мовлення [205].  

У нашому дослідженні, спираючись на розуміння мистецтва як 

вторинної моделюючої системи [7; 123], метамови культури [195], тобто 

мови, що має певні правила поєднання знаків, під «кодом» розуміємо власне 

ці правила або спосіб структурування в літературному тексті знаків 

мистецтва слова передусім: лінгвістичних – фонем, морфем, слів, 

словосполучень, речень; та літературних – теми, образів, мотивів, 

особливостей композиції та нарації [7; 11; 205] відповідно до кодів музики як 

складових музичного медіуму.  
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Під «перекодуванням» матимемо на увазі онтологічну 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 [23; 53; 72;  77; 78; 106; 122; 

123; 124; 141; 142; 154; 155; 173; 178; 194-196; 219; 238]. Вживаючи 

словосполучення «форми перекодування» розумітимемо структуру (тобто 

зміст і характер організації [24, с. 95] компонентів) окремих явищ тексту, що 

відображають взаємодію літератури й музики. 

Підсумовуючи огляд вищезазначених джерел, висуваємо наступне: 

взаємодія літератури  і музики в художньому творі формує неоднорідну 

систему самостійних мистецьких знаків і значень; прояви літературно-

музичної інтермедіальності мають багатоаспектний і багаторівневий 

характер; типологізація форм літературної музикалізації повинна 

враховувати специфіку напрямів, стилів і жанрів музики. 

 

1.2. Естетика джазу в контексті літературно-музичної інтермедіальності 

 

Серед усіх мистецтв саме літературі належить провідна роль у 

реалізації найрізноманітніших форм міжмистецької взаємодії. Специфічна 

матерія мистецтва слова заснована на поєднанні комунікативних і художньо-

культурних, а також експресивних функцій [52; 86; 90; 198; 201; 276]. 

Література легко вступає в синтез із іншими мистецтвами з метою довершити 

неповноту чуттєво-наглядної реалізованості своїх образів у процесі рецепції, 

література «вчиться» в інших мистецтв, перекладаючи коди їхньої художньої 

мови, трансформуючи їх до своєї іманентності й тим самим збагачує свої 

виражальні можливості [52; 155; 178]. Тобто взаємодія мистецтв у 

літературному творі – це явище динамічного діалогізму не лише у сфері 

формально-змістових [199–201] відносин, але й у межах засадничих ознак 

системи мистецького мислення. Саме тому для вивчення форм 
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перекодування, зокрема джазу, в літературному творі важливо враховувати 

якомога ширший культурно-мистецький контекст [51; 154; 155] цього явища.  

Останнім часом спостерігається активізація процесів зближення й 

взаємного обміну в межах методологічних підходів, зокрема серед 

музикознавчих та літературознавчих досліджень. Зазвичай, у межах кожного 

з цих напрямів твір розглядається з позицій одного з мистецтв. Дослідники 

порівнюють літературний твір із симфонією [22; 45; 84; 106; 139; 178; 236; 

273], сонатою [106; 128; 139; 162; 273], рондо, фугою [106; 139; 273]; 

джазом/блюзом [30; 31; 56; 88; 59; 62; 64; 163; 164; 179; 219]; регтаймом [58; 

59; 79; 89; 184; 151] тощо, віднаходять фонетичні або композиційні 

еквіваленти інтонаційності, музичної техніки особливо в поетичному творі 

[45; 77; 81; 82; 119; 139; 178; 189; 236].  

Традиція залучення категорій граматики до аналізу творів музичного 

мистецтва сягає епохи середньовіччя [135, с. 36 – 46]. Про можливу наявність 

своєрідного «музично-інтонаційного словника» говорить відомий дослідник-

музикознавець Асаф’єв у своїй загальновідомій роботі «Музична форма як 

процес» [5, c. 265]. Тобто притаманні мові музики функції засобу комунікації 

виправдовують доцільність і, власне, необхідність застосування 

міждисциплінарного підходу щодо вивчення різних аспектів художніх явищ 

у межах обох мистецтв. 

Окрім того, можна зробити висновок, що саме структурний, а також 

артикуляційно-звуковий компонент аналізу засобів музикалізації 

відображають спорідненість музики й слова в умовах найбільш, так би 

мовити, рівноцінного співвідношення, а отже слугують плідним полем для 

вивчення й узагальнення як в літературознавчих, так і в музикознавчих 

дослідженнях. 

У своїй статті Н. Брагіна [22]  наголошує на необхідності адекватної 

інтерпретації суто музичних термінів у процесі застосування музикознавчих 

методів до аналізу літературного твору, оскільки досить часто різночитання й 

метафоричне розуміння того чи іншого музичного терміну призводить до 
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втрати первинного його значення в процесі міждисциплінарних досліджень 

[22]. Очевидно, що відправною точкою для виокремлення форм музикалізації 

в літературному творі, особливо на рівні музичних технік і структур та 

словесної музики, повинен бути аналіз  музикознавчих категорій.  

У зв’язку з цим, на наш погляд, доцільно застосовувати метод 

ейдетичної редукції [55], який дозволить наблизитись до сутності, ідеї тієї чи 

іншої категорії музичного мистецтва й, відповідно, більш адекватно 

окреслити втілення цієї ідеї в межах аналізу літературного твору. 

З джазом музикознавці пов’язують виникнення автохтонної 

американської музики й водночас формування власне американської 

культури, відмінної від англо-саксонських традицій [100-102; 157]. Окрім 

того, джаз як явище відображає основні історико-культурні тенденції першої 

половини ХХ століття, про які вчені говорять як про кризу «європейської 

цивілізації». Індивідуалізм імпровізації джазу виявився своєрідною 

відповіддю на зростаюче знеособлення урбаністичної культури [107, с. 109]. 

Отже джаз як явище культури тісно пов'язаний із питаннями взаємодії 

індивідуума та соціуму. 

З наведеною культурологічною концепцією джазу суголосять і думки 

літературних критиків Т. Денисової та С. Пухнатої [56; 59; 62; 175], а також 

філософська позиція О. Піскун [160]. Дослідники визначають магістральні 

орієнтири літературно-філософської парадигми романів Т. Моррісон як жаль 

про втрачений дух  общинної єдності у середовищі афроамериканців і, 

водночас, як спосіб активізації спроб повернення до цих традицій в умовах 

американської дійсності [59; 160; 175]. Інтонаційна практика [215], 

притаманна в тому числі й джазовим композиціям, на думку Ю.Чекана, 

слугує інтонаційним втіленням образу світу конкретної субкультури, певної 

соціальної страти, маючи за мету забезпечити її самоідентифікацію та 

самовідтворення [215, с. 106]. 

Подібність думок науковців з різних галузей гуманітаристики щодо 

джазу і творчості Т. Моррісон свідчить про тісний зв'язок літератури як 
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мистецтва з культурою та історією [154; 155]. Зважаючи на 

літературознавчий характер роботи, під джазом у нашому дослідженні 

матимемо на увазі сукупність ознак афро-американського культурно- 

мистецького простору, як елементів формування особливого музичного 

напряму на теренах США [100–102; 180; 242], а також культурно-

філософську парадигму художнього мислення.  

Фундаментальні риси афро-американської музики беруть початок 

передусім з афро-американської пісні (work songs, hollers), де визначальну 

роль відіграють наступні елементи: респонсорний принцип (call-and-

response), використання нестабільних тонів та «ковзних» мелодичних ліній у 

межах різних інтервалів, повторюваність і поліритмія [100–102; 180; 242]. 

Зупинимось детальніше на зазначених характеристиках африканської пісні. 

 Африканська пісня вирізняється грубуватим тембром звучання, який у 

джазі отримав назву «dirty tones» (нечисті тони). У співі африканці 

використовують різкі гортанні та вібруючі звуки, іноді в пісню втручаються 

виклики та вигуки. Для африканських пісень характерне також використання 

звуків із невизначеною або нестійкою висотою, а також виразний 

кумулятивний ефект [66; 100–102; 180]. Як бачимо, генетична спорідненість 

музики й слова [40; 84; 97; 112; 154; 155] виявляється в африканському 

мистецтві у зв’язку з близькістю до повсякденного життя. 

Очевидно, що звукові й структурні особливості афро-американської 

пісні, які стали основою для інших жанрів джазу, мали не лише естетичну, 

але й смислотворчу функцію, що задовольняла певні потреби в комунікації, 

особливо в умовах несвободи й «балансування» між двома культурними 

світами та контактів із ворожим світом білих. Окрім того, саме в музиці 

більш-менш повно реалізовувалось естетичне мислення чорношкірих, яке 

зазнало певних трансформаційних змін під впливом культурно-історичних 

обставин, в яких опинились афроамериканці [33, c. 78].  

Вкраплення елементів африканської пісні, де музика і слово 

зливаються в єдине ціле [84; с. 50], в творчості Т. Моррісон Є. Маслова 
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розглядає як засіб передавання минулого від пращурів до нових поколінь 

[133; с.100]. Джаз у сучасному літературному просторі слугує джерелом для 

висловлення замовчуваного протягом довгого часу [29–31; 32; 54; 56; 64; 163; 

164; 179].  

У зв’язку з цим, на думку Т. Моррісон, підхід до літератури з позицій 

музики, в якій першість належить саме афроамериканцям, має слугувати 

орієнтиром й надзвичайно плідним джерелом для оновлення й розвитку 

американської літератури: «Білі письменники весь час пишуть про нас. 

Найбільш відомі образи – в Апдайка, у  «Регтаймі», – всюди. Саме в цьому і 

полягає життя. І майбутнє американської літератури саме в цьому напрямі. Я 

не маю на увазі, що воно єдине, але одне з найголовніших [260,  с. 28]».  

Продовжуючи розмову про формування джазової естетики в 

мистецькому просторі Америки, слід зупинитися на особливостях духовного 

життя афроамериканців, з яким пов'язаний ще один жанр джазового 

мистецтва – спірічуелз. Оскільки спірічуелз не лише розкриває домінанти 

світоглядно-культурного простору афроамериканців, але й, поруч із іншими 

жанрами, вплітається в імпровізаційний простір джазу, розглянемо основні 

його особливості. 

  Багато з негритянських спірічуелз побудовані на старозавітних 

мотивах, що відображено передусім у їхніх назвах: «Go down Moses», «I’m 

Marching to Zion», «Walk Into Jerusalem Just Like John» тощо. Видатна 

українська дослідниця з питань афро-американської літератури Т. Денисова 

розглядає залучення до літературного тексту структурних компонентів 

спірічуелз в романі Дж. Болдуїна «Іди і віщуй згори» як засіб створення 

духовної атмосфери, в якій формується світосприйняття члена негритянської 

громади [59, с. 424], що власне відображає визначальну роль церкви в 

соціальному житті негра [100-102; 242]. С. Чугунова вважає, що залучення 

рядків з відомого спірічуелз «Go down Moses» в одному з епізодів роману 

«Джаз» Т. Моррісон [219, с. 130] активізує не лише розуміння історії, яка за 

словами Т. Денисової, немовби виштовхує негра в позаісторичний час [59, с. 
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425], але й відображає суб’єктивно-особистісний ракурс як елемент 

конструювання образу однієї з головних героїнь [219, с.130]. Тобто бачимо, 

що інтегрування елементів спірічуелз в літературний твір відбувається зі 

збереженням і деталізацією жанрового змісту цього різновиду джазової 

музики. 

На початку XIX століття а Америці з’явилися перші білі артисти, які, 

зачорнивши собі обличчя, почали виступати на сцені, зображаючи 

псевдонегритянські типажі. Ці номери отримали назву «minstrel show». 

Особливо популярним такий театр у світі американських розваг був 

приблизно з 1840 до 1910 року [30; 100-102]. Театр менестрелів та кейкуок, 

поруч із естетикою європейської легкожанрової музики, мали безпосередній 

вплив на формування регтайму [101; 102; 240-242]. З метою виокремлення й 

аналізу форм перекодування регтайму в романі Е. Доктороу «Регтайм» в 

одному з основних розділів дисертації, розглянемо деякі структурні ознаки й 

жанрові особливості театру менестрелів та кейкуоку.  

Традиційно батьком американських менестрелів прийнято вважати 

«Джима Кроу» Райса. Його вистава у фантастичному латаному костюмі з 

гротескними жестами, кульгавим човганням і стрибками завоювала 

прихильність публіки від Цинцинатті до Нью-Йорка й навіть Лондона [101; 

102; 180; 242]. Головним музичним інструментом, що супроводжував шоу 

менестрелів і згодом кейкуок, було банджо. Саме в мелодіях банджо, 

формувався інструментальний принцип поліритмії, який став основою для 

регтайму і джазу [100-102; 240–242]. Як бачимо, в театрі менестрелів 

переважав видовищно-жестовий компонент, а також простежується 

домінування ритму в музичному супровіді.  

Саме з театром менестрелів відомий фахівець з питань американістики 

й афро-американської драматургії Н. Висоцька пов’язує виникнення першої 

автохтонної форми сценічного видовища в США й водночас провину за те, 

що усміхнена й комічна чорна маска надовго увійшла до театрального 

вжитку та суспільної свідомості як правдивий образ негра. Разом із тим, 
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менестрельна естрада, як зазначає дослідниця, виконувала 

психотерапевтичну функцію, даючи вихід небезпечним для суспільного 

спокою негативним емоціям [29, с. 55-56]. 

Попередник регтайму кейкуок, який, у свою чергу, сформувався на 

ґрунті шоу менестрелів та латинського фольклору у другій половині ХІХ,  

символізує ідею роздвоєного образу. В основу цього танцю покладено 

конфлікт ритмів: маршевих рухів ніг та буйного розмахування руками, що 

суперечить рівномірній пульсації [100–102; 240–242].  

Відомо, що на початку ХХ століття саме пісенно-танцювальні жанри 

афро-американського фольклору послугували вихідним пунктом для 

реконструкції негритянського світобачення в творчості латиноамериканських 

поетів-негристів. Грайливо-примітивні образи й мотиви були покликані 

зруйнувати європейський естетичний код, зокрема й у аспекті реалістичного 

змалювання людської зовнішності [108, с. 138-142]. Отже, жанрові 

компоненти театру менестрелів та кейкуоку, завдяки актуалізації 

притаманних їм мотивів руху, видовищності, тілесності, гумору, слугували 

плідним джерелом для творчого поетикального експерименту. 

Виникнення регтайму як самостійної музичної течії зазвичай 

пов’язують із датою першого опублікованого регу. У 1895 році Бен Харней 

видав у Лусвіллі свою регтайм-п’єсу «You’ve Been a Good Old Wagon». [242; 

275]. Слово регтайм позначає «розірваний час», а сам термін «rag» – звук, що 

з’являється між долями такту. Окрім того, «rag» у негритянському 

середовищі означало «дражнити», «жартувати», «насміхатися». Нарешті, 

слово регтайм може також походити від «джигтайм» – назва менестрельного 

танцю, що виконувався під звуки банджо [100-102; 180]. Тобто в самій назві 

жанру закладено ідею зниженого гумору та іронії. 

Дослідники пов’язують основні структурно-стилістичні особливості 

регтайму з трансформацією принципу видовищної асинхронності рухів у 

процесі виконання кейкуоку. Вона знайшла своє втілення у конфлікті планів-

ритмів, яку можна простежити в будь-якому регтаймі. Регулярність 
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маршового дводольного ритму в басах акомпанементу порушується вільним, 

синкопуванням у  верхньому регістрі. Регтайм вирізняється також точністю 

акцентів, що асоціюється з механічним рухом, а також танцювальною 

повторюваністю в манері perpetuum mobile. На розвиток регтайму справили 

також вплив модні європейські захоплення романтичною фортепіанною 

школою (Ф. Ліст, Ф. Шопен, Ф. Шуберт)  [101; 102; 274]. 

Регтайм як назва літературного твору Е. Доктороу, на думку О. Собко, 

– це не лише метафора, але передусім музикальність, що підсилює 

евокативність та сугестивність образів, які сприяють поєднанню ідей 

неопрагматизму та мотивів щиросердної альтруїстичної сили, розкриттю 

іммігрантської тематики, дискурсу американського плюралізму та фемінізму 

[184, с.102-104]. Як бачимо, у визначенні особливостей імплікації регтайму 

О. Собко враховане характерне для цього жанру своєрідне поєднання 

«верху» і «низу». 

Згадана нами опозиція водночас вказує на наявність міфологічного 

підґрунтя [89] в системі інтермедіальних зв’язків цього роману. Отже, 

видається можливим припустити, що процес інтеграції музичного медіуму в 

літературний твір водночас пов'язаний із актуалізацією глибинних 

узагальнюючих структур тексту. У зв’язку з цим, для виокремлення форм 

літературно-музичної інтермедіальності, а також у процесі їх інтерпретації 

вважаємо за доцільне використання, окрім структуралістського та 

постструктуралістського методів, елементів міфокритики та герменевтичного 

аналізу. 

Наприкінці 20-х років регтайм зникає з поля зору, поступаючись 

місцем ранньому джазу, який формувався у тісній взаємодії з блюзом. Саме 

слово «blues» походить від англійського «blue devils» (букв. «голубі 

дияволи»), при чому переклад «голубий» поступається більш відповідному 

«сумний», «меланхолійний». У блюзі співається про нерозділене кохання, 

втрачену людську гідність та несправедливе ставлення, непосильну працю й 

неволю, про тугу за батьківщиною чи власну бідність і злидні [99-102; 180]. 
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Отже, естетика цього жанру передджазової епохи маніфестує глибоке 

суб’єктивно-індивідуалістське, екзистенційне начало. 

Для блюзу, особливо інструментального, також притаманна 

імпровізаційність, використання коротких розмовних викликів жаргонного 

характеру, а також дисонансна музична інтонаційність. Так звані блюзові 

тони (blue tones) дисонують з «чистими» функціональними акордами. Партії 

блюзових вокалістів досить часто імітують звукові ефекти музичних 

інструментів шляхом використання ритмічних ефектів, позбавлених будь-

якого сенсу [100-102; 242]. Тобто естетика блюзу відображає синкретизм 

поетично-музичних категорій, що сприяє реалізації основної його ідеї – не 

просто виразити, але й розділити, донести слухачеві передусім почуття та 

емоції, а також думки. Власне оповідне начало, напевно, відіграє тут 

найбільш визначальну роль. 

У зв’язку з цим, блюзові мотиви й структури стали плідним підґрунтям 

для поезії митців Гарлемського ренесансу, для яких «новий негр» постав 

незвичним героєм: чорний музикант, джазист, танцюрист, представник 

негритянської богеми [42, с. 277].  У своїй статті  Г. Стембковська [189] 

проводить детальний аналіз поетикальних і формотворчих елементів блюзу в 

поезії афро-американського поета Ленґстона Г’юза, доводячи, що 

«блюзова/джазова поезія стала одним із проявів важливої модерністської 

тенденції синтезу мистецтв [189, с. 129]». Загалом, як зазначає 

М. Шимчишин, «у парадигмі Гарлемського ренесансу негритянська музична 

спадщина мала важливе значення для формування расової самості [224, c. 

122]». Отже, дослідники наголошують на іманентній близькості естетики 

блюзу й джазу до запитів ідеологічно-світоглядних пошукувань та творчого 

експериментування. 

Елементи блюзової поетики знайшли плідний ґрунт і в прозі, зокрема у 

творах Р. Райта, Р. Елісона, Д. Болдуїна, Г. Нейлор та інших [59; 219]. 

С. Чугунова визначає наступні основні функції використання блюзової 

естетики в романах Т. Моррісон: терапевтичний вплив музики; змалювання 
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особливого співацького таланту чорних жінок; розкриття багатого 

художнього потенціалу даного музичного жанру [219]. Підсумовуючи, 

можна сказати, що зміст інтегрування в літературний текст засобів блюзової 

експресивності полягає у формуванні в межах читацької рецепції 

багатогранного, деякою мірою інтимно-інтуїтивного середовища, як 

необхідної передумови для світоглядно-духовного прозріння. 

В одному з романів Е. Вокер В. Іваненко виокремлює структурні 

компоненти блюзового квадрату,  граундбіту (див. Додаток Б) і відображення 

руху мелодії, а також звукові ефекти імітування гри на музичних 

інструментах джазового ансамблю [82]. Характер і результати цього та 

інших, вже згаданих нами, досліджень свідчать про особливий іманентний 

зв'язок літературної творчості та джазового мистецтва, що вочевидь 

підтверджує актуальність міждисциплінарних студій із більш предметним 

залученням методологічного апарату суміжних дисциплін; та вказує на 

перспективність напряму дослідження. 

На відміну від блюзу, джаз заснований на європейській гармонії й 

більшою мірою є жанром інструментальної музики. Окрім блюзового 

звукоряду, серед елементів власне афро-американського походження значну 

роль у формуванні виражальних засобів джазу відіграла так звана 

«перукарня-гармонія» (barbershop harmony). Назва «перукарня-гармонія» 

виникла через традицію музиціювання невеликих самодіяльних ансамблів у 

барах перукарень – улюблене на той час місце для дозвілля [105; 235]. Це 

один із багатьох прикладів у ґенезі одного з найбільш популярних і до 

сьогодні жанрів американської музики, що свідчить про тісний зв'язок джазу 

з повсякденним життям і, власне, пояснює його неабияку популярність. 

Визначальна риса джазу – це колективна імпровізація, що включає в 

себе не лише експромт [131, c. 12]. Базою для музичної мови джазмена 

слугують блюзи і реги, які, поруч із іншими формами фольклору і 

популярної музики, стають частиною його музичного мислення. Найчастіше 

саме блюзові конструкції слугують будівельним матеріалом для джазу [94; 
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118; 180]. Якщо формам перекодування блюзу присвячено велику кількість 

публікацій, то особливості перекодування регтайму як одного з 

формотворчих елементів естетики джазової імпровізації, зокрема у романі 

Т. Моррісон «Джаз», не розглядалися. Це питання становить одне із завдань 

нашого дослідження. 

Загалом дослідники джазу і блюзу виокремлюють такі їх особливості: 

1) поліритмія; 2) синкопування; 3) тенденція завершувати мотив не цезурою, 

а навпаки – зливати його з початком наступного утворення; 4) прийом 

відхилення на якусь долю секунди від часу, на який, відповідно до 

європейського слуху, повинен припадати акцент; 5) характерний прийом 

нескінченого остинатного проведення одного ритмічного мотиву, який 

відрізняється від остинатності в європейських танцювальних жанрах саме 

через свою нескінченну багатогодинну повторюваність у поєднанні з 

усезростаючим нагнітанням збудження [66; 99; 131; 158; 180; 242].  

Віссю джазової естетики можна вважати особливості ритмічної 

організації звукового потоку. Ритм – одна з категорій аналізу, спільних як для 

музики, так і для літератури. У своїй статті «Ритм прози: історія й теорія 

питання» Г.Ф. Хажиєва [211] аналізує праці низки вчених, які зробили свій 

внесок у розвиток літературознавчої теорії ритму, зазначаючи, що історія 

вивчення проблеми ритму в прозі в цілому виглядає плідною та 

продуктивною, а осмислення цього питання є досить глибоким.  

Вочевидь можна погодитись із думкою авторки в тому, що питання про 

одиниці ритму прози, його аналізу до цього часу залишається в літературі не 

вирішеним до кінця як і сама специфічна характеристика самого ритму в 

прозі. Як зазначає М. Гіршман, ритм по-різному проступає на 

найрізноманітніших (в принципі на всіх) рівнях літературного твору, його 

можна віднайти і в чергуванні більш чи менш образно насичених уривків 

тексту, в повторах і контрастах тих чи інших тем, мотивів, образів і ситуацій 

тощо [44]. 
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Досить глибоко і докладно досліджує мовну реалізацію ритму з позицій 

лінгвістики в романах Т. Моррісон, зокрема і в романі «Джаз», О. Каркавіна 

та В. Кучумова [87; 88; 113]. У вітчизняному літературознавстві відомою є 

робота Н. Любарець, присвячена дослідженню ритму прози В. Вулф. 

Дослідниця слушно зазначає, що «ритм як суттєвий компонент 

модерністичної літератури сприяє внутрішній організації експериментальних 

прозових творів та уможливлює їх неоднозначну читацьку рецепцію [127, 

с. 14]».  

Ритм прози в роботах філологів визначається передусім як періодичний 

прояв фонетичних, семантичних, морфологічних, синтаксичних або 

стилістичних засобів виразності мови в рамках тієї чи іншої ритмічної 

одиниці на відповідних рівнях реалізації даних засобів: фонетичному, 

лексичному, граматичному, а також як періодична послідовність сегментів, 

частин тексту й упорядкована зміна елементів сюжетно-образної системи 

художнього твору на структурно-композиційному рівні реалізації ритму [20; 

21; 44; 128; 198; 210]. Отже, в літературному творі, інтегруючись до системи 

поетикальних засобів, категорія ритму розширює спектр виражальний 

функцій, охоплюючи різні рівні тексту. 

Про відмінність класичної літератури від «літератури джазу» на рівні 

поетики й ідейно-тематичного змісту говорить З. Лановик: «властива для 

класичної літератури “поліфонія” поступається місцем “поліритмії” <…> при 

постійному розгортанні динаміки ритму, він начебто “пульсує”, при чому 

нерідко акцентуються слабкі, а не сильні долі такту [114, c. 84]». Тобто, як 

бачимо, категорія ритму в літературному творі відіграє функцію 

диференціювання родово-жанрових ознак музичних творів, які інтегруються 

в художній текст. 

Підсумовуючи огляд напрямів аналізу перекодування джазу в сучасних 

літературознавчих дослідженнях, відправною точкою для виокремлення й 

аналізу форм перекодування джазу в цій роботі вважатимемо загально-

естетичні критерії джазу як напряму в музиці [100-102; 180; 240-242], 
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включаючи специфіку жанрового змісту, тобто особливості походження й 

призначення – життєвий контекст [17; 103; 155; 185] окремих жанрів 

джазового мистецтва. 

Крім того, враховуємо також особливості музикознавчого аналізу, для 

вивчення форм вербальної музики музичних технік і структур та словесної 

музики, спираючись на вже існуючі дослідження в цій царині [3; 81; 45; 56; 

58; 59; 62; 64; 82; 89; 92; 112; 113; 128; 164; 177; 189; 236], концепцію джазу 

як мови культури [3; 163], а також розуміння будови художнього твору 

Р. Інґарденa [85, с.179-181], психолінгвістичну теорію О. Потебні [165]. 

Для інтерпретації виокремлених форм літературно-музичної взаємодії, 

а також для визначення їх художніх функцій відповідно до методологічних 

принципів компаративістики [27; 28; 51; 60; 154; 155], зокрема й 

інтермедіального аналізу Е. Прієто [269], О. Рисака [178]; в межах концепції 

формозмісту А.Ткаченка [201] та жанрового патерну Т. Бовсунівської [16], 

концепції психологізму в прозі Н. Жлуктенко [76] користуємося 

структуралістським (Р. Якобсон [237; 238], Ю. Лотман [122-125]), 

постструктуралістським (М. Фуко [209], Р. Барт [9-11]), герменевтичним 

(Г. Гадамер [36-38]), психоаналітичним методом [126; 207; 232; 233]; 

елементами міфокритики [1; 116; 231].  

Комплекс визначальних методологічних характеристик 

інтермедіального дослідження, присвяченого взаємодії джазу і літератури, 

повинен враховувати структурний та змістовий аспекти жанрів джазового 

мистецтва, які характеризуються насамперед ліричною суб’єктивністю, 

імпровізаційністю, комунікативністю, ігровою діалогічністю та 

варіативністю. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

Існуючі літературознавчі студії, присвячені вивченню особливостей 

реалізації дискурсу джазового мистецтва в американській літературі, свідчать 

про визначальну роль музичного медіуму у формуванні стилістичних 

особливостей і світоглядних перспектив літератури модернізму США, а 

також про тісний зв'язок джазу й мистецтва слова. У романах Е. Доктороу 

«Регтайм» і Т. Моррісон «Джаз» завдяки своїм назвам романи фактично 

ототожнюються із відповідними видами музичної типологізації.  

Для аналізу форм перекодування джазу в якості центрального напряму 

дослідження було обрано типологію літературно-музичної інтермедіальності 

С. П. Шера. Певною мірою універсальність цієї системи визначається 

можливістю охопити основні напрями дослідження як літературного, так і 

музичного твору. Разом із тим, класифікації В. Вольфа та А. Гіра у цьому 

дослідженні слугують доповненням і певною мірою конкретизацією 

запропонованих С. П. Шером критеріїв, через що використовуватимуться 

нами для характеристики окремих аспектів перекодування джазу, які не 

знайшли відображення або не уточнюються в типології С. П. Шера. 

Підсумовуючи аналіз основних підходів і концепцій щодо вивчення 

явищ літературно-музичної взаємодії, а також існуючих робіт із цієї 

проблеми, можна зробити висновок, що методика прочитання текстів з 

позицій теорії інтермедіальності наразі перебуває у стані розвитку й 

становлення. У зв’язку з цим, видається доцільним доповнити 

інтермедіальний аналіз використанням інших літературознавчих методів 

дослідження, серед яких – феноменологічний, герменевтичний, психоаналіз, 

психолінгвістичний та інші.  

Важливим є також урахування специфіки жанрового змісту музичних 

творів, форми перекодування яких виступають предметом дослідження цієї 

наукової роботи, а також застосування методу феноменологічної редукції у 

процесі виокремлення форм літературно-музичної інтермедіальності для 
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уникнення  метафоризації музикознавчих термінів і категорій у межах 

міждисциплінарного підходу. 

Оскільки ритм виступає найголовнішою ознакою джазу, спираючись на 

результати досліджень, присвячених вивченню ритму в прозі, на нашу думку 

видається доцільним виокремити чотири взаємопов’язаних між собою 

напрями аналізу реалізації ритму, які пов’язують як музикознавчі, так і 

літературознавчі критерії: 1) спосіб смислового й водночас формального 

членування художнього повідомлення, 2) характер його розгортання в 

художньому часопросторі й реальному часі рецепції художнього твору; 3) 

повторюваність структурно завершених смислових фрагментів та комбінацій; 

4) характер повторюваності з урахуванням специфіки джазового ритму 

(асинхронність, нерівномірність, поліритмія, джазові фігури тощо).  

Перший напрям охоплює можливості як літературного, так і музичного 

текстів формувати окремі завершені структури різної протяжності, що 

забезпечує відчуття плину часу в процесі рецепції художнього твору. Другий 

напрям характеризує безмежну кількість комбінацій завершених структур 

художнього мовлення, організованих відповідно до передусім принципів 

контрасту, паралелізму, взаємопереходів, уповільнення, прискорення тощо, 

активно залучаючи при цьому використання пауз-зупинок і різних форм 

інтонаційності. Третій напрям безпосередньо дозволяє організувати в ціле 

окремі елементи й структури. Нарешті, четвертий – диференціює специфіку 

джазового ритму у порівнянні з ритмом класичної музики. 

Загалом, розглянуті у першому розділі концепції визначення художніх 

функцій форм перекодування джазу в літературних та літературно-поетичних 

текстах, відповідно до існуючих досліджень, що демонструють застосування 

принципів інтермедіального аналізу до вивчення особливостей взаємодії 

літератури та джазу, можна узагальнити відповідно до декількох напрямів, 

які слугуватимуть відправними пунктами для інтерпретації форм 

перекодування джазу в цій науковій роботі.  
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Вони включають: реалізацію концепції культурно-етнічної спадковості; 

усвідомлення взаємодії літератури й музики як засобу творчого 

експериментування; поглиблення емоційно-суб’єктивних аспектів художньої 

дійсності; формування інтелектуально-ігрового горизонту читацької 

рецепції; ретрансляцію структурно-змістових характеристик музики загалом, 

а також окремих жанрів джазового мистецтва. 
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РОЗДІЛ 2 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ВИМІР РЕГТАЙМУ В РОМАНІ Е. Л. ДОКТОРОУ 

«РЕГТАЙМ» 

 

2.1. Елементи вербальної музики у романі Е.Л. Доктороу «Регтайм» 

2.1.1. Ідейно-символічний зміст образу піаніста Коулхауза Вокера. 

 

Роман Едгара Лоуренса Доктороу «Регтайм» вперше опубліковано 1975 

року, і вже у 1976 році твір отримав Національну книжну премію. 

Письменник звертається до періоду кінця ХІХ – початку ХХ століття в 

Америці, який увійшов у історію під назвою «епоха регтайму».  В цей час у 

США відбувається піднесення й розквіт капіталізму, швидкими темпами 

зростають промисловість, населення, міста.  

Значну роль у підвищенні продуктивності праці відіграв розвиток 

загальної і технічної освіти. Розпочинається ера безмежної влади банків і 

жорсткої комерційної конкуренції. В культурному житті межа ХІХ – ХХ 

століть відзначилась стрімким розвитком кіно, широким розповсюдженням і 

неабиякою популярністю регтайму [31; 58; 59; 79; 102].  

У романі «Регтайм» згадуються реальні географічні місця та історичні 

особи того часу: Е. Голдман, З. Фрейд, К. Г. Юнг, Г. Гудінні, Я. Ріїз, 

Т. Драйзер, Л. Воррен та багато інших. В основу сюжету також покладено 

факт реального вбивства Стенфорда Вайта чоловіком Евелін Несбіт Гаррі 

К. Фсоу [31; 58; 59; 79; 89; 252]. Висвітлення історій життя героїв подекуди 

нагадує репортажі [79, с. 184] в газеті, а іноді – кадри з німого кіно [58; 59]. 

Яскравим тому підтвердженням слугує екранізація, здійснена М. Форманом у 

1981 році. Е. Доктороу майстерно вплітає кінопоетику в естетичну тканину 

прози, використавши не тільки монтаж, а й ритміку, і звук/умовчання, і 

мозаїчність, і чергування планів, тобто вдається до синестезії [57; 102]. 

Специфічне взаємопроникнення історії й вигадки, створення і 

перетворення історії [19; 109] в «Регтаймі» завжди привертали увагу 

критиків американської літератури. Так, американець К. Леман-Хаупт 

http://www.eleven.co.il/article/11228
http://www.eleven.co.il/article/14348


37 

зазначав, що «Роман Е. Доктороу «Регтайм» – це надзвичайно оригінальний 

експеримент в історичній белетристиці. Він працює настільки добре, що 

кожен захоплюється ним з перших сторінок, неначе він був би найбільш 

традиційним із розваг [257]». Отже дослідник наголошує, що тематично-

змістові та зображально-виражальні засоби виразності роману 

американського письменника орієнтовані передусім на пересічного читача, а 

також вказує на ідею розважальності, несерйозності, які також характерні для 

естетики регтаймів. 

Пройнятий іронічним тоном оповіді, роман репрезентує погляд у 

минуле, яке бачиться дещо пом’якшеним, яскравим, у ньому виявляється те, 

що було найсуттєвішим для свого часу. Маємо таким чином «ретророман» у 

стилі так званого регтайму, в якому за аналогією синкоп у музиці драматична 

мелодія чорношкірого піаніста переривається драматичними історіями, з 

яких складається мозаїчне обличчя епохи [59, c. 323-324]. Як бачимо, відома 

українська дослідниця Т. Денисова досить слушно визначає саме сюжетно-

композиційний компонент структурування роману провідним принципом 

реалізації композиційної дворівневості музичного жанру регтайм. 

У своїй роботі «Постмодернізм або культурна логіка пізнього 

капіталізму» Ф. Джеймсон [253], характеризуючи творчість Е. Доктороу, 

називає його «епічним поетом зникнення американського радикального 

минулого, примирення давніших звичаїв та моментів американської 

радикальної традиції [253, c. 24-25]». Це твердження відповідає визначеній 

нами у попередньому розділі концепції реалізації культурно-етнічної 

спадковості, що підтверджує деякою мірою виправданість вибору 

письменника на користь музикалізації художнього тексту. 

Відома дослідниця постмодернізму Л. Хатчон [252] відносить роман 

Доктороу «Регтайм», разом із творами «Сто років самотності» Г. Маркеса, 

«Жінка французького лейтенанта» Дж. Фаулза та «Ім’я рози» У. Еко до 

зразків історіографічної метапрози, для якої характерні саморефлексивність і 

відверта пародійність [252]». Вочевидь можна погодитись із думкою критиків 
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про те, що власне художня «сучасна історичність» відіграла першорядну 

роль у популярності роману «Регтайм». 

Розпочинаючи інтермедіальний аналіз твору, слід у першу чергу 

звернути увагу на зв'язок назви, епіграфу, особливостей композиції та 

нарації. Вочевидь назва «Регтайм» та слова епіграфу, що належить відомому 

композитору цього жанру, покликані активізувати метафорико-естетичне 

мислення і сприйняття у читача. Фактично вже на початку твору автор 

вибудовує аналогію між історичною епохою та особливостями регтайму як 

жанром музичного мистецтва.  

Окрім глав, роман поділений письменником на чотири частини, що 

нагадують чотири частини регтайму [89]. На нашу думку, виокремлення 

ознак музичного структурування також можливе завдяки врахуванню 

загального змісту художнього твору. Роман має декілька сюжетних ліній, 

перетин і взаємозв’язок яких утворює складні мотивні утворення, що власне і 

дають змогу виокремити факт перекодування структури  регтайму. Досить 

схематично видається можливим окреслити такі його частини, як 1) тема 

американської родини; 2) тема родини іммігрантів; 3) дискусія довкола 

американської мрії 4) історична картина США на межі століть.  

На рівні нарації та композиції зберігається запозичений із регтайму 

принцип безперервності й відсутності пауз, сполучних мотивів між відносно 

самостійними й завершеними  смисловими частинами. Ця характеристика 

перекодовує зміст характерної для регтайму фортепіанної техніки, 

успадкованої від гри на банджо під час менестрельних шоу [101; 102;  180; 

242]. Причому на рівні коротких смислових комплексів більш виразно 

звучить саме музика банджо, на відміну від мотивних утворень, що є 

відповідно ближчими до мотивів регтайму у виконанні фортепіано. Отже, 

перекодування регтайму, активізуючи зображально-виражальні можливості 

художнього тексту, в даному разі виконує роль своєрідного посередника між 

культурними пластами, тобто актуалізує концепцію культурно-етнічної 

спадковості, як одну з художніх функцій перекодування регтайму. 
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Метафоричну імплікацію ідеї дворівневої композиції регтайму на рівні 

художньо-поетологічного змісту можна простежити, відштовхуючись від 

опозиції «правда-вигадка [31; 58; 59; 74; 79; 89; 252]». Зокрема, специфічне 

поєднання історичного фону як певної стабільної основи, утвореної засобами 

інтертекстуальності, та власне художньої вигадки можна вважати одним із 

способів імітування взаємодії акомпанементу регтайму і власне синкопованої 

мелодики в літературному тексті. 

Першорядну роль в аспекті вивчення засобів вербальної музики та 

імплікацій регтайму в романі відіграє образ чорношкірого музиканта 

Коулхауза Вокера. Як зазначає О. Собко, він «грає своє життя всупереч 

заданій темі [184, с. 100]». На думку О. Мулярчика, різке перефокусування 

уваги письменника на постаті Коулхауза Вокера у другій частині роману 

відображає тенденції американської літератури 70-х років надавати провідну 

роль людині, герою, що протистоїть масі [150, с. 47]. У будь-якому разі, ідея 

характерного для регтайму асинхронного протиставлення художніх площин, 

окрім реалізації основної структурної форми регтайму, актуалізує сюжетно-

композиційні та ідейно-тематичні функції. 

Відповідно до сюжету, Коулхауз дуже талановитий і відомий у Гарлемі 

виконавець регтайму. Він приїхав до Нью-Йорку аби разом із Джимом 

Юерепом виступати з концертами в казино на Манхеттені. Вперше читач 

дізнається про це зі сцени, що має місце в будинку, де живуть Мати, Батько, 

Син, Дідусь та Молодший брат Матері. Коулхауз Вокер приїздить туди для 

того, щоб побачитись із матір’ю свого новонародженого сина й освідчитись.  

Подорожуючи містом Нью-Йорк, Вокер стикається з проявом расової 

агресії й приниження: його автомобіль зумисне паплюжать члени команди 

пожежників, яких очолює родич одного з представників влади. Прагнучи 

відшкодування збитків і захисту своїх прав законним шляхом, Коулхауз, 

однак, стикається з інертністю  й упередженістю владних структур, через що 

вдається до більш радикальних дій.  
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Разом зі своїми однодумцями він захоплює одну з найбільш відомих 

бібліотек, засновану мільйонером Морганом. Ситуація ускладнюється ще й 

смертю Сари – нареченої Коулхауза. Погрожуючи підірвати бібліотеку, він 

висуває ультиматум: «One, that the white excrescence known as Willie Conclin 

be turned over to my justice. Two, that the model T Ford with its custom pantasote 

top be returned in its original condition [243]» (Тут і далі див. Додаток А).
1
 

Знову ж, символічним напевно є те, що Вокер висуває саме дві вимоги. 

Кожне з речень, що починається числівником, ніби імітує сильну долю 

всередині дводольного такту. 

Відома українська дослідниця, автор числених праць, присвячених 

питанням взаємодії історії та літератури О.Бойніцька цілком слушно 

розглядає творчість Е.Л.Доктороу, поруч із творами таких письменників, як 

М.Кундера, Г.Бель, К.Вольф та інших у складі світового явища, до якого 

належить англійський історіографічний роман. Теза авторки про те, що 

історіографічний роман презентує історію в децентрований спосіб і скоріш 

оповідає історію свідомості [19, с.56-57], цілком відповідає пов’язаній із 

образом чорношкірого піаніста стратегії музикалізації роману «Регтайм» за 

напрямом вербальна музика.  

  Поява Коулхауза в будинку заможної американської родини 

підприємців, з точки зору розгортання сюжету й ідейного змісту роману, 

слугує поштовхом до певних трансформацій: «The appearance of these 

magnificent lovers in the family’s life had been startling; the conflict of their wills 

had exercised an almost hypnotic effect [243]».
2
 Зокрема  Батько відкриває для 

себе інший погляд на феномен чорношкірої людини в Америці.  

Символічний зміст вербальної музики проявляється в системі взаємодії 

художніх образів. Коулхауз Вокер вразив голову американської родини 

своїми природними манерами. Піаніст змушує по-новому звучати фортепіано 

(метафора оновлення), зриваючи завісу расистських стереотипів щодо афро-

американської музики й культури як чогось брутального, кумедного, 

низького. 
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Вокер пояснює Батькові різницю між «кун сонгз» та регтаймом.  Окрім 

того, звуки «Вол стріт рег» (Wall Street Rag), та регтайму «Кленовий лист» 

(Maple Leaf) відомого композитора Скотта Джопліна у згаданій сцені 

об’єднують усіх членів родини в кімнаті, де лунає музика: «When the piece 

was over Coalhouse Walker turned on the stool and found in hіs audience the 

entire family, Mother, Father, the Boy <…> [243]».
3 
Таким чином, за допомогою 

постаті виконавця, називаючи членів родини аудиторією, в комплексі з 

іншими елементами вербальної музики, автор відтворює атмосферу 

концерту.
 

В даному разі маємо справу, за термінологією С. П. Шера, з прямою 

репрезентацією музики в словах або, за визначенням В. Вольфа, – з явищем 

експліцитних музичних референцій, оскільки письменник згадує й описує 

через слова наратора реально існуючі музичні твори. Для характеристики 

регтаймів автор використовує як музичну термінологію (chords, synсopating 

chords, octaves), так і низку епітетів та метафор з метою передачі емоційного 

настрою, закладеного в творах.  

Якщо мелодія першого регтайму нагадує букети квітів, то «Maple Leaf» 

звучить більш жорстко і рішуче: «Ill turned or not the Aeolian had never made 

such sounds. Small clear chords hung in the air like flowers. The melodies were 

like bouquets»; «This was a most robust composition, a vigorous music that roused 

the senses and never stood still a moment [243]».
4
 Як бачимо, основні 

інструменти формування зразків вербальної музики в даному уривкові власне 

поетологічні (метафора, порівняння). 

Для Хлопчика ця музика подібна до розсипаних променів світла, що 

поєднуються в заплутані сплетіння, поступово заповнюючи весь простір 

кімнати: «The boy perceived it as light touching various places in space, 

accumulating in intricate patterns until the entire room was made to glow with its 

own being [243]».
5
 Переломлена крізь свідомість дитини метафора 

багатогранності й калейдоскопічності як основна риса регтайму й композиції 

твору [59; 79; 148; 150], що має назву цього жанру джазового мистецтва, 
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водночас імітує щиро-наївний настрій роману-музичної композиції [184, с. 

107]. 

Символічний зміст цієї сцени полягає в актуалізації суспільно-

історичних процесів Америки як багатонаціональної країни [57-59; 63; 79; 89; 

148; 150; 223; 252;] в епоху «Регтайму». Визначальним у цьому аспекті є те, 

що члени родини, в будинку яких з’являється чорношкірий музикант, не 

мають імен [89; 148; 150], що свідчить про тяжіння письменника до 

міфологізації [89], тобто схематичних узагальнень у процесі творення 

художнього часопростору. 

Антитетичність на рівні системи образів у прозовому творі відомий 

фахівець з питань інтермедіальності Н. Любарець розглядає як один із 

принципів ритмізації [127, с. 10]. Схематизація, подекуди карикатурність 

[109] на рівні образів у романі «Регтайм» Е. Доктороу також забезпечує 

ефект ритмізації. Родина в складі Батька, Матері, Молодшого брата, Дідуся й 

Хлопчика уособлюють типових представників тогочасного суспільства в 

Америці [58; 79; 89]. У варіанті своєрідної історії Америки [19; 58; 59; 79; 89; 

148; 150], який пропонує автор роману, члени цієї родини протиставляються 

реальним відомим історичним особам.  

В. Шестаков вбачає в подіях роману відображення Америки 50-60х 

років, з притаманними їм політичними скандалами, вибухами расизму, 

чорний екстремізм, втечу від реальності в окультизм, соліпсизм і психоаналіз 

[223, с. 70]. Заробляючи гроші від продажу феєрверків і прапорів, Батько 

відчуває необхідність долучитися й до наукового світу, беручи участь в 

експедиції до Північного полюсу разом із відомим дослідником Робертом 

Пірі та його чорношкірим помічником Метью Хенсоном. Його невдача через 

неможливість витримувати суворий холод слугує одним із засобів для 

творення іронії.  

Молодший брат Матері закохується у відому американську натурницю 

й актрису Евелін Несбіт, а також знайомиться з анархісткою Еммою 

Голдман. На противагу Батькові, Молодший брат підтримує Коулхауза 
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Вокера й згодом приєднуються до його бунту, після чого бере участь у 

Мексиканській революції. Визначальним є те, що на відміну від інших членів 

родини, саме Молодший брат знайомий із мелодіями регтаймів, і для нього 

гра піаніста не є чимось незвичайним. Під час перебування в бібліотеці 

Моргана у складі команди однодумців Коулхауза, Молодший брат – єдиний 

учасник, який має білий колір шкіри, фарбує обличчя в чорний колір.  

Окрім заходів конспірації й підсвідомого бажання знайти своє місце 

серед прогресивних, на його думку, борців за права і свободи, ця деталь 

відлунює атмосферою менестрельного шоу. Щоправда, з урахуванням 

ідейного змісту розмови Коулхауза з Батьком стосовно відмінностей між 

регтаймом і менестрелями, постать Молодшого брата стає знаком 

карнавалізації, яка, демонструючи в ігровий спосіб іншу перспективу чорної 

маски в межах художньої правди, розвінчує упереджені погляди на 

негритянську культуру.  

Предметом висміювання для Молодшого брата як карнавального й 

подекуди карикатурного актора шоу менестрелів у цій сцені виступає не 

обмеженість чи примітивізм афроамериканця, а безпосереднє втілення 

американської мрії [58; 59; 239]. У зв’язку з цим, можна зробити висновок, 

що вербальна музика в романі також виконує функцію маркування 

світоглядних відмінностей і творення іронічного підтексту.  

Зміни відбуваються і в житті Матері. Саме засоби вербальної музики 

дозволяють відобразити емоційні переживання та світоглядні трансформації, 

що виникають у героїні під час перебування на морському узбережжі разом 

із чоловіком та сином. Одного вечора сім’я зупиняється біля павільйону, де 

грає духовий оркестр. Мати не знає назви музичної композиції у виконанні 

чорношкірих музикантів, але музика здається їй доволі схожою на ту, що 

виконував Коулхауз  Вокер під час одного зі своїх візитів до Сари. Як 

зазначає В.Конен, регтайм був настільки популярним, що духові оркестри 

включали його до свого репертуару надаючи цьому фортепіанному жанру 

важкого «мідного звучання» [102, с. 136-137]. 
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Звуки регтайму викликають у Матері докори сумління через те, що 

вона знехтувала своїм Молодшим братом, але разом із тим, вона відчуває 

запаморочення від споглядання світла в павільйоні, де «indomitable musicians 

sat in red and blue uniforms with their shiny trumpets, cornets, tubas and 

saxophones, she saw under each trim military cap the solemn face of Coalhouse 

[243]».
6
 Отже, на рівні поетики вербальна музика відіграє роль художнього 

прийому повернення в минуле, а з точки зору художнього змісту – сприяє 

реалізації емоційно-суб’єктивних характеристик образу.  

Від початку роману стосунки між Матір’ю та Батьком зображені як 

досить стримані, буденні, позбавлені тепла і романтики. Наратор розповідає 

про них із іронією. Навіявши спогади про віддане кохання чорношкірого 

музиканта та хатньої робітниці, музика пробуджує в Матері підсвідоме 

бажання відчути справжнє кохання. Від того часу, як зазначається у тексті, 

«She began to consider her attentions that were being paid her by various of the 

hotel guests [243]».
7
 Зрештою доля зводить її з Тятею, євреєм-іммігрантом, 

який перетворився на відомого діяча кіномистецтва.  

В цілому фігура харизматичного виконавця регтайму виконує функцію 

залучення слідів [106] афро-американського дискурсу на рівні носіїв афро-

американської культури й ідентичності [29–33; 56–59; 62; 224; 225], 

вказуючи на їх активну роль у формуванні власне американської 

ідентичності [31; 32; 59; 145; 224]. Зображуючи поруч із чорношкірим 

піаністом долю єврея-іммігранта, який зрештою немовби знеосібнився, 

втратив своє «я» [184, с. 103], письменник протиставляє їхню подекуди 

ідеалізовану щирість, наївність, бунтарство [184, с.102-107] «безликим» [58; 

59; 148; 150; 184] заможним американцям, що живуть у полоні стереотипів. 

У цьому полягає основний стрижень дискусії автора щодо 

американської мрії як етосу американського суспільства [58; 59; 148; 150; 

223; 239]. Подібно до того, як регтайм відіграв значну роль у становленні й 

розвитку американської музики [100–102; 157; 180; 242], піаніст-месник 

слугує нагадуванням про фундаментальну ідею створення США. Символічне 
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значення елемента вербальної музики полягає в конструюванні часовості, 

історичності, прояви якої демонструють наявність полюсної структури 

суспільства та світоглядні трансформації. 

Образ чорношкірого піаніста в романі «Регтайм» слугує центром 

вербальної музики, визначаючи передусім особливості реалізації ідейно-

тематичного змісту роману на сюжетно-композиційному та на рівні системи 

образів. Як своєрідний каталізатор особистісних шукань і зрушень героїв 

постать Коулхауза Вокера та музика регтаймів символічно актуалізують в 

романі проблему особистості в суспільстві.  

 

2.1.2. Інтермедіальні включення на рівні предметного плану 

художнього твору. 

 

Палітра засобів вербальної музики в романі «Регтайм» охоплює також і 

предметний план художнього тексту [85, c. 179] як одне з основоположних 

понять феноменологічного аналізу. В цьому аспекті вони представлені в 

тексті роману за принципом інтертекстуальних вкраплень і пов’язані 

переважно з постаттю Коулхауза Вокера та історичним тлом, а також 

доповнюють загальну мистецьку картину в контексті символізації регтайму 

як культурного феномена.  

Так, відповідно до сюжету, будинок Батька і його родини оточений 

алеєю кленів – традиційні дерева для американського пейзажу. Ця деталь 

проходить крізь усю історію успішної родини американців, пов’язуючи її з 

історією чорношкірого піаніста. Саме вийшовши з тіні кленів біля свого 

будинку, Мати чує дивні звуки, що лунають з-під землі, які, як виявляється, 

видає новонароджена дитина Коулхауза Вокера та хатньої робітниці Сари. 

Проходячи крізь алею норвезьких кленів, повернувшись із подорожі до 

Північного полюсу, Батько  бачить свою дружину з тією ж дитиною на руках.  

Клени згадуються в тексті як елемент пейзажу, що в теплих весняних 

тонах провіщає духовне об’єднання родини Коулхауза й Сари.  Під 
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згаданими вже норвезькими кленами збираються репортери після того, як 

стає відомо, що в будинку Матері й Батька живе дитина славнозвісного 

Коулхауза. На думку Н. Карліної, автор запозичив цей сюжет з опери 

С. Джопліна «Трімоніша» [89, с. 80]. Клен як деталь пейзажу в романі 

контекстуально генерує широке коло смислів, які пов’язані з насамперед 

поняттями спасіння, любові, сім’ї, надії, масовості, тощо. 

 Найбільш популярний регтайм Джопліна називається «Maple Leaf», 

що в перекладі означає «листок клену». Відомо, що ця назва походить від 

«Клубу кленового листа» у місті Седалія штату Місурі, де часто виступав 

Скотт Джоплін. Твір цього композитора став хрестоматійним прикладом для 

наступних музикантів, які створювали регтайми. Зображення кленового 

листка й дотепер слугує своєрідною візитівкою як творчості композитора, так 

і всього музичного жанру «регтайм».  

Як бачимо, згадка про клени, однак, набуває ознак вербальної музики 

лише опосередковано, тяжіючи до знаку-символу, завдяки паратекстуальним 

та внутрішньо-текстуальним зв’язкам між елементами експліцитних 

музичних референцій – назва твору, епіграф, згадка про Скотта Джопліна, 

виконання регтаймів і ставлення Коулхауза до його творчості. 

Фактично клени в романі виконують своєрідну зображально-

аплікативну функцію, подібну до ілюстрації на обкладинці нотного збірника 

регтаймів. Те, що фігурують саме клени, а не окремий листок можна 

пояснити тяжінням авторської художньої стратегії до міфологізації 

художньої картини світу «Регтайму» [89]. Адже образ світового дерева – 

одна з найбільш поширених міфологем, яка в багатьох культурах уособлює 

ідею творіння, ініціації, плодючості, а також абсолютної реальності та 

безсмертя [231]. Відокремлення дерева із загальної сукупності явищ 

предметного світу в художньому тексті через просторові акцентування 

завжди слугує проявом сакрального [231; 232]. Завдяки залученню 

міфологеми світового дерева сім’я Батька й Матері сприймається як символ 

американського суспільства.  
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Окрім названих вже Джопліна і Юерепа, в романі Доктороу «Регтайм» 

згадуються також Джон Суза – «король» маршів і автор знаменитого «The 

Stars and the Stripes Forever», що став національним маршем США, та 

Фредерік Шопен – відомий своїми вальсами, ноктюрнами, полонезами, 

мазурками, автор всесвітньовідомого «Революційного етюду»; угорський 

композитор Ференц Ліст – майстер рапсодій. Серед композиторів легких 

музичних жанрів згадуються Віктор Герберт – американський композитор 

ірландського походження, автор оперет, прем’єри яких відбувалися у 

Бродвеї, починаючи з 1890-х і до початку Першої світової війни; Рудольф 

Фрімль – американський композитор чеського походження, автор класичної 

та легкої музики, оперет, а також кіномузики. 

Під звуки маршу Сузи в романі відбувається парад на підтримку 

передвиборчої кампанії одного з політиків. Промови після демонстрації 

лунають з маленької сцени, під відкритим небом. На такій же сцені вночі 

знаходять прихисток Тятя, майбутній кінорежисер, зі своєю донькою під час 

однієї з подорожей. Оркестр також супроводжує скорботну церемонію в 

Гарлемі під час поховання Сари.  

У змалюванні процесії фігурує Бруклінський міст – один із символів 

США: «The band played dirges through the quiet streets of Harlem <…> The band 

played as the cars slowly crossed the Brooklyn Bridge high over the East River. 

Passengers on the trolley cars along the outer lanes of the bridge stood up in their 

seats to see the grand parade [243]».
8
  Таким чином, автор розвиває концепцію 

всеохопності, історичності мистецтва, його близькості й чутливості до 

процесів, що мають місце в суспільстві [58; 59; 63; 150]. Крім того, 

музикалізація за напрямом «вербальна музика» в даному випадку відображає 

реалізацію емоційно-суб’єктивних та інтелектуально-символічних 

характеристик художнього змісту роману. 

Як відомо, з творів європейських композиторів до регтайму як жанру 

джазової музики проникли особливості гармонії, а також легкий і 

романтичний настрій [101; 102; 180; 240]. Ідею цього впливу в одному з 



48 

епізодів роману втілено завдяки елементам вербальної музики та 

імпліцитним музичним референціям. До елементів вербальної музики 

відносимо згадки про механічне піаніно, на якому полюбляв грати Р. Пірі, а 

також згадки про записи пісень коледжу Боудін (аlma-mater дослідника 

Арктики), творів Віктора Герберта, Рудольфа Фрімла та вальсу Шопена.  

В тексті також вказується на те, що голова експедиції має специфічну 

ходу внаслідок втрати восьми пальців на ногах під час попередньої 

експедиції: «He walked with an odd gait, a kind of shuffle, pushing his feet along 

the floor without lifting them [243]».
9
 З історії відомо, що ця травма сталася 

внаслідок обмороження. З іншого ж боку, в своєму романі Е.Л.Доктороу 

звертається до постмодерністської техніки бриколажу [58; 59; 63; 89; 207], а 

також концепції історіографічного роману, в якому здійснюється 

трансформація приватних подій у події загальні [19, с.56]. Тому деталь 

човгання як засіб реалістичного зображення, у поєднанні зі захопленням Пірі 

грою на механічному піаніно, може  слугувати одним із елементів вторинної 

семіотичної системи музичного жанру регтайм.  

Неважко вгадати в змалюванні човгання натяк на менестрельні шоу, які 

також мали вплив на формування естетики та структурних особливостей 

регтайму. Д. Гудков [53] зазначає, що «Ті чи інші об’єкти світу, що нас 

оточує (як природні, так і артефакти), окрім виконання своїх прямих 

функцій, отримують ще й функцію знакову, виявляються здатними нести 

деякі додаткові значення. Імена, що називають подібні об’єкти, утворюють 

пов’язані вторинні семіотичні системи, які ми називаємо кодами 

(соматичним, зооморфним, природно-ландшафтним та ін.) національної 

культури [53, c. 39]». Тобто дослідник має на увазі приховані текстові 

значення. 

Виокремлення цих вторинних семіотичних систем стає можливим 

завдяки застосуванню методу ейдетичної редукції [55], який у своїх роботах 

використовують більшість дослідників з питань взаємодії мистецтв та 
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інтермедіальності [15; 18; 22; 23; 59; 67; 72; 77; 78; 82; 106; 136-139; 141; 142; 

146; 163; 206]. 

У нашому прикладі саме деталь характерної ходи з вадами пов’язує 

семіотичну систему мови зі вторинною семіотичною системою [6; 70; 71] 

знаків афро-американської культури. Окрім того, відбувається накладання 

експліцитних елементів вербальної музики (згадка про європейських 

композиторів) та імпліцитного знаку-імітації (хода-шаркання) спорідненого з 

регтаймом жанру театрального мистецтва.  

Завдяки цьому в літературному творі розрізняємо своєрідну 

«текстуальну пантоміму», що відображає синкретичність або точніше 

подвійність у природі регтайму. Таким чином, елемент системи імпліцитних 

музичних референцій через «неназваність звуку [92, с.110]» актуалізує в 

музикалізованому тексті присутність, третьої дійової особи – тиші, без якої 

неможлива взаємодія звуку і слуху [92, с. 110]. Тобто в даному разі маємо 

справу з ретрансляцією структурно-змістових характеристик музики як 

одного з напрямів музикалізації літературного тексту. 

Амбівалентність подібного знаку в межах авторської концепції єдності 

різнорідних і самостійних фрагментів цілого в художньому сенсі розкриває 

структуру і сутність авторської метафори щодо зв’язку історії та мистецтва: 

хода як жанровий компонент регтайму і хода як «звук історії», найменша 

частка «музики історії [79, с. 185]». Причому в даному разі історія 

безпосередньо пов’язана з образом Америки як потужним центром 

винахідництва, наукових досягнень [204, с. 5-28]. Тобто предметність 

музикалізації в романі Е. Доктороу «Регтайм» сприяє накладанню 

індивідуально-суб’єктивних та історико-культурних характеристик 

художнього змісту.  

Угорська рапсодія в романі звучить в одному з ресторанів під час 

візиту до Америки З. Фройда з його учнями. Хоча й побіжна, але згадка про 

угорську рапсодію як знак європейської культури, окрім нагадування про 

корені регтайму, відіграє певну роль у конструюванні мотиву імміграції й 
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туги за батьківщиною. Етно-національний контекст жанру інструментальної 

рапсодії, запропонованої свого часу Ф.Лістом, лише увиразнює цей мотив.  

З радістю повернувшись до Відня, З. Фрейд відзначає, що Америка – це 

велика помилка. На нього справило негативне враження поєднання 

надзвичайного багатства та неймовірної бідності, «вульгарна масова 

апропріація європейської культури  і архітектури» [243], а також неабияка 

«зухвалість та брутальність» американців [243]. У даному разі спостерігаємо 

застосування антитези як формотворчого чинника ритмізації [128, с.10] на 

рівні образно-мотивних утворень. 

Таким чином, засоби вербальної музики, марковані елементами 

естетики афро-американського і європейського мистецтва, в романі 

«Регтайм» утворюють своєрідну мозаїку інмедіативів [106], що, в свою чергу, 

імітує синкретизм регтайму як жанру джазової музики. Автор ніби  спонукає 

читача зануритись в атмосферу «композиторської лабораторії» та водночас 

відчути музичне розмаїття епохи регтайму. 

Письменник використовує елементи вербальної музики у порівняннях. 

Так, наприкінці 22-ї глави роману, в якій ідеться про близьке знайомство 

Молодшого брата з Емою Голдман, звуки від руху поїзда порівнюються з 

регтаймом самогубства. Згідно зі сюжетом, Молодший брат, закоханий у 

Евелін Несбіт, не знаходить собі місця в будинку своєї старшої сестри, 

особливо після того, як стає свідком зворушливої історії Коулхауза і Сари. 

Ема Голдман переконує молодика відмовитись від своєї химерної мрії й 

відкритись почуттю свободи. 

В результаті в одному з епізодів роману читач бачить героя на стику 

між вагонами поїзда, який прямує до Нью-Рошелл: «He considered throwing 

himself under the wheels. He listened to their rhythm, their steady clacking, like 

the left hand of the rag. The screeching and pounding of metal on metal where the 

two cars joined was the syncopating right hand. It was a suicide rag. He held the 

door handles on either of him listening to the music [243]».
10

 Як бачимо, для 

порівняння використовується музична термінологія і характеристики звуку 
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від руху поїзда (вереск, биття, потьохкування). Завдяки порівнянню в 

черговий раз мистецтво в романі виявляє себе як  невід’ємна частина життя і 

безпосереднє його відображення.  

Таким чином, за допомогою літературно-художніх засобів автор, за 

визначенням С. П. Шера, непрямо здійснює репрезентацією фіктивного 

музичного твору. Завдяки такій формі перекодування регтайму відбувається 

розширення меж музичного медіуму, музика як мистецтво наповнюється 

предметним, а не лише емоційним змістом. Окрім того, змальований в романі 

й названий наратором «регтаймом самогубства» музичний твір можна 

порівняти з музичним супроводом для епізоду з кіно. На мікрорівні 

представлений засобами вербальної музики регтайм розкриває відчуття 

людини, яка перебуває у межовій ситуації.  

Фактично, ключ-пояснення до авторського розуміння атмосфери епохи 

регтайму так само, як і концепція зв’язку між історією та регтаймом, 

міститься наприкінці роману: «And by that time the era of Ragtime had run out, 

with the heavy breath of machine, as if history were no more than a tune on a 

player piano [243]».
11

 Визначальним у цій метафорі періоду кінця XIX – 

початку ХХ століття виступає акустична характеристика звуку. Автор 

порівнює епоху регтайму з мелодією у виконанні механічного піаніно. 

Як відомо, якість звуку цього музичного пристрою фіксована й не 

підлягає творчому осмисленню й інтерпретації виконавцем, якому, до того ж, 

зовсім і не обов’язково вміти грати на піаніно. Таким чином, механічне 

піаніно виступає знаком доступності, масовості мистецтва, предметом 

індустріалізації й комерціалізації – основні характеристики епохи, якій 

присвячено роман [58; 59; 79; 148]. Разом з тим, конструювання подібної 

форми літературно-музичної інтермедіальності відображає реалізацію 

функцій формування інтелектуально-ігрового горизонту читацької рецепції. 

Фактично зазначена метафора «механічного мистецтва», зокрема 

музики, проходить крізь усю художню оповідь роману Е. Доктороу 

«Регтайм». Щоправда акустичні властивості звуку представлені лише на 
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рівні, за визначенням В. Вольфа, імпліцитних референцій. На відміну від 

словесної музики, ці форми вербальної музики непрямо вказують на ознаки 

музичного мистецтва, натякають, метафорично імітують характерні для 

регтайму й механічного піаніно звуки.  

Отже, своєрідна імітація словесної музики у широкому сенсі 

представлена в романі як багатство звуків зовнішнього світу [45; 92; 112], які 

можна «почути» завдяки характерним епітетам, що змальовують акустичні 

особливості руху транспорту, механізмів, емоційні вигуки дійових осіб. Як 

правило, всі ці звуки передають шумові, а не музичні ефекти, що в 

художньому сенсі несе в собі відчуття хаосу, дисгармонії, тривоги, метушні 

тощо.  

Разом із тим, завдяки звуковим ефектам  читач «осягає внутрішній світ 

героїв, співпереживає з ними їхнє життя [45, с. 135]». Тобто реалізація 

емоційно-суб’єктивних характеристик художнього змісту засобами 

вербальної музики як один із напрямів розширення виражальних 

можливостей літератури також пов'язаний із активізацією інтелектуально-

емоційної рецепції, що базується на прочитанні підтексту.  

Так, під час свого першого візиту до Нью-Йорку З. Фройд відчуває 

внутрішній спротив до звуків міста. Це, насамперед, цокіт кінських копит, 

брязкіт, вереск, сигнали автомобілів: «What oppressed him about the New 

World was its noise. The terrible clatter of horses and vagons, the clanking and 

screeching of streetcars, the horns of automobiles [243]».
12

 Реакція  персонажа-

історичної особи на звуки міста розкриває конфліктність світоглядів, 

закладену в естетиці регтаймів. Тобто взаємодія сюжетних, суб’єктивно-

образних характеристик прозового твору та поетикальних засобів імітації 

звуку в даному разі становлять єдиний комплекс перекодування регтайму як 

на рівні змісту, так і форми. 

Окрім того, невід’ємною частиною міського пейзажу в романі як прояв 

людського прогресу, винахідництва слугують, різні відтінки «соціальних 

звуків [152, с. 157]»: тролейбусного дзвоника, дзижчання моторів, тріск 
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пантографів, шипіння пари на потягах тощо, відображені в тексті засобами 

ономатофонії [199, с. 54]: «The car moved through the city, its motor humming 

in the warm afternoon»; «A police van passed them, its bell clanging»; «Trolleys 

<…> their bells ringing, the flashes of electricity from their pantographs crackling 

<…>»; «<…> and the crowd surged to the doors as the train slid in chuffing and 

hissing great clouds of steam [243]».
13

 Звуки цивілізації несуть у собі, за 

словами Назайкінського, ідею прогресу, винахідництва [152, с. 157]. 

Водночас, в аспекті імітації звукових особливостей регтайму, це може 

вказувати на звуки механічного піаніно, як штучного джерела виконання цієї 

музики. 

Окрім  звуків, характерних для руху транспорту, у романі «звучать» й 

інші механізми. Так, під час суду над Гаррі Фсоу в кімнаті, куди було 

заборонено входити журналістам, Евелін Несбіт чує скрегіт сталевих ручок. 

Ця деталь згадується тричі: «She could hear the scratching of the steel pens»; 

«She heard the scratch scratch of the steel pens»; «She heard the scratches» 

[243]».
14

  Як бачимо, в першій цитаті вводиться ідея сприйняття звуку в 

конкретний момент часу, далі за допомогою повторів вона увиразнюється, 

набуваючи вочевидь емоційного відтінку. Третя цитата ніби підсумовує або 

стверджує доконаний факт сприйняття механічного звуку персонажем 

роману.  

Наведена  схема нагадує структуру блюзового квадрату, проте 

жанровий зміст [17; 103; 154; 185; 202]  блюзу, з характерними для нього 

ліризмом і глибиною почуттів, суб’єктивізмом у даному випадку дещо 

редукований і представлений імпліцитно через підтекст. Записування 

свідчень слугує метафорою історії як основного мотиву роману Е. Доктороу 

«Регтайм» [58; 59; 74; 79; 89; 110]. Водночас через скрегіт ручки, який можна 

сприймати як метафору здавленого або штучного людського голосу, автор 

засуджує пануючий у суспільстві бюрократизм, рутинність судового 

процесу, деякою мірою іронізує над псевдо-демократією американського 

суспільства. Структура блюзового квадрату в даному разі через актуалізацію 
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жанрового змісту блюзу імпліцитно вказує на проблему кризи особистості в 

суспільстві.  

Механічний звук від роботи верстатів в уяві Тяті, який приїздить зі 

своєю донькою до Філадельфії, символізує бідність, злидні і безнадію у 

боротьбі за права і свободи: «He heard the clacking of the looms». «I hate 

machines» – говорить він своїй доньці, – «This country will not let me breathe 

[243]».
15

 Як зазначає відомий дослідник творчості американських 

письменників Н. Висоцька, «Доктороу завжди цікавився неоднозначними 

наслідками науково-технічного прогресу. Як і у його товаришів по перу, цей 

мотив підтверджує гірку переконаність автора у трагічній невідповідності 

між рівнем розвитку науки й техніки та духовним і моральним станом 

суспільства [31, c. 167]». Отже, образ єврейського інтелігента, який 

буквально «задихається» від звуку машин і страйків в Америці, репрезентує 

альтернативне модерністське бачення мистецтва, що не знаходить собі місця 

в атмосфері потужного промислового й комерційного розвитку, але, разом із 

тим, поглинається і розчиняється в ньому.  

В одному з епізодів роману розповідається про знайомство Молодшого 

Брата з Беном Рейтманом – соратником Еми Голдман, який під час одного з 

мітингів на підтримку Мексиканської революції розливає пунш спеціальним 

ополоником. Зазвичай він багато випивав і зустрічав людей, приспівуючи. 

Під час розмови з Беном усі починали сміятися.   

Проте у тексті йдеться також і про пережиті ним страшні події у Сан 

Дієго: його викрали, знущалися й катували. Розповідаючи про це 

Молодшому Братові, Бен тримає посуд із пуншем, і ополоник для розливання 

цього напою починає клацати об стінку посудини: «He was holding the punch 

ladle and it began to click against the side of the bowl [243]».
16

 В образі Бена 

Рейтмана поєднуються мотив афро-американського блюзового співака, 

комічного актора з менестрельного шоу, мотив класичного європейського 

театрального мистецтва (вказівка наратора на схожість Бена з актором із 

Шекспірівського театру), атмосфера нічних клубів, де зароджувався регтайм; 
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також революційний дух свободи, самопожертви, бунту, мотив стрімких змін 

тощо.  

Деталь  цокоту ополоника згадується у тексті двічі. У другому випадку 

наголошується на тому, що це відбувається неконтрольовано й під сміх 

самого Бена: «He laughed as if he couldn’t believe his own hand shook as it did 

[243]».
17

 Очевидним у даному разі є намір письменника привернути увагу до 

психологічного стану героя. Таким чином, за участі засобів імпліцитних 

форм вербальної музики в художньому тексті здійснюється «еквівалентизація 

почуттів [146, с.198-199]», що реалізуються в процесі активізації 

інтелектуально-інтуїтивного горизонту читацької рецепції. 

У зв’язку з цим, мотив мимовільного, неконтрольованого цокоту 

посуду натякає на музичність, адже саме музика найкраще й найбільш 

безпосередньо відтворює почуття, внутрішній світ і переживання людини. 

Перекодування музичного медіуму в даному разі цілком підпорядковане 

формотворчим принципам мозаїчного [101; 102] регтайму. Визначальним у 

цьому аспекті виступає трансформація передусім характерних усних, 

театральних, а також історико-культурних концептів.  

Отже, маємо можливість спостерігати явище жанрового синтезу [16, 

с.50-89] на рівні системи образів. Якщо виконавцеві афро-американських 

пісень потрібно було використовувати голос і різні його модуляції для 

розкриття внутрішнього світу й почуттів, виконавцю кейкуоку – свою ходу 

для комічного ефекту, чорношкірий піаніст створював музику в атмосфері 

розважальних закладів, то регтайм у виконанні механічного піаніно, 

репрезентований в образі Бена Рейтмена як приклад імпліцитних музичних 

референцій, сполучив усе це в характерному механічному звукові, який, 

окрім того, можна також порівняти зі звуком тарілок під час виконання 

маршу (жанр європейської музики).  

Механічний звук від неконтрольованих ударів ополоника, як і 

попередні розглянуті нами приклади, залучений до формування «художньо-

акустичної» картини світу в романі. Спосіб введення цих мотивів до 
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характеристик образу одного з персонажів, а також художнього тексту в 

цілому можна означити як спосіб генетичного конструювання цілого зі 

своєрідних «згорнутих матриць», запозичених із різних культурно-

мистецьких пластів, що відіграли провідну роль у формуванні естетики 

музичного жанру регтайм.  

Наступною особливістю творення акустичної картини роману 

«Регтайм» виступає перекодування принципу видобування звуку на духових 

інструментах. У такий спосіб оприявнюється зв'язок регтайму з жанром 

маршів, де провідна роль належить саме цим інструментам. Так, у тексті 

згадуються стогін, крики, мугикання, виття, скрипуче каркання тощо: «Every 

few moments there would issue <..> a weak or perhaps only decorous groan. 

Houdini cleared his throat»; «He felt the wind in his face and discovered he was 

shouting»; «He would pace his room <…> and hum loudly when he heard her 

voice»; «They were dragging the mothers kicking and screaming to trucks <…>»; 

«His strident caw could be heard throughout the park»; «During dull moments of 

the game the crowd yelled to him and applauded his antics [243]».
19

 Як бачимо, 

здебільшого звуки такого характеру в романі належать людям й у ролі 

епітетів виражають різні емоційні стани: біль, занепокоєння, роздратування, 

жах, страх тощо.  

В одному з фрагментів художньої оповіді вжито похідне від «rag» 

(складова «ragtime» – назви твору) слово «ragging» [263]. «Rag» як дієслово 

означає «сваритися», «бурчати», «лаяти» і вживається в тексті  у сполученні з 

«curse» для узагальнення вульгарних висловлювань, до яких вдаються гравці 

під час бейсбольного матчу, куди, відповідно до сюжету, завітав одного разу 

Батько зі своїм сином.   

Разом із тим, для характеристики властивостей голосу невеликого на 

зріст хлопчика-помічника бейсбольної команди, який також вживає сварливу 

лексику, намагаючись наслідувати гравців, наратор використовує музичну 

термінологію й згадує один із духових інструментів: «His shouts and taunts 

were piped in soprano [243]».
19

 Знову бачимо намагання відтворити висоту 
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звучання (принаймні на рівні регістрів) як основну рису музичного медіуму. 

При цьому принцип звуконаслідування (pipe – вищий регістр; rag – низька 

висота тону) відграє першорядну роль. Крім того, протиставлення суто 

музичного контексту (гра на дудці в сопрано (див. Додаток Б) та сварка) 

структуруються в свідомості читача за ситуативно-асоціативним принципом 

[84; 153; 177; 178; 214]  піднесення і зниження. 

В даному разі ці деталі виразно демонструють наявність принаймні 

двох вторинних семіотичних систем у тексті роману. З одного боку, вони 

вочевидь черговий раз акцентують на американських сімейних традиціях 

(культурологічний аспект), доповнюючи загальну картину колориту 

змагальницького й командного духу найбільш популярного виду спорту в 

США, з іншого – виражають мистецькі й генетичні характеристики регтайму. 

Історично-музичну концепцію регтайму в одному з фрагментів тексту 

втілено через залучення до процесу перекодування мотиву вибуху: «One day 

there was a blowout so explosive that it socked four workmen out of river silt and 

shot them up through the river itself forty feet  into the air on the crest of a geyser 

[243]».
20

 Йдеться про смерть людей, які загинули під час спорудження 

надзвичайно небезпечної конструкції для руху поїздів під Іст-рівер з 

Брукліна до Беттері.  

Для змалювання цієї події автор використовує дієслово «to blow», яке в 

інших випадках здебільшого вживається для характеристики сигналів 

автомобілів: «The car barreled along its tracks down the side of the road, and 

whenever it approached an intersection its air horn blew [243]».
21

 Фактично 

контекстуальне наповнення зазначеного фрагменту художньої оповіді 

уможливлює виокремлення імітації звуків труби під час виконання траурного 

маршу. Тобто природа імпліцитних музичних референцій у художньому 

творі передусім визначається сукупністю внутрішньо-текстових зв’язків.  

Засоби вербальної музики, що охоплюють предметний рівень 

художньої оповіді, у романі «Регтайм» представлені не лише експліцитно, 

але й відповідають принципам формування імпліцитних музичних 
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референцій, які утворюють вторинну семіотичну систему кодів афро-

американського, європейського музичного мистецтва, а також регтайму. 

Організуючим центром цієї системи виступають принципи 

паратекстуальних, внутрішньо-текстуальних зв’язків  та символізація.  

 

2.2. Музичні техніки й структури у романі Е. Доктороу «Регтайм» 

2.2.1. Перекодування дводольного базового ритму регтайму. 

 

Ефект імплікації дводольного базового ритму регтайму досягається 

автором завдяки апелюванню до внутрішньої форми слова та її художньому 

осмисленню, на фонетичному рівні художньої оповіді, а також завдяки 

реалізації принципу контрасту або антитези на рівні образності, композиції 

та динаміки розгортання художньої оповіді. 

О. Потебня визначає внутрішню форму слова як «співвідношення 

змісту думки до свідомості» [165, с. 93]». Тобто внутрішня форма слова 

відкриває перед письменником широкі можливості «охудожнення» слова, в 

тому числі й у напрямі його музикалізації. Е. Л. Доктороу використовує 

низку дієслів з прийменниками, що передають ідею маятникового руху (рух 

уперед і назад, вгору-вниз).  

Основою для перекодування виступає ідея просторово-рухових образів 

[153, с. 150-152], тобто внутрішня форма цих дієслів, яка слугує джерелом 

для символізації (рівномірна хода – жанровий компонент маршу [153, с. 152]) 

й одночасно імітації звукової симетрії [153, с. 150-152], а отже рівномірних 

переходів-коливань між нижніми й верхніми регістрами в акомпанементі 

регтайму.  

Серед дієслів руху в тексті роману «Регтайм» можна відшукати такі, 

що позначають різні види власне ходи: «to stroll back and forth across the 

Bridge of Sighs <…>»; «he paced back and forth and beat his fists against his 

temples»; «Younger Brother now moved forward again, bent down and backed 

away»; «He went back and forth between his office and the police»; «Traffic was 
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diverted and mounted city policemen galloped back and forth to keep the crowds 

behind the lines [243]».
22

 Найбільш уживаним у цьому аспекті є саме дієслово 

«to pace» (крокувати). 

Звуковисотність як константа музичного мистецтва, найбільш 

віддалена характеристика в аспекті взаємодії цього медіуму з художнім 

словом [135, с. 78-79]. О. Каркавіна розглядає принцип перефразування та 

синонімічності як засіб перекодування звуковисотності [88, с. 117]. У 

нашому випадку саме внутрішня форма слова (ідея маятнику), у поєднанні з 

інваріантністю його зовнішніх проявів (використання різних дієслів руху), 

вочевидь дозволяють  відтворити в тексті роману Е. Доктороу «Регтайм» 

варіювання висоти акордів акомпанементу регтайму.  

Рух у музиці за визначенням Т. Куришевої настільки ж важливий 

компонент, як і висотно-інтонаційна основа. Виникнення ефекту 

пластичності в музиці визначається наявністю пульсації та акцентності, 

взаємодія яких виражається у співвідношенні образних антиномій: 

об’єктивного-суб’єктивного, загального-індивідуального, реального-

художнього тощо [112, с. 120]. Пластичність, яка пов’язана з видовищністю, 

театральністю [113, с. 119-121] (елементи кореляції [88; 106] з жанровими 

компонентами менестрельного шоу), відповідно до наведених антиномій 

реалізується в «Регтаймі»  передусім на сюжетно-композиційному рівні, про 

що вже йшлося раніше.  

В аспекті ж перекодування маршової дводольності акордів 

акомпанементу елементи синонімічного ряду дієслів руху, окрім 

перекодування звуковисотності, можна співвіднести з принципом 

акцентування в межах антиномії загальне-індивідуальне [112].  

В даному разі процес виокремлення форми перекодування музичної 

структури в художньому тексті спирається на принцип пізнання 

«інтерсуб’єктивного світу явища» через «теорію досвіду іншого», через 

«вчування» [55]. Г. Ґ. Гадамер називає розуміння «здійсненням» і завдання 

герменевтики, на думку філософа, полягає в тому, щоб поставити питання 
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про природу цього розуміння [37; 38; 93; 205]. Отже, спробуємо з’ясувати 

природу прочитання і «розуміння» літературного тексту в межах одного з 

напрямів перекодування структурних особливостей регтайму в 

досліджуваному романі.  

Слід зазначити, що в даному разі й загалом у межах інтермедіальної 

інтерпретації роману маємо справу з «надлінгвістичним аспектом» тексту як 

властивістю видавати непідвладну йому інформацію, перетворюючись при 

цьому на «текст тексту» [6; 88]. Тому розуміння розкиданих у тексті роману 

подібних за значенням і власне формою словосполучень, об’єднаних 

семантикою маятникового руху, які  в процесі читання з насолодою [10] 

звертають на себе увагу читача-інтелектуала як на щось цілісне, системне й 

завершене, як на певну субстанцію, наділену певним сенсом, видається 

можливим лише за умови сприйняття фрагментів тексту з позицій 

прочитання міфу.  

На думку К.Л. Стросса, саме така перспектива прочитання споріднює 

цей процес із прочитанням музичної партитури (див. Додаток Б) [116, с. 458]. 

М. Маценка вважає, що поняття «партитури» слугує унаочненням 

горизонтального (змістового) і вертикального (смислового) діалогу 

вербального та музичного текстів роману. Звернення до партитури роману 

пропонує не лише метафоричне тлумачення музики, але й уможливлює 

«читання» музики в романі й роману як музики [139, с. 21-22]».  Тобто можна 

зробити висновок, що згадані нами словосполучення на позначення 

маятникового руху, імітують зображення нот на нотоносцях, а точніше – 

акордів акомпанементу. 

Н. Карліна визначає міфологічність роману «Регтайм» на підставі 

аналізу здебільшого архетипів, провідна роль серед яких, на думку 

дослідниці, належить архетипу матері [89]. В цьому, напевно, простежується 

відображення особливостей світогляду єврейського письменника. Згадаємо, 

хоча б зворушливі сцени туги сміливого і непереможного Г. Гудіні за 

померлою матір’ю.   
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На наш погляд, музикальність тексту [127; 135; 151] слугує також на 

користь концепції його міфологічності. Саме музикалізація у напрямі 

зближення з формальними ознаками регтайму дозволяє письменнику вийти 

на вищий рівень узагальнення і написати свій міф про історію США [89]. 

Адже саме регтайм як синкретичний жанр джазової музики сконцентрував у 

своїх мотивах ідею синтезу різних видів і жанрів мистецтва, а отже 

взаємодію різних національностей і культур в Америці. 

Всі наведені та багато інших випадків вживання дієслів на позначення 

ходи як спосіб перекодування акомпанементу регтайму на рівні поетики 

здебільшого виконують художню функцію змалювання різних психологічних 

станів, передусім пов’язаних із певним напруженням – тривога, 

роздратування, гнів, безвихідь тощо. 

Водночас у романі також представлена група дієслів, що позначають 

інші типи рухів. Так, в одному з фрагментів художнього тексту за допомогою 

мотиву маятника втілено атмосферу безперервного руху в торговому центрі, 

куди зайшли якось погрітися Тятя з донькою під час однієї зі своїх 

подорожей: «The girl noticed with interest that wire baskets swung from moving 

cables over the counters. They carried the money and receipts back and forth from 

the counters to the cashier [243]».
23  

Перекодування естетики регтайму в даному 

прикладі підсилюється використанням дієслова «to swing». Як вже 

зазначалося раніше, звуковий ефект ковзання-гойдання – один із провідних 

елементів джазового мистецтва. 

Таким чином, неоромантичний мотив протиставлення людини й 

соціуму, індивіда й маси, митця й обивателя в образі Тяті за романом 

«Регтайм» органічно вплітається в естетику антитетичного художнього 

мислення, що, в свою чергу, також слугує джерелом для перекодування 

полярності, контрасту, а отже й маршової дводольності. 

Ідея коливання втілена також і за допомогою дієслів, що не мають 

безпосереднього відношення до руху як феномена: «He proposed Father as the 

intermediary to carry the discussion back and forth»; «His guides had stopped and 
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were calling back and forth to other Arabs and camel drivers [243]»
24

. У даному 

разі визначальним є також і безпосереднє значення самих дієслів, оскільки 

вони вводять у структуру змісту художнього повідомлення мотив 

комунікації. Таким чином, авторові вдається перекодувати не лише 

структурні особливості музичного жанру регтайм, але й у динаміці 

представити процес трансформації комунікативно-суб’єктивних структурних 

характеристик африканської пісні та кейкуоку в широкому сенсі у 

композиторський, формально суворіший стиль музичного представлення. 

Окрім протилежних за значенням прислівників «back and forth», для 

підсилення й увиразнення механічної коливальності подібного руху в 

«Регтаймі» також вживається «from side tо side». У тексті йдеться про 

подорож автомобілем Тяті та його доньки. У такий спосіб робиться акцент на 

мотиві дороги – наскрізній темі всієї американської літературної творчості 

[59; 247]: «The great wooden car swayed from side to side [243]».
25

 В іншому 

прикладі маємо змогу побачити поєднання мотиву ковзання з експліцитною 

вказівкою на звукові ефекти: «The car threatened to jump of the tracks. It banged 

from side to side and everyone laughed [243]».
26

 Завдяки цьому відбувається 

комплексна  імітація акустично-інтонаційних властивостей регтайму. 

Мотив маятникового руху в романі «Регтайм» пов'язаний також і з 

мотивом кіно [58; 59]. Останній представлений, зокрема, в образі Тяті, який  

намалював різні рухи балерини на декількох сторінках зошиту. Покладені в 

основу сюжету «кінокнижки» рухи намальованої дівчинки також, окрім руху 

вперед і назад, танцювальних фігур, містять у собі ознаку ковзання, що 

оприявнює у тексті, разом із кодом кіно, код джазового мистецтва: «The little 

girl skated forward and skated away, did a figure eight, came back, went into a 

pirouette and made a graceful bow [243]».
27

 Дитяча іграшка, зроблена для 

єдиної доньки, виявляється порятунком від голоду й бідності – метафора 

мистецтва, що народжується зі страждань і любові.  

В аспекті розгляду екзистенційної проблеми взаємодії історії та 

окремої людини [58; 59; 79; 150] в одному з фрагментів роману мотив 
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маятникового руху, як код структурних особливостей регтайму, виражає 

всеохопну, непереборну катастрофічно-руйнівну силу: «Wilson was the 

Democratic candidate, Debs the Socialist, and the four campaigns whipped back 

and forth across the country, blowing up hopes on the land like the winds that 

ruffled the great plains [243]».
28

 У цій метафорі простежується авторське 

розуміння регтайму як певного ритму епохи.  

У такий спосіб письменник змальовує політичні перегони та пов’язані з 

цим трагічні обставини смерті Сари, яка здійснила відчайдушну спробу 

допомогти своєму коханому. Навіжений рух «вперед і назад» по країні, 

згаданий у романі, порівнюється з вітрами, які здатні змінити поверхню 

землі. Апелювання до явищ природного середовища в процесі 

конструювання наведеного мотиву демонструють один із принципів 

міфологізації [89] художнього часопростору. З точки зору художнього змісту 

через актуалізацію незворотності та непереборності історичного часу, автор 

увиразнює мотив минулого. 

 Мотив маятникового руху в межах художнього тексту водночас 

дозволяє передати естетичний зміст та емоційне наповнення регтайму. 

Зокрема йдеться про ексцентричність та стан психологічної напруги 

Молодшого Брата. У тексті замальовується його дивна поведінка після 

зустрічі з Емою Голдман. Витрачаючи колосальну кількість енергії для 

роботи над кресленнями нових зразків зброї, виконуючи фізичні вправи або 

просто співаючи, герой вочевидь боїться постати перед обличчям особистої 

трагедії нещасного кохання, через що наповнює своє життя метушнею: «On 

the floor below, Mother and Father felt the house shake. They realized he was 

jumping up and down. They were used to his eccentricities [243]».
29

  У даному 

разі мотив маятникового руху концентрується в дієслові «to jump». 

Психоаналітичний аспект музикалізації імпліцитно актуалізує один із 

аспектів жанрового змісту регтайму – зв'язок із фривольною атмосферою 

розважальних закладів. 
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На місці Молодшого Брата будь-який блюзмен, наприклад, почав би 

співати й через широку палітру вокальних прийомів без будь-яких ритмічних 

чи структурних обмежень розповідав про свої душевні переживання. 

Натомість Молодший Брат у своїх переживаннях ніби скутий, обмежений 

певними рамками, які він не в змозі подолати. У зв’язку з цим, у художньому 

тексті відбувається імплікація принципів асуб’єктивності, беземоційності,  

«трафаретності», суворої підпорядкованості музичним правилам композиції, 

що власне і характерне для регтаймів.  

Мотив маятникового руху формується також і за допомогою 

використання дієслів-антонімів: «He circled the ropes and came to the pond 

<…> the sunken structure of the Model T appeared and disappeared as the water 

raised to a small chop by the prevailing breeze [243]».
30 

Поява і зникнення у 

водах озера автомобіля, спаплюженого зухвалими пожежниками, слугує 

метафорою зародження нового життя в умовах нестабільності.  

Визначальною характеристикою для більшості випадків використання 

дієслів маятникового руху виступає мотив безперервності. Як відомо, 

структура регтайму не передбачає зупинок чи логічних пауз між музичними 

темами. Вочевидь цей принцип походить від особливостей композиції творів 

для банджо та зближує сам регтайм з ідеєю вічного руху перпетуум мобіле. 

Важливим для перекодування принципу ритмічної дводольності як 

складової акомпанементу регтайму слугує фонетичний рівень художньої 

мови роману «Регтайм». Письменник використовує переважно односкладові 

та двоскладові слова, завдяки чому в загальному потоці мовлення 

художнього твору простежується майже регулярне чергування наголошених і 

ненаголошених складів: «Mother’s Younger Brother was in love with Evelyn 

Nesbit. He had closely followed the scandal [243]».
31

 Як наслідок, імітація 

рівномірного ритму відбувається на рівні голосних, тобто завдяки звуку. 

Нарешті композиційний рівень прочитання роману «Регтайм» дозволяє 

виокремити антитезу як один із провідних принципів перекодування в 

художньому тексті ідеї дводольності, яку водночас можна пов'язати з 
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мотивом чорно-білого кіно [57-59], а також із принципом поєднання світла й 

тіні в художній картині. Зрештою, контраст може слугувати утвореною за 

імпліцитним принципом візуалізації кольорів [84; 178] метафорою чорних і 

білих клавіш фортепіано – єдиного інструменту, на якому виконується 

регтайм.  

На тематичному рівні за принципом бриколажу [89] в романі 

співіснують і протиставляються історія і вигадка, багатство і бідність [89; 

148; 150], романтичне кохання й рутина беземоційних сімейних стосунків, 

духовне, ідеалістичне кохання й подекуди хворобливий, спотворений 

сексуальний потяг, замкнений простір затишної сімейної садиби й відкритий 

простір курортного міста, чисте високе мистецтво й масове розважальне або 

ужиткове виробництво, орієнтоване на широкого споживача; суб’єктивізм 

людських взаємин протиставляється тоталітарній концепції  організації 

суспільних відносин тощо.  

Вживання у тексті роману «Регтайм» іменника «rag», що означає 

«лахміття», «ганчір’я», «мотлох» відіграє роль одного з провідних 

лейтмотивів, який також імплікує семантику регтайму й водночас слугує 

символом історичної епохи. Адже слово «rag», як уже зазначалося, входить 

до складу назви роману й жанру музичного твору «ragtime». Словом «rags» 

наратор називає рештки майна Тяті, які він залишив у Лоуренсі, Штат 

Масачусец, вирішивши поїхати звідти у пошуках кращої долі; а також одяг 

армії сапатистів, прославлених своєю жорстокістю і свавіллям: «His 

belongings, his rags he would leave the landlord»; «They wore rags [243]».
32

 В 

обох випадках контекстуально це слово символізує хаос, руйнівну силу, 

жорстокість, страждання.  

Під час переговорів з Коулхаузом Вокером відомий афро-

американський конформіст Б. Т. Вашингтон, який є також героєм цього 

роману, називає негра-бунтаря монстром. У досить емоційно-поетичний 

спосіб він висловлює гнів щодо несумісності такої поведінки зі статусом 

музиканта: «But you are a musician! I look about me and smell the sweet of rage, 
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the impecunious rebellion of wild unthinking youth [243]».
33

 Музичній гармонії, 

яку повинен наслідувати справжній музикант, Вошингтон протиставляє 

злочинне насадження бунту серед зубожілої незрілої молоді.  

Щоправда ужите Букером «rage» (гнів, лють), яке за звучанням нагадує 

«rag», фактично завдяки присутності в тексті коду регтайму, не зважаючи на 

дещо відмінне етимологічне значення [263], в романі Е. Доктороу 

зближується з ним семантично в межах синтагматики твору. Разом із тим, 

вживання цього слова в контексті розкриття теми регтайму розширює 

культурно-історичні межі сприйняття і тлумачення назви цього музичного 

жанру, а також маніфестує спротив звичному для афро-американського 

менталітету передджазової доби «Oh Lord, he said, lead my people to the 

Promised Land. Take them from under the Pharaoh’s whip. Free from the shackles 

from their minds and loosen the bonds of sin that tie them to Hell [243]».
34

 На 

відміну від спірічуелз, які пропонували підкореному народові надію, 

сподівання, примирення тощо, образ піаніста Коулхауза Вокера символізує 

бунт, самозречення й активну боротьбу за свободу і права людини. 

Як дієслово «rag» означає «лаяти», «сваритися», «дражнити».  

Співзвучним до перших двох звуків дієслова «rag» видається «outrage» 

(насильство, наруга) та похідне від нього «outraged» (обурений, розгніваний): 

«An editorial called for an investigation of the outrage by the Federal 

Government»; «Thaw escaped to Canada, leaving a trail of outraged waitresses and 

stunned hoteliers [243]».
35

 Незважаючи на те, що розглянуті нами лексичні 

одиниці використані в тексті лише декілька разів, вони ніби узагальнюють 

тематично-емоційний посил усього роману.  

Таким чином, подібні за звучанням мовні одиниці «rags» – «rage» – 

«outrage», об’єднані в романі ідеєю хаосу, нестабільності, жорстокості, 

катастрофізму, утворюють певну синтагматичну єдність, що в аспекті 

перекодування особливостей регтайму виконує функцію авторського 

варіанту артикуляції змісту музичного медіуму.   
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На зразок до вже проаналізованих нами «maples» їх можна вважати 

імпліцитними музичними референціями, що за формою і символічним 

змістом відсилають до назви й поглиблюють розуміння естетики регтайму, 

поєднуючи суто формальні ознаки музичного медіуму з широким художньо-

філософським полем регтайму як явища культури певної історичної епохи. 

Вочевидь письменник свідомо обирає з синонімічних рядів схожі за 

звучанням слова, що водночас сприяє майстерній реалізації концепції 

«музикалізованого твору [279]». 

В епізоді, де йдеться про повернення Батька з експедиції до Північного 

полюсу, згадується також «rug» (килимок), який пилососить покоївка 

Бріджит. На відміну від «rag – rage / outrage», «rug» пов’язане з «rag» не лише 

контекстуально, але й етимологічно: «rag» і «rug» можуть походити від 

давньоскандинавського «rögg» (кошлатий пучок) або прото-германського 

слова «rawwa», яке могло означати «лахміття» чи «грубий» [263].  

Після переїзду до будинку Батьків темношкірої Сари з немовлям, 

Бріджит увесь час слухає віктролу. Улюблена музична композиція хатньої 

робітниці – це пісня про віддане кохання, яке не згасає навіть після смерті 

коханої людини «I hear You Calling Me». Ця пісня звучить у виконанні 

відомого на той час співака Джона МакКормака. Згадка про реально 

існуючий музичний твір у романі відіграє роль вербальної музики й 

стимулює розгортання читацької рецепції у напрямі до подальшого 

впізнавання знаків музичного медіуму.  

Подібність звучання й, разом із тим, яскрава антитетичність «rag – rug» 

як протиставлення фрагментів цілому, катастрофічності – сімейному затишку 

на рівні образності через контраст імітує марширувальну техніку 

акомпанементу в регтаймі. Водночас, пісня як елемент вербальної музики 

вочевидь протиставляється деталі побутового світу – звукові пилососу. 

Відповідно до авторських інтенцій іронізування, Батько сплутує цей звук із 

шумом вітру, який йому доводилося чути під час експедиції, – мотив 
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технократизму, сконструйований через імітацію механічних звуків регтайму 

за допомогою змалювання в тексті звуків від механічних приладів.  

Як бачимо, за допомогою використання співзвучних, етимологічно-

споріднених і близьких за емоційним наповненням слів у романі в процесі 

перекодування структурних, акустичних та змістових особливостей 

регтайму, як однієї з форм джазового мистецтва, простежується накладання 

різних підходів до побудови літературних знаків семіотичної системи 

«регтайм». Відбувається, за словами О. Астаф’єва, «гра зображеного і 

вираженого, емоційного і раціонального у проекції на закономірності самої 

виражальності [6, с. 196]». 

Отже провідним принципом перекодування дводольності 

акомпанементу регтайму в романі Е. Доктороу слугує найбільш поширена 

форма ритмізації в літературному творі – антитеза, яка представлена 

переважно варіативністю лексико-семантичних структур й активно залучає  

можливості внутрішньої форми слова. 

 

3.2.2. Перекодування мелодики регтайму. 

 

Продовжуючи аналіз принципів перекодування структурних 

особливостей регтайму в романі Е. Доктороу «Регтайм», перейдемо до 

розгляду мовних та літературно-художніх засобів, які відіграють першорядну 

роль у відтворенні в художньому тексті мелодики регтайму. 

Очевидно, що мелодика, у порівнянні з акомпанементом, виступає 

носієм значення, більш близького до зображального у порівнянні з 

виражальним. Окрім змісту, будь-яка мелодія більш формально і предметно 

увиразнює розгортання музичної теми, конкретизуючи той емоційний посил, 

який закладено в акомпанементі [129; 213; 235]. Як зазначає безперечний 

авторитет в американській музиці В.Конен, «мелодичний стиль регтайму в 

цілому позбавлений єдності, вигляд і питома вага мелодичного начала 

можуть разюче відрізнятися в різних зразках жанру. У Джопліна, особливо в 
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творах раннього періоду, помітні зв’язки мелодики з популярними 

салонними танцями ХІХ століття, зі сентиментальними баладами, що 

культивувалися в менестрельних шоу, навіть із темами класичних 

фортепіанних творів романтичного стилю тощо [102, с. 155]». Наведені 

характеристики мелодики та регтайму як музики цілком можливо 

застосувати до особливостей нарації і композиції роману Е. Доктороу 

«Регтайм». 

Початкова сцена твору вочевидь слугує найбільш яскравим тому 

свідченням. Від самого початку автор вводить читача до багатоплощинної 

художньої репрезентації. Досить сухо й лаконічно він розповідає про Батька, 

який побудував будинок у Нью-Рошелл, про сімейний бізнес, статки і 

несподівано переходить до суспільно-історичних характеристик доби: 

«Teddy Roosevelt was President. The population customarily gathered in great 

numbers either out of doors for parades, public concerts <…> vaudeville theatres, 

operas, ballrooms [243]».
36

 Повертаючись до розповіді про родину, 

письменник вводить інформацію про Хлопчика, Дідуся та Молодшого брата 

Матері.  

В означений момент часу кожен із персонажів виявляється залученим 

до виконання певних дій: Батько і Мати зачиняються в кімнаті нагорі 

будинку, Дідусь засинає в кабінеті, Маленький Хлопчик сидить на веранді й 

ганяє мух, Молодший брат сідає у трамвай і їде за місто, де босоніж гуляє 

морським узбережжям. Не зважаючи на те, що йдеться про родину, 

беземоційність у її змалюванні створює враження, що її члени досить 

знеособлені [79, с. 182], абсолютно чужі один одному. Стосунки в їхній 

родині – це певна узагальнена типова схема або формула.  

Змальований будинок і родина, яка в ньому мешкає, більше нагадують 

вертепну виставу. На користь цього свідчить те, що наратор пов’язує ці 

звичайні побутові події з подіями знаковими з точки зору історії. Після 

Рузвельта він згадує про Вінслоу Гомера, історію Гаррі Фсоу та Евелін 

Несбіт тощо. Таким чином, мотив індивідуального часу та часу суспільного, 
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які обмежені простором будинку чи міста, виявляється включеним до 

історичного часу.   

Відчуття неоднорідності й водночас майже математичної точності у 

зображенні подій на початку роману (письменник називає конкретні дати, 

акцентує місце й час за принципом одночасності і співвідносності), вживання 

простих і досить коротких речень, в яких використання пов’язувальних 

засобів мовлення зведено до мінімуму (принцип стакато на відміну від легато 

(див. Додаток Б), власне й нагадують враження від прослуховування 

регтайму, де кожен мотив, перетинаючись з іншими, існує самостійно, 

являючи собою самодостатню одиницю розгортання художньої теми. 

Подекуди гіперболізоване художнє відсторонення героїв роману 

«Регтайм» від подій, їх своєрідна ляльковість, механічність сприяє 

майстерному відтворенню в художньому тексті музичного змісту регтайму як 

музичного жанру. Якщо перекодування акомпанементу в романі «Регтайм» 

здійснено більшою мірою на рівні змісту як роману в цілому, так і змісту 

окремих слів і словосполучень, то мелодика, яка потребує більш чітких 

фактурних форм, знаходить своє відображення передусім на формальному, 

мовному рівні, залучаючи арсенал синтаксично-риторичних засобів. 

Зокрема, для імітації мелодики регтайму, автор вдається до відхилення 

від норм пунктуації в процесі передачі діалогів, тобто прямої мови. На 

сторінках тексту немає жодного діалогу, оформленого відповідно до 

нормативних правил пунктуації: «Then Peary shuffled back along the desk, 

passing Father and saying to him They’re children and they have to be treated like 

children» [243]».
37

 Завдяки цьому з’являється відчуття одноманітності, 

безперервності, розсіювання й водночас розгубленості. 

Відсутність пунктуаційних знаків, які відокремлювали б слова наратора 

від слів персонажів роману, вочевидь має відображати те, що регтайм як 

жанр музики увібрав у себе елементи усно-суб’єктивної експресії, широко 

представленої в інших формах джазового мистецтва, але разом із тим, 

трансформував їх у рівномірне, одноманітне русло регулярних, усталених 
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конструкцій і технік європейської гармонії. Разом із тим, у такий спосіб 

відбувається метафоризація мотиву нівелювання особистості в романі 

Е. Доктороу. 

О.Собко зазначає про притаманне для роману «Регтайм» відчуття 

невловимості буття [184, c. 100], специфічна повсякденність (як модус 

присутності [210]) і предметність у романі «Регтайм», у поєднанні з 

протиставленням історії й вигадки [31; 57-59; 79; 89; 110; 192; 254; 257], де 

персоналізація художнього світу зведена до мінімуму, можливо відображає 

авторські інтенції окреслити онтологію життя, яке, на думку М. Гайдеґера, 

«здійснюється на шляху привативної інтерпретації, чим визначається те, що 

повинно бути, що могло бути щось таке на зразок просто-лише-життя [210]». 

Тобто у визначенні сутності життя філософ пропонує йти шляхом 

заперечення того, що вказує на його видимі прояви.  

Саме полюсність і багатовекторність, окремішність, ізольованість 

часток, фрагментів художньої картини світу, зрештою пунктирність, 

«музично-словесна стакатність» як домінанти стилю роману «Регтайм» [59; 

79; 254] у дещо іронічний спосіб створюють підкреслене відчуття певної 

штучності, умовності, ілюзорності [58], стверджують у рецепції цього 

художнього твору ідею неможливості окреслити життя шляхом називання 

видимих предметів, дій, образів тощо. Адже життя відмінне від звичайної 

«наявності й присутності [210]».  

Відтворюючи процес логічно-механічної рефлексії як прояву руху 

думки, що намагається незграбно «схопити», «сфотографувати» видимі 

картини життя, автор можливо жартівливо, але й водночас із легким 

розчаруванням глузує над обмеженістю прагматичного мислення, яке в 

романі пов’язане з бездуховністю. 

 З іншого боку, зважаючи на тісний зв'язок «Регтайму» з 

кіномистецтвом [57-59], за допомогою розглянутих нами поетикальних 

засобів письменник напевно також намагається відтворити в рецепції читача 
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відчуття, що виникають від перегляду швидкого руху кадрів чорно-білого 

кінофільму.  

В мелодиці регтайму дуже виразно помітний так званий кумулятивний 

ефект – принцип своєрідного нанизування музичних мотивів, які об’єднані 

між собою спільним настроєм, ритмом, емоційним забарвленням тощо [102; 

180; 242]. Цей принцип у романі «Регтайм» втілено завдяки застосуванню 

однорідних членів речення та анафоричних висловлювань у якості засобів 

ритмізації [44; 87; 88; 113; 128], які імітують особливості мотивно-

ритмічного візерунку  будь-якого регтайму.  

Використовуючи цей прийом, автор вдається здебільшого до іронії 

[79], висміюючи переважно пересиченість і скупердяйство відомих на той 

час багатих людей, а також інші людські пороки. Так, в одній із глав автор 

іронізує над всесвітньо відомим мільярдером епохи 90-х Пірпонтом 

Морганом.  

Він перераховує в деталях усі види їжі, які споживав бізнесмен під час 

обідів та сніданків: «The august Pierpont Morgan would routinely consume 

seven- and eight-course dinners. He ate breakfasts of steaks and chops, eggs, 

pancakes, broiled fish, rolls and butter, fresh fruit and cream [243]».
38

 Деталізація 

дає читачеві уявлення про надзвичайно великі обсяги цієї їжі, а ефект 

іронічного зниження досягається завдяки використанню означення 

«августіший» по відношенню до відомого бізнесмена того часу.  

В іншому випадку підґрунтям для іронії Доктороу виступає вже 

згадуваний нами мотив контрасту. Відповідно до сюжету, один із найбільш 

відомих американських репортерів, який насправді жив наприкінці ХІХ – 

початку ХХ століття, Якоб Риїс, вирішує звернутись до видатного і теж 

реального архітектора Стенфорда Вайта для коментарів щодо проблеми 

катастрофічної нестачі житла в середовищі простих американців.  

Він знаходить Вайта в порту під час вивантажування й огляду великої 

кількості досить дорогих меблів:  « <…> whole facades of Florentine palaces 

and Athenian atria, stone by marked stone; paintings statuary, <…> tiled patios, 
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marbled fountains, marble stairs and balustrades, <…> boxes of church ornaments, 

boxes of rare books, snuff-boxes [243]».
39

 Надзвичайно довгий і детальний 

перелік предметів неабияких розкошів і цілком логічне запитання журналіста 

в наведеному фрагменті тексту демонструють також поєднання музичного і 

художнього мистецтв. Адже елементи кумулятивного ланцюжка – предмети 

об’єктивного світу, деталізація у перерахуванні яких несе у собі ідею 

зображення, характерну передусім для зразків образотворчого мистецтва.  

Отже, завдяки ефекту акумулювання й контрасту (проблеми нестачі 

житла і розкішні елементи декору для заможних) створюється іронічно-

саркастичний настрій. Окрім того, кумулятивний принцип, втілений в 

літературному творі, набуває ознак предметної зображальності, що 

притаманна сюжетові намальованої картини. 

Глузує автор і над марнославством американських президентів. У 

першій главі розповідається про подорож Батька кораблем, який названий на 

честь Теодора Рузвельта. Причому ця назва виокремлена курсивом (засіб 

підсилення музичного звучання [178, с. 309]) і повторюється декілька разів. 

У главі 14 наводиться уривок із газети, в якому розповідається про 

африканське сафарі Тедді Рузвельта: «The great conservationist had bagged 

seventeen lions, eleven elephants, twenty-one rhinos <…> and kudu, wildebeest, 

impala, eland, waterbuck, wart hog and bushbuck, beyond number [243]».
40

  Така 

глибока деталізація, у поєднанні з правдивою характеристикою президента 

як «великого захисника природи»,  реалізує ідею зниження, жорстокого 

гумору [63]. Сатиричний ефект у зображенні історичної особи, разом із тим, 

втілює в художньому тексті той же кумулятивний принцип. Своєрідна 

побутово-викривальна атмосфера, обігравання антитези «багатство – 

бідність» у наведених прикладах нагадує часом гротескні мотиви кейкуоку, 

який містить у собі карнавальну ідею профанації традицій світського життя. 

Окрім суто синтаксично-морфологічної однорідності в процесі 

формування кумулятивних одиниць, автор вдається також і до фонетичного 

уподібнення-накопичення. Познайомившись із родиною Батька і Матері, 
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Тятя, який встиг перетворитися на Барона, так порівнює кіномистецтво з 

життям: «<…> For a few pennies they [people] sit and see their selves in 

movement, running, racing in motorcars, fighting and, forgive me, embracing one 

another [243]».
41

 Причому вставне «forgive me» відіграє роль синкопи, яка 

відтягує звучання наступної ноти, порушуючи при цьому усталеність 

заданого на початку смислової одиниці, ритму.  

 Кумулятивність [100-102; 180; 240] проявляється не лише завдяки 

однорідності лексичних, але й фразових та смислових одиниць художнього 

мовлення. При цьому провідна роль тут належить анафорі: «Her nose was 

delicately upturned. Her mouth was slightly pouted. Her long neck curved like a 

bird taking wing [243]».
42

 Принцип єдиного початку, окрім кумулятивності, 

дозволяє відтворити звучання сильної долі такту та формально маркує 

протяжність і змістове наповнення смислових структур – одиниць 

накопичення.
 

Цікавим з точки зору перекодування естетики регтайму видається 

фрагмент тексту, присвячений розповіді про відомого на той час ілюзіоніста, 

майстра ескейпізму Гаррі Гудіні: «He went all over the world accepting all kinds 

of bondage and escaping. He was roped to a chair. He escaped. He was chained to 

a ladder. He escaped <…> [243]».
43

 Як бачимо, завдяки анафорі та принципу 

кумуляції [100-102; 180; 240; 255; 275], особливо в перерахуванні місць, з 

яких вдалося втекти Гаррі,  водночас відтворено ідею того ж маятникового 

руху. В його основу в даному випадку покладено гру протилежних за 

значенням смислів – поневолення і втеча-звільнення.  

Щоправда ці два протилежні за значенням смисли утворюють єдине 

ціле на зразок діалогічного мовлення в контексті розуміння респонсорного 

принципу  як провідної моделі музичного простору афроамериканців [99-

102]. Для мелодики регтаймів також характерне використання зустрічних 

мотивів. Ще більш виразно принцип трансформації і перекодування 

запозиченої регтаймом респонсорної техніки [101; 102] простежується в 

змалюванні життя відомого ескейпіста.  
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Його діяльність пов’язана зі сценою, де завжди присутні два начала – 

шоумен і глядач: «Houdini opened his European tour at the Hans Theatre in 

Hamburg. The audiences were enthusiastic. The papers gave him lots of space. 

<…> [243]».
44

 В той час, як одна зі сторін діалогічної схеми представлена 

займенником «he», її протилежність – іменниками «audiences», «papers», 

«crowd».  

Основою для варіативності [89] в романі слугують також 

спільнокореневі слова, морфологічні та синтаксичні взаємні переходи, що 

забезпечують відхилення від усталеного ритму, заданого анафоричними 

структурами. Завдяки цьому здійснюється перекодування принципу 

синкопування [58; 59; 88; 113] в мелодиці регтайму. Визначальним є те, що в 

процесі зазначеного перекодування принципу синкопування здебільшого 

використовуються різні типи займенників та означений артикль.  

В свою чергу, це може слугувати акцентуванням імперсональності [89; 

150], певної штучності й механічності, власне і притаманних естетиці 

регтайму [100-102; 240; 242]. «He dyed his hair and beard <…> He pointed a 

camera. His child was dressed as beautifully as princess. He wanted to drive <…> 

He would buy her light and sun and clean wind of the ocean <…> [243]».
45

 

Ритмічний зсув, що імітує синкопу, в даному фрагменті забезпечується 

варіюванням номінацій [89] – заміною займенника «he» на «his» і водночас 

зміною семантики предикативної одиниці – суб’єктом дії виступає інша 

особа. 

У наступному фрагменті тексту принцип варіації зі спільнокореневими 

словами доповнюється синтаксичним зсувом предикативної одиниці: «They 

dug tunnels and channels <…> They made cities and rivers and canals. The sun 

rose over their bent backs as they scooped the wet sand. At noon they cooled 

themselves in the surf <…> and raced back to the hotel. In the afternoons they 

played in sight of the beach umbrellas <…> (Тут і далі курсив та напівгрубий 

шрифт мої – Л. Б.) [243]».
46

 Починаючи з третього речення, у наведеній нами 
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цитаті відбувається затягування «звучання» предикативної одиниці завдяки 

введенню ще однієї або обставин на початку висловлювання. 

Мотив зустрічного руху як трансформована в регтаймі ідея діалогізму в 

одному з фрагментів роману «Регтайм», на наш погляд, майстерно 

поєднується з мотивом аргентинського танго й дитячої гри. Водночас як 

прояв антитетичного принципу, про що вже йшлося раніше, цей прийом 

конструювання композиції забезпечує ефект виразної акцентної ритмізації. 

Звернувшись до тексту роману, розглянемо цю тезу детальніше. Після 

знайомства на морському узбережжі доньки Тяті або на той час барона і 

Маленького Хлопчика – сина Матері і Батька діти багато часу проводять 

разом. Одного разу, граючись на березі, вони по черзі засипають один одного 

піском: a) « <…> he made a hollow for her body in the damp sand. <…> He 

positioned himself at her feet and slowly covered her with sand <…>; б) «They 

bathed in the sea. They held hands and squatted <…>»; в) «She built the same 

elaborate casing for his body. She enlarged the feet, the legs. <…> She built out 

his narrow chest and widened his sholders <…> [243]»
47

. Помітно, що наведений 

фрагмент художнього тексту в межах лінгвістично-змістових його 

особливостей маркований тричастинною структурою. 

Мотив танго й водночас вже схарактеризований нами мотив 

зустрічного руху сконструйований в тексті за допомогою анафори й гри 

займенниками «he»-«his», «she»-«her» (а, в), що уособлюють взаємодію 

жіночого й чоловічого начал. Водночас ідею поєднання цих двох начал 

втілено завдяки анафоричному використанню «they» (б) – перед тим, як 

змінити ролі, діти разом купаються в морі, граючись його примхливими 

хвилями.  

В. Доценко [65] зазначає, що європейська основа афро-американської 

музики споріднює її з креольською, африканські ж риси надають їй 

надзвичайно характерних і надзвичайно впізнаваних рис. Саме африканська 

модель музичного світогляду сповнила велику кількість 

латиноамериканської музики надзвичайною з точки зору європейської 
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естетики чуттєвістю [67, с. 31]. Мотив танцю й музики, сформовані на основі 

сплаву різних культурних традицій, які, до того ж, певною мірою 

протистоять європейський естетиці, разом із реалізацією мотиву мозаїчності 

[57-59; 79; 89; 148; 150; 100-102; 240], загалом символізують в романі процес 

формування етнічних взаємин всередині багатонаціонального суспільства. 

 Певна рафінованість у побудові мотиву танго в розглянутому нами 

фрагменті художнього твору відображає елементи естетики регтайму як 

форми музичного мистецтва, в якому суб’єктивізм й індивідуальність зведені 

до мінімуму. Саме тому виокремлений нами мотив танго в романі можна 

назвати мотивом танго в мініатюрі, оскільки дійовими особами виступають 

за природою досить рухливі діти, і їхня гра з тілом одне одного сповнена 

ніжністю й мрійливим захопленням. Інтроспективна зосередженість і 

передбачуваність рухів, відображення чуттєвості в стосунках між чоловіком і 

жінкою, характерні для танго [161, с.123-124], водночас ніби утворюють в 

романі контрапункт [45; 68; 76] із несподівано-відвертими еротичними 

сценами. 

Раптова заміна-вставка семантично відмінної предикативної одиниці на 

початку висловлювання також слугує засобом для перекодування принципу 

зустрічного мотиву в регтаймі, причому всередині самого мотиву імітується 

характерна для регтайму ігрова мобільність через використання 

спільнокореневих слів: «They felt the coldness <…>. They stood up and saw 

flights of heavy black clouds <…>. They started back to the hotel. [The rain began. 

Raindrops pelted craters in the sand. Rain left streaks on their salted shoulders 

<…>]. They took shelter <…>. They crouched in the cold sand and listened to the 

rain spatter the boardwalk <…> [243]».
48

 Уважне прочитання наведеного 

фрагменту також дозволяє побачити перекодування принципу зустрічного 

мотиву на рівні змісту. В даному разі ця форма діалогічності музичних 

елементів представлена ідеєю взаємодії людини і природи. 

Отже, перекодування мелодики регтайму в романі Е. Доктороу 

«Регтайм» здійснюється передусім на рівні мовно-стилістичних засобів 
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художнього твору з урахуванням емоційного змісту відповідного жанру 

музичної творчості. Провідна роль при цьому належить реалізації в тексті 

кумулятивності, антитетичності як основним принципам, характерним для 

ритмізації регтаймів, а також загальній спрощеності, беземоційності та 

схематичності оповідних і зображальних структур роману, що слугують 

відтворенню комедійно-іронічної, сатиричної та ігрової атмосфери регтайму.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

Тема роману «Регтайм» відображає культурно-історичні та суспільні 

реалії Америки епохи 1900-х. Автор майстерно вибудовує аналогію між 

регтаймом як жанром музичної композиції та історією як явищем 

об’єктивним і суб’єктивним водночас. Фактично взаємодія елементів 

об’єктивної історії та вигадки в літературному творі слугує змістом метафори 

регтайму як назви твору й, разом з тим, одним із принципів перекодування 

його структури.  

Система засобів вербальної музики в романі «Регтайм» має 

неоднорідний характер. З одного боку, текст містить цілком очевидні зразки 

експліцитних музичних референцій, і музика присутня в романі як явище 

предметного світу та подієвого плану. Окрім того, зокрема образу Коулхауза 

Вокера як центральному елементу вербальної музики, належить роль 

синтезування суто формальних інтермедіальних відповідностей та 

символічного змісту взаємодії літератури й музики.  

Лінія темношкірого піаніста актуалізує присутність музичного медіуму 

й водночас, формуючи напрям розгортання сюжету й розкриття суб’єктивно-

світоглядних характеристик образів, символічно втілює культурний та 

емоційно-естетичний зміст регтайму, слугуючи реалізації творчого задуму 

письменника, який створює своєрідний варіант «художньої історії».  

З іншого боку, окрім власне інтеграції в текст явищ музики на 

референційному рівні, автор вдається до більш символічного осмислення 

цього медіуму. Наявні в тексті паратекстуальні і внутрішньо-текстуальні 

зв’язки дозволяють виокремити приклади символічних імітацій, побудованих 

за принципом конструювання «слідів» різних дискурсивних утворень, у тому 

числі й із використанням елементів вербальної музики.  Це, в свою чергу,  

дозволяє відтворити «афро-європейський» синкретизм естетики регтайму. 

Визначальна роль належить імпліцитним музичним референціям і в 

реалізації функцій словесної музики, а також музичних технік і структур. 
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Замість звуконаслідування на фонетичному рівні художнього мовлення, 

перекодування характерних «механічних» звуків піаноли у романі 

здійснюється за допомогою конструювання палітри акустичних 

характеристик переважно міського пейзажу, а також замкненого простору. 

Тобто звук як основоположна категорія музики в романі «Регтайм» 

опредмечується і вербалізується, що вочевидь сприяє метафоризації 

відповідного музичного жанру в літературному творі, а також розкриває 

проблеми ціннісних орієнтирів в умовах технократизацї суспільства. Окрім 

того, своєрідна предметність у перекодуванні звуків регтайму, яка 

передбачає точність, однозначність, об’єктивність знову ж таки відсилає до 

основних естетичних характеристик цього жанру. 

В основу імітування дводольного базового ритму акомпанементу 

регтайму в межах засобів перекодування музичних технік і структур 

покладено принцип антитези, який реалізується на фонетичному, лексико-

синтаксичному та композиційному рівнях. Активізація властивостей 

внутрішньої форми слова, передусім стосовно лексичних одиниць, які 

позначають різні види ходи, дозволяє наголосити на присутності серед 

джерел регтайму і, власне, інтеграції в ритмічний простір афро-

американського виду композиторської творчості особливостей маршової 

музики; а також надати літературній оповіді характерної динаміки.  

Перекодування мелодики регтайму з характерним для неї 

синкопуванням, кумулятивністю, одноманітністю здійснюється переважно на 

мовностилістичному, образному, а також орфографічному рівнях. Фактично 

саме цей напрям імплікації музичних технік і структур у художньому тексті 

найбільшою мірою забезпечує суто формальний аспект реалізації естетики 

регтайму, визначаючи фактурність художньої оповіді, що імітує легкість, 

рухливість, клаптиковість, притаманні мелодиці цього жанру. 
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РОЗДІЛ 3  

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ПЕРСПЕКТИВА ПЕРЕКОДУВАННЯ ДЖАЗУ У 

РОМАНІ Т. МОРРІСОН «ДЖАЗ» 

 

3.1. Предметно-світоглядні аспекти музикалізації 

 

Традиційно виникнення і бурхливий розвиток джазу в Америці 

ототожнюють із  визначальним культурним феноменом Гарлемського 

ренесансу. Часові межі цього явища неоднозначні. Одні науковці вважають 

його основним періодом 1924 – 1929, інші 1910 (1914, 1919) – 1937 (1940)  

[160, c. 9]. Як зазначає відомий фахівець з питань американістики 

Т. Денисова, ім’я Тоні Моррісон в історії американської літератури пов’язане 

з утвердженням, загальним визнанням значення мультикультуралізму, 

феномену афро-американської літератури, феномену фемінізму: ця постать 

також  символізує започаткування якісно нової літературної традиції 

чорношкірих американців [75, c. 190–191]. 

Події «Джазу» охоплюють період з 1885 до 1926 року. В центрі роману 

– долі афроамериканців, що стали учасниками так званої «Великої міграції» – 

інтенсивного руху чорношкірого населення з південних районів США на 

північ і захід протягом 1910–1970 років. У своєму романі письменниця 

робить спробу відтворити історико-культурне середовище до, під час і після 

великої міграції, охоплюючи період 20-х років [3; 56; 59; 88; 179; 219].  

У своїй роботі, присвяченій мовній реалізації інтермедіальних відносин 

у романах Т. Моррісон, О. Каркавіна, цілком виправдано спирається на 

типологію В. Вольфа [277-279]. Це дозволяє авторці глибоко й системно 

дослідити лінгвістичний зріз художнього тексту. Водночас, на наш погляд, 

запропонований дослідницею підхід до визначення напрямів реалізації джазу 

в художньому творі дещо звужує розуміння феномену інтермедіальності, 

зокрема не розкриває до кінця зміст взаємодії літератури й музики як 

мистецтв, тобто художніх систем. 
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З метою поглибити зазначений нами аспект музикалізації на прикладі 

роману «Джаз» Т. Моррісон у нашій роботі передусім користуватимемося 

типологією інтермедіальних відносин С. П. Шера. Потрібно підкреслити, що 

виявлені в процесі безпосереднього аналізу форми перекодування джазової 

музики, використання елементів синтезування на різних рівнях розуміння 

цієї типології досить часто представляють собою комплексне явище. Через це 

назви підрозділів цієї частини наукової роботи визначають передусім 

центральний напрям аналізу, що не виключає супутній розгляд явищ, які 

можуть бути більш детально проаналізовані в суміжних розділах дисертації. 

У межах аналізу технік вербальної музики [88; 272; 273] в романі 

«Джаз» Т. Моррісон видається доцільним поглибити вивчення проекцій 

музики через вживання термінологічного словника і змалювання явищ 

музичного життя [88; 273] епохи джазу, тобто предметно-світоглядні аспекти 

музикалізації; особливості відтворення емоційно-духовного впливу музики 

на слухача [45; 68; 141; 178; 136-139; 273], а також мотив руху в музичному 

просторі [273].  

Для конструювання мовної картини світу, що відповідає ефекту живої 

присутності музики, окрім засобів паратекстуальності та словника музичних 

термінів [88, с. 92], письменниця використовує персоніфікацію [64; 88; 178]. 

Під концептуальною персоніфікацією Н. Юрікова [234] розуміє складний 

чуттєво-ментальний процес, в результаті якого образ наповнюється новими 

художньо-естетичними та когнітивними функціями [234, c. 7]. Видається 

доцільним розширити розуміння явища персоніфікації в романі Т. Моррісон 

«Джаз», звернувшись саме до поняття концептуальної персоніфікації. 

Персоніфікація музики в досліджуваному творі передусім пов’язана з 

одним із головних персонажів – Доркас і виконує функцію мікротексту. 

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.  
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Відображаючи ідеї мультикультуралізму [3; 29-33; 56-59; 160; 163; 175; 

225], персоніфікація музики включає історію Доркас до конкретного 

історичного середовища, разом із тим, не позбавляючи її суб’єктивних й 

водночас універсальних характеристик. Саме персоніфікація сприяє 

впізнаванню в тексті ознак джазової музики, переводить її образ у статус 

метафори, символу, що концентрують у собі художню ідею [178]. Завдяки 

цьому художньому прийому музика як медіум включається до матриці 

декодування культури [164, с. 2]. Отже, в даному разі маємо справу з 

концептуальною персоніфікацією.  

Розглянемо детальніше зв'язок персоніфікації музики з ідейно-

тематичними та композиційними особливостями роману. Під час першої 

вечірки, на яку Доркас пішла разом зі своєю подругою, музика постає 

невід’ємною складовою водночас «точкового» і «психологічного просторів» 

[46, с. 8]. Вона змальована як така, що витає під стелею, заповнює 

танцювальну залу й виплескується у вікна, відкриті для вентиляції: «Music 

soars to the ceiling and through the windows wide open for circulation as they 

[Dorcas and Felice] enter [261, c. 66]».
49

  Як метафора свободи джазова музика 

[163, с. 104] в даному разі відграє роль емоційного темпоритму [208, с. 58-

69], що підсилює зображальні якості літературного твору в аспекті розкриття 

внутрішнього світу персонажа [45; 178], зокрема і почуттів у конкретному 

епізоді. Музика, як своєрідний «душевний контрапункт [45, с. 139]», звучить 

в унісон душевному настрою [178, с. 300] героїнь-подруг. 

Крім того, своєрідний музичний супровід, утворений засобами 

вербальної музики, деякою мірою імітує акомпанемент або беквокал. 

Подібно до персоніфікації звучання в музичному мистецтві [112, с.  7-118], 

літературна персоніфікація сприяє формуванню в тексті стійких впізнаваних 

тематичних структур, які пов’язані з сюжетною лінією Доркас.  

У свою чергу, персоніфікація в музиці має здатність створювати ефект 

раптового крупного плану – можливість перевести увагу на себе [112, с. 117]. 

Таким чином, у даному разі можна стверджувати, що вербальна музика в 
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межах експліцитного номінування, на противагу описовості, відтворює 

акустично-композиційні й жанрові особливості джазу, з притаманними йому 

різноплановістю та грою акцентів. 

Заповнюючи «географічний простір» [1; 46; 47] в романі «Джаз», 

музика благає та закликає кожного і кожен день зробити щось не так. 

Я. Ферман справедливо порівнює життя Міста в романі Моррісон із ритмами 

джазу [245, с. 85 – 103]. Марними виявляються спроби Еліс Манфред, тітки 

Доркас, вберегти племінницю від непереборного впливу музики, а отже і від 

тих небезпек, що чатують на жителя мегаполісу. 

У місті, де відбуваються події роману, неможливо почуватися самотнім 

серед численної кількості розваг, особливо в барах, де двері завжди 

прочинені й саксофон як чоловік чекає на прояв ласки жінки-персонажа з 

відомої пісні: «<…> and in that cool dark place a clarinet coughs and clears its 

throat waiting for the woman to decide on the key [261, с. 67]».
50 

Як бачимо, 

персоніфкація кларнета відграє роль оприявнення жанрового змісту джазу, 

зокрема контексту сексуальності.  

Під час останньої танцювальної сцени, коли Доркас нарешті відчуває 

визнання себе як жінки поруч із молодим і привабливим партнером, музика 

звучить акомпанементом до відчуття свободи, щастя від здійснення 

довгоочікуваної мрії: «The music bends, falls to its knees to embrace them all, 

encourage them all to live a little, why don’t you? since this is the it you’ve been 

looking for [261, с. 188]».
51

 Тобто персоніфікація музики в аспекті наділення її 

ознаками руху покликана відтворити пластичність музичного мистецтва, яка 

пов’язана з просторовим і часовим началами [112, с. 119-136]. Завдяки 

персоніфікації джаз постає як явище комплексне з притаманними йому 

суб’єктивністю, деякою мірою інтимністю й, разом із тим, гостротою 

соціально-культурного [46] динамізму.  

У зіставленні побутових процесів із категоріями музики в 

літературному творі, на думку О. Рисака, проявляється специфіка 

світовідчуття митця [178, с. 259]. Сукупність лексичних одиниць, пов’язаних 
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із музикою, у романі «Джаз» утворює своєрідну мову, якою висловлює свої 

думки наратор.  

В одному з уривків він порівнює справжні, на його думку, цикли 

побутового життя з типами вокальних чи інструментальних ансамблів, 

зазначаючи, що семиденний тиждень є дещо штучним, він не відповідає 

потребам людського тіла: «<…> there is something so phony about the seven-

day cycle the body pays no attention to it, preferring triplets, duets, quartets, 

anything but a cycle of seven <…> [261, с. 50]».
52

 Порівняння, яке включає в 

себе символіку чисел [46; 104; 160; 183; 192], на рівні міфології метафорично 

оживлює в романі палітру діалогізму [164] й вказує на синкретизм культур, 

наголошує на своєрідності джазу як американського мистецтва, що, хоча й 

закорінене в африканській традиції, цілком відмінне й дещо дисонує з суто 

християнською етикою.  

Адже семиденний цикл – християнська міфологема, у той час, як дуети, 

квартети й тріо в контексті перекодування джазової музики в романі 

залучають до рецепції сліди  афро-американського музичного мистецтва з 

притаманною для нього увагою до тілесного [1; 100-102; 160]. Ніби 

поясненням звучать наведені в цитаті слова до народження тих же спірічуелз. 

Отже, актуалізацію одного з наскрізних мотивів творчості Т. Моррісон, 

взаємодію африканських та європейських традицій [1; 59; 104; 160; 163; 164; 

166; 192; 215] можна простежити і на рівні засобів вербальної музикалізації 

прози за напрямом використання термінологічного словника.  

У «джазовій мові» роману Моррісон експліцитно представлені 

структурні компоненти афро-американської народної та релігійної пісень. На 

відміну від інших романів письменниці, рядки з пісень вплетені в мовлення 

персонажів і наратора [219, с. 129]. Структурно-тематичні елементи 

спірічуелз започатковують у тексті систему сигналів євангельської 

інтенсіональності [144; 145]. Відповідно до сюжету роману «Джаз», після 

смерті батьків племінниця Еліс Манфред Доркас виховувалася у сестер 

Міллер, одна з яких, Неола, читала дітям Псалми. Час від часу змальована в 
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романі сувора атмосфера релігійного виховання порушується розповідями 

Неоли про  її нещасливе кохання та іншими історіями з реального життя.  

У зв’язку з цим, потік художньої оповіді забарвлюється подвійними 

нотами (Old Testament та Old Gold cigarette), у ньому з’являється 

приземлений тон, що водночас супроводжується традиційними для 

спірічуелз розмовними вигуками [88, с. 132] «God help us all», «Paradise. All 

for Paradise»; а також характерними повторами-зверненнями – елементами 

комунікативної системи всередині общини під час богослужінь: «Finally the 

friend agreed but in two days, two!»; «So they couldn’t see, couldn’t they, the 

power of sin in the company of a weak mind? [261, с. 62–63]».
53

 Тобто код 

релігійної африканської пісні [59; 219], запроваджуючи в «Джазі» тему 

становлення особистості [49; 61], поруч із наявними ознаками соціально-

психологічного роману [51, с.7], корелює з жанровими рисами [16, с.50-89] 

роману-виховання. 

В одному з фрагментів із характерною для спірічуелз сугестивною 

риторикою, поетикою надії на християнське спасіння [100-102; 180; 242] 

розкривається проблема насильства як одна з найбільш болючих за часів 

Гарлемського відродження: «Who were the unarmed ones? Those who found 

protection in church and the judging <…> Did the world mess over them? Yes but 

look where the mess originated. Were they berated and cursed? Oh yes, but look, 

how the world cursed and berated itself. <…> [261, c. 77–78]».
54

 Таким чином, 

дискусія довкола пошуку орієнтирів ідентичності для афроамериканця в 

романі «Джаз» [1; 29-31; 32; 33; 56-59; 62; 163] торкається пуританських 

концептів американської історії [32; 59; 61; 145]. Адже в романі ставиться під 

сумнів «дієвість» християнства, звучить проблема рабства і свободи.  

Залучення до тексту реалій музичного життя, у комплексі з 

особливостями орнаментальної оповіді [228, с. 108-109], слугує також і 

засобом для творення гумору та іронії. Так, розповідь наратора про невдалі 

спроби Вайлет зімітувати танцювальні кроки, які використовувала Доркас, 

відтворює жанровий зміст кейкуоку.  
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Намагання Вайлет знову закохати в себе чоловіка звучить гротескною 

імпровізацією на дивакувату ходу зі знаменитим пирогом у коментарях 

наратора «It was like watching an old pigeon pecking the crust of a sardine 

sandwich the cats left behind [261, с. 6]».
55

 Це один із прикладів, який дозволяє 

побачити формат мистецької комунікації на рівні діалогу з 

позалітературними об’єктами жанрового формування [16, с. 41]. Адже через 

образ наратора у зазначеному фрагменті відтворено позицію глядача, що 

розважається, спостерігаючи кейкуок. 

Щоправда, замість пирога використано більш сучасний образ – 

скоринка від сандвічу зі сардинами. Саме ця семантична різниця створює 

іронічний підтекст і фокусує увагу читача на текстуальній грі. Окрім того, 

іронічність, як слушно зазначає С. Джебраїлова [64],  також вказує на зв'язок 

із регтаймом – попередником джазу [64, с. 261]. 

Серед прикладів вербальної музики, які можна знайти у романі 

Т. Моррісон «Джаз», досить яскравим постає також епізод із викраденням 

Вайлет дитини у незнайомої молодої жінки. Прогулюючись вулицею, 

остання попросила доглянути за немовлям для того, щоб мати можливість 

повернутися додому за платівкою під назвою «Блюз для тромбону». Згадка 

про цей музичний інструмент у творі цілком відповідає не лише назві самого 

роману, але й пропонує читачеві звернутися до джазової стратегії прочитання 

[88; 163] цього епізоду, передусім до відшукання в тексті зразків імітації 

джазового твору.  

Як відомо, тромбон досить широко використовується в джазовій 

музиці. Особливості будови та видобування звуку цього музичного 

інструменту дозволяють імітувати людське мовлення. Репліки незнайомих 

персонажів-перехожих, які обговорюють вчинок як дивакуватої Вайлет, так і 

легковажної сестри, яка доручила догляд за своїм братом незнайомці, власне 

й нагадують імпровізовану блюзову мелодію у виконанні тромбону: 

«Philly! Philly’s gone! She took Philly!» 

«She who?» somebody asked. «Who took him?» 
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«A woman! I said…I said…and she said okay…!» 

«Ain’t got the sense of a gnat.» 

«Who misraised you?» 

«Call the cops.» 

«What for?» 

«They can at least look.» 

«Will you just look at what she left that baby for?» 

«What is it?» 

«The Trombone Blues.» 

«Have mercy.» 

«She’ll know more about blues than any trombone when her mama gets 

home [261, с. 21]».
56 

Застосування принципів лінгвістичного аналізу [46; 84; 88; 113; 178; 

197; 198; 219] дозволяє побачити, що в наведеному уривкові твору 

поєднуються страх, здивування, засудження, гумор, іронія – різні типи 

інтонації.  Образи персонажів-перехожих, а також молодої дівчини не мають 

чітко виражених рис, що дозволяє говорити про їх дещо схематичний 

характер.  

У тексті згадується лише «knot of people» (група людей), «a man at the 

curb» (чоловік на узбіччі). Навіть єдина фраза наратора, що коментує репліку 

одного з перехожих «You left a whole live baby with a stranger to get a record» 

(ти залишила живу дитину на незнайомку для того, щоб взяти платівку), 

знову ж таки вказує на акустичні характеристики цього голосу: «The disgust 

in the man's voice brought tears to the girl's eyes (відраза в голосі чоловіка 

викликала сльози на очах дівчини) [261, с. 21]». В даному разі мова 

перебирає на себе функції звуження предметно-зображальних функцій 

художнього тексту. 

Отже, в аналізованому фрагменті тексту перед читачем постають лише 

голоси, а не характери, передусім музика, а не видимі картини з життя. Суто 

блюзовий контекст (дихотомія радості й суму [99-102; 240; 255]), який 
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передбачає співучасть у музиціюванні всіх слухачів цієї музичної композиції, 

в даному разі лише підсилює ефект музикалізації прозового твору, довершує 

трансформацію системи вербальних знаків на рівні рецепції до зразка 

музичного мистецтва. 

Застосовуючи принципи лінгвістичного аналізу до інтонаційно-

емоційної варіативності висловлювань персонажів у творах Т.Моррісон, 

О. Каркавіна говорить, що наявне в текстах письменниці багатоголосся 

наближує їх до політональної структури джазового твору [88, с. 130 – 137]. 

На нашу думку, це питання видається дещо спірним з огляду на саму ідею 

тональності та політональності. Адже окрім звуковисотності, яку можна 

порівняти з висотою тону в реченнях із різним контекстуально-стилістичним 

забарвленням, тональність означає певну смислову єдність елементів, які її 

утворюють.  

Так, О. Рисак [178] зазначає, що тональність поетичного твору, як 

правило, зумовлена багатьма факторами: тематичною лінією, лексичними 

компонентами, асоціативними комплексами [178, с. 358]. М. Ільницький та 

А. Ткаченко визначають емоційну складову як ознаку тональності [84; 203]. 

Отже, наявність декількох тональностей у межах засобів вертикального 

синтезування [5; 212], тобто накладання, має означати наявність делькох не 

просто голосів, а  функціонально незалежних систем [2], які «звучать» 

одночасно. 

Розглянуті в роботі Каркавіної приклади [88, c. 130-137], що 

відображають діалогічне мовлення персонажів або аутодіалоги [46; 88], на 

наш погляд, більшою мірою відповідають принципам горизонтального 

синтезування [5; 212], адже побудовані за принципом запитання-відповіді, 

тобто демонструють взаємозалежність, на відміну від самостійності; 

послідовність у розгортанні художньої комунікації.  

Явища, що торкаються феномену накладання голосу персонажа і 

оповідача у словах наратора, скоріш за все характеризують існування 

декількох голосів, а не тональностей; про своєрідну і характерну для 
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Т. Моррісон єдність персонажного і авторського мовлення [46, с. 9] й тому не 

до кінця розкривають ідею перекодування політональності. 

Причому явних ознак дисонансу (одна із важливих ознак 

політональності [2]) у наведених прикладах також не простежується, і це дає 

підстави стверджувати, що згадані голоси тяжіють до однієї тоніки, 

визначення якої стає можливим завдяки виходу за межі суто лінгвістичного 

аналізу тексту й урахуванню змісту окремих сцен та змісту роману загалом. 

 У випадку вище проаналізованого нами фрагменту з роману «Джаз» 

ідею втілення в художньому тексті розглядуваної форми гармонічної 

організації в розмові перехожих також неможливо констатувати однозначно. 

Не зважаючи на різнорівневість та деякою мірою дисонансність емоційно-

інтонаційних характеристик, ці різнорідні голоси можна об’єднати однією, з 

точки зору змісту, ідеєю-тональністю [59, с. 417] або емоцією-тональністю 

[84; 203] – сповнене хвилювань засудження легковажної поведінки сестри. 

Отже, питання політональності, на нашу думку, досить дискусійне і потребує 

більш детального опрацювання, що, однак, виходить за межі цієї наукової 

роботи. 

У розглянутому прикладі розуміння громадської думки як 

«оркестрової» частини [114, с. 83]», можна поглибити через урахування 

жанрового змісту афро-американського госпел. Особливо виразно цей аспект 

в аналізованому нами фрагменті простежується у зв’язку з акцентуванням на 

усно-неформальних елементах мовлення. Тобто «суспільну думку», що 

імпліцитно звучить у голосах необережної молодої жінки та перехожих 

внаслідок злочинних дій Вайлет, можна порівняти швидше з імпровізованою 

відповіддю хору [219, с. 113] на певну репліку священнослужителя під час 

релігійною відправи.  

Хаотичність, перепади настроїв, що характерні для джазу і відображені 

в поведінці однієї з головних героїнь та реакції перехожих, у даному разі 

вказують на зумовлену низкою обставин специфічність психологічного стану 

Вайлет. Адже жінка мріє про дитину, проте це лише мрія і певною мірою гра 
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емоцій, що виникає спонтанно. У своєму житті після переїзду до великого 

міста Вайлет «імпровізує» як джазовий музикант.  

Своєрідна партія Вайлет у «Джазі» [59; 114; 163] також нагадує історію 

жінки з найбільш популярного хіта Вільяма Хенді «Сент Луїс Блюз» (Saint 

Louis Blues). Відомо, що на створення цієї пісні Вільяма Хенді надихнув 

епізод із реального життя. Одного разу негритянський композитор побачив 

на вулиці Сент Луїсу жінку, яка співала про свого чоловіка.  

За її словами, він мав справді кам’яне серце: «My man’s got a heart like a 

rock cast in the sea». Сюжет пісні будується довкола зради чоловіком своєї 

дружини. Лірична сповідь жінки передає глибоку гаму почуттів, викликаних 

раптовим від’їздом її коханого до Сент Луїса, де «St. Louis woman, wid her 

diamon’ rings / Pulls dat man around by her apron strings (Жінка з Сент-Луїсу, 

діаманти на пальцях у неї / Тримає чоловіка біля своєї спідниці)».  

Таким чином, можна стверджувати, що на рівні засобів вербальної 

музики в романі «Джаз» відбувається перекодування інтонаційної атмосфери 

музичного твору – «явища сугестивного характеру, що може виникнути в 

процесі виконання цього твору, сублімуючи інформацію енергетико-

почуттєвого рівня про автора, виконавця та даний твір. За своїм впливом на 

слухача інтонаційна атмосфера музичного твору завжди виконує роль 

провокуючого до співтворчості чинника [91, с. 47]». 

Отже взаємодія елементів вербальної музики, які залучені до 

відтворення музично-світоглядного духу епохи джазу, інтонаційності 

джазового твору та посилення експресивності художнього зображення 

(використання тематичного словника й опис явищ музичного життя), слугує 

водночас джерелом для історико-культурного маркування хронотопу роману. 

Виразно також простежується роль вербальної музики в індивідуалізації 

образів, суб’єктивізації художнього світу;  а також у розширенні горизонту 

рецепції літературного твору в напрямі до впізнавання системних ознак 

інтеграції музичного медіуму.  
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3.2. Відтворення емоційного впливу музики на слухача 

Просторова й водночас емоційно-світоглядна ідентифікація музики та 

реалій музичного життя в романі «Джаз» через ряди епітетів і метафор 

реалізується в межах дихотомії «верх – низ». Як зазначає Л. Агрба,  ці 

категорії, разом із опозицією «внутрішнє» і «зовнішнє», в Моррісон не 

протиставлені одна одній. Натомість становлять органічний простір [1, с.75]. 

Найчастіше джерелом джазової музики в романі виступають аудіо-записи та 

голоси другорядних персонажів, які не мають власного «обличчя».  

Єдиною просторовою перешкодою для поширення звуків музики 

слугують вікна і двері. Саме через вікна і двері – невід’ємний елемент 

міського пейзажу [47; 220], музика найчастіше «пливе» (floats), парить 

(soars), просочується (seeping music), наче дим наповнює повітря (loads up the 

air) цілком природно огортаючи як матеріальні предмети, так і духовні єства 

персонажів «Джазу».  

Звучання джазу в романі – не просто елемент декору чи простору [88; 

178], джазові ритми й мелодії, створюючи атмосферу особливої довіри [178; 

с. 368] до читача, водночас формують комунікативний простір для героїв 

роману. Оточені звуками джазу та словами джазових пісень, вони 

опиняються в світі особистих переживань, відчувають зв'язок із минулим, 

з’єднуються з трансцендентним.   

Продовжуючи розмову про реалізацію принципів вербальної музики в 

романі «Джаз», розглянемо лінію Еліс Манфред. Ще у дитинстві вона стала 

свідком боротьби афроамериканців проти расової дискримінації. Мелодії 

джазу, як джерело асоціацій [178, с. 300], нагадують їй звуки барабанного 

бою, що супроводжував демонстрацію протесту та сповіщав «про більше, ніж 

гасла на транспарантах»: «Alice Manfred stood for three hours on Fifth Avenue 

<…> The drums and the freezing faces hurt her, but hurt was better than fear <…> 

[261, с. 53–55]».
57

 Повторення дієслова «to hurt» на фоні опису демонстрації, 

подібно до буквального чи небуквального повторення в музиці  виконує роль 
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збудника руху, й через фіксацію в пам’яті читача-слухача цієї комбінації – 

також слугує стимулом розгортання [5, с. 38-39] художньої ідеї. Водночас 

згадка про біль і страх у наведеному фрагменті тексту імітують розмитість 

звуків джазових мелодій.  

Отже, звуки барабанів активізують емоційно-духовний світ персонажа. 

Цікавим є те, що Еліс – чи не єдина героїня, яка, поруч із наратором, свідомо 

сприймає джаз. Ця музика стає предметом для рефлексії. Т. Ковальова  

вбачає в звучанні барабанів і мелодіях джазу метафору минулого, 

пов’язаного із боротьбою за свободу і соціальні права [96, c. 229–230].  Тобто 

елемент вербальної музики, виконуючи роль художнього прийому, водночас 

слугує центром гри з часом. 

У творчості Т.Моррісон широко представлені прояви африканської 

космогонії [1; 29-30; 32; 33; 104; 56; 59; 62; 175; 192; 219]. Традиційне 

африканське мислення визначає тільки сучасне і минуле, які, однак, розуміє 

інакше, ніж сучасна європейська культура. Ці дві часові категорії кенійський 

вчений Дж. Мбіті [259] назвав термінами, запозиченими з мови суахілі: «са-

са» — тепер і «замані» — давно. Якщо саса — це автономний мікрочас, то 

замані — макрочас, тобто все, що було до цього, «кладовище часу», за 

висловом Дж. Мбіті. «Кладовище часу»  живе, воно постійно присутнє в 

африканському сучасному [259, c. 17–23].  

У тексті зазначається, що героїня відчула, як проминули день і ніч, але 

вона залишилася стояти на тому ж місці з рукою маленької дівчинки у своїй 

власній, вдивляючись у холодні обличчя, що проминали повз – метафора 

лінійного європейського часу [59; 104]. Як зазначає Т. Денисова, 

фольклорний час не є механістичним, лінійним, простим маршем років. Він 

маркує подію в людському суспільстві і природі, так само, як і пори року з 

їхньою плинністю, невідворотною змінністю [59, с. 442]. Отже міфологічна 

опозиція дня і ночі, що проминули, якраз і вказують на макрочас – замані, до 

якого мала змогу долучитися Еліс під час подій, зображених у даному 

епізоді.  
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Мовчазні обличчя як метафора культурної німоти [1, с. 58], 

транспаранти з тезами Декларації про незалежність, а також персоніфікація 

музичного інструменту (барабану) в епізоді з Еліс Манфред увиразнюють 

символічний зміст музикалізованого фрагменту. Адже коли звучать (або, 

відповідно до тексту, «говорять») барабани, слова не потрібні.   

На думку А. Торопової, в кожному акті сприйняття музики, не кажучи 

вже про її створення, людина заново відновлює своє людське обличчя з усіма 

його спільними прикметами, тяжіючи до тих патернів переживань – 

архетипів свідомості, які дають у теперішній момент найбільш потрібні 

особистості енергії для внутрішньої дії, самостворення [203]. Отже, в тітки 

Доркас, яка змушена виховувати свою племінницю після смерті її батьків, 

звук барабанів викликає біль: «The hurt hurt her, but the fear was gone at last 

[261, c. 54]».
58

 Цей звук змушує Еліс замислитися над причинами того 

неспокою й трагедії, що спіткали її близьких, призвели до втрати коріння.  

Як одну з функцій вербальної музики розкривати питання ціннісних, 

зокрема й морально-психологічних орієнтирів, розглядає І. Мегела у своїй 

роботі, присвяченій аналізу інтермедіальної авторської стратегії Германа 

Гессе у романі «Степовий вовк» [141]. На думку дослідника, опозиція двох 

начал – класичної музики й джазу, окрім, як зазначає С. Маценка, «розладу 

поміж елітарними освітніми претензіями та важливістю масового смаку [139, 

с. 393]», актуалізує в романі мотив внутрішньої кризи особистості, яку, 

відповідно до Г. Гессе, можна перебороти або долучившись до безсмертних 

цінностей мистецтва, або дослухаючись до елементарних почуттів, які 

присутні в джазовій музиці, у модних танцях, карнавалах, пройнятих 

атмосферою екстазу [141]. Отже, джаз в літературному творі має здатність 

імпліцитно презентувати ідею межових станів і ситуацій, а також проблему 

вибору. 

Відповідно до сюжету роману «Джаз», Еліс Манфред отримала досить 

суворе виховання у дусі пуританських звичаїв і намагалася запровадити його 

й по відношенню до Доркас [268]. Вона забороняла своїй племінниці носити 
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взуття на високих підборах, капелюхи, які б підкреслювали риси її обличчя, 

використовувати макіяж і взагалі – спілкуватися з особами протилежної 

статі, особливо з білошкірими. Разом із тим, та свобода й розкутість у 

ставленні до тіла, що панували на той час, приваблювали Еліс, десь потайки 

героїня захоплювалася відвертим одягом, що сигналізував про «готовність до 

ліжка на вулиці» (ready-for-the-street clothes). 

Завдяки залученню до роману елементу вербальної музики в сцені з 

барабанами у контексті спогадів про минуле звучить незгода героїні з 

трансформацією свідомості афроамериканця, романтична туга і прагнення до 

історичних коренів африканської прабатьківщини. Здається, що барабани 

звучать для Еліс більш милозвучно, природно й гармонійно, аніж звуки 

джазу, якими сповнене велике «прогресивне» місто. 

Окрім того, в подібному ставленні до мелодій джазу відчуваються 

також і сліди пуританського музичного дискурсу: « <…> the music was getting 

worse and worse <…> Songs that used to start in the head and fill the heart had 

dropped on down, down to places below the sash and the buckled belts [261, c. 

56]».
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 У наведеній цитаті можна простежити, як слова наратора 

«забарвлюються» свідомістю персонажа [46; 88], вочевидь Еліс Манфред,  

що імітує принцип нестабільного звучання. 

Як відомо, серед пуритан співати непристойних пісень вважалося 

неправильним, а заохочення музикою до пустощів та хтивої поведінки 

суворо засуджувалося [59; 238]. Отже, в даному разі музика виконує функцію 

контрастного протистояння і тим самим загострення ідейного задуму [178, с. 

233] – перечитати історію Америки з позицій наявності в ній «чорного» [32, 

с.171]: найбільш визначний період афро-американської історії, передусім з 

позицій культурного розвитку, відповідно до художньої картини світу 

роману, постає невід’ємною частиною історії та культури США.  

Отже, можна сказати, що традиційний для африканських етнічних 

ритуалів звук барабанів уособлює в романі символ самості [1; 233], 

поєднуючи в особі Еліс різнорідні почуття й прояви свідомого та несвідомого 
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буття: «Then suddenly, like a rope cast for rescue, the drums spanned the distance, 

gathering them all up and connected them: Alice, Dorcas, her sister and her 

brother-in-law, the Boy Scouts and the frozen black faces <…> [261, c. 58]». 
61

 

Цікаво, що гармонійне поєднання опозиції «верх-низ», характерне для 

творчості Т. Моррісон [1, с.75], реалізується в даному фрагменті також за 

допомогою принципу імпліцитних музичних референцій. Адже дієслово «to 

span», окрім «охоплювати відстань», в музичній термінології означає «взяти 

октаву». В свою чергу, «gathering them all» (зібравши їх усіх) імітує повний 

спектр звуків, тобто вказує на чисту октаву – консонансний інтервал. Отже, 

маємо змогу спостерігати цілісність категорій змісту й форми в межах 

перекодування музичних аспектів джазу.  

Метафора рятівної мотузки в наведеному фрагменті тексту увиразнює 

духовно-емоційні прояви екзистенційної кризи, пов’язаної з формуванням 

ідентичності «нового негра [29-31; 32; 33; 56-59; 62; 63; 192]», пошуками 

нового спасіння в житті, а не після смерті, як це було в період рабства. 

Авторка намагається показати екзистенційну історію [59; 60], відтворити 

межовий стан, в якому перебувала чорношкіра людина в епоху джазу. 

Звучання однієї з найбільш популярних пісень у виконанні першого 

негритянського водевільного дуету Джорджа Вільямса та Бессі Браун «Hit me 

but don’t quit me», за словами наратора-фокалізатора, змушує Еліс 

балансувати між двома жестами в карманах свого пальто – стисканням 

рятувальної мотузки в одній руці й стисканням кулаку в іншій. Емоційне 

сприйняття музики великого міста Еліс Манфред коливається довкола 

координат двовимірної дійсності.  

Здається, ніби джазові мотиви нав’язливо переслідують, втручаються у 

внутрішній світ героїні, і це викликає відразу, душевний і фізичний 

дискомфорт: «<…> but soon as she turns the pillow <…> a melody line she 

doesn’t remember where from sings itself <…> “When I was young and in my 

prime I could get my barbecue any old time” [261, с. 60]».
62

 Еліс вважає слова 
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популярної на той час пісні нерозсудливими, непорядними, такими, що 

пробуджують лють. 

Водночас героїня все ж визнає, що цією музикою не можна знехтувати, 

оскільки вона як раз і закорінена в звуках барабанів П’ятої Авеню. 

З. Лановик справедливо вбачає в образі Еліс, у порівнянні з образом Вайлет, 

намагання Т. Моррісон передати амбівалентну природу джазового мистецтва 

[114, с. 82] що, на думку дослідників, відображає етнокультурну 

специфічність [1; 64; 114]». У будь-якому разі, джаз у романі Т. Моррісон 

втілює ідею полівалентності, багатогранності художньої репрезентації 

витвору мистецтва. 

На відміну від Eліс Манфред, для Доркас, племінниці, яка стала її 

прийомною донькою, джаз уособлює можливу реалізацію її сексуальних 

бажань, стримуваних під пильним оком обережної тітки. Під час занять із 

сестрою Неолою Доркас уважно слухає її розповіді про перипетії, пов’язані з 

коханням й, на відміну від інших дітей, проявляє неабиякий інтерес і 

зачарування щодо загадкового зв’язку між здатністю тіла до розплавлення й 

Раєм, що може змусити жінку долати перешкоди на шляху до коханого 

чоловіка.  «<…> and the Paradise that could make a woman go right back after 

two days, two! or make a girl travel four hundred miles to a camptown <…> [261, 

с. 63]».
63

 Звук барабанів для неї уособлює «початок чогось, що вона прагне 

завершити», тобто шлях до самореалізації.  

Відомо, що образ Доркас мав реального прототипа. Вісімнадцятирічна 

дівчина загинула від рук свого коханця, який залишився незасудженим, бо 

вона не назвала ім’я вбивці перед смертю. Роман розкриває трагічну історію 

Доркас з позицій травмованого минулого, пов’язаного з болем втрати рідних 

і, у зв’язку з цим, належного батьківського виховання, що зумовлює її 

легковажну поведінку.    

О. Лоуен зазначає, що призупинення дозрівання на рівні доньки 

пов’язане з нездатністю подолати ситуацію Едипового комплексу, 

зафіксувавши її особистість на ролі сексуального об’єкта. Така жінка стає 
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«психологічною повією» і легко може стати повією професійною [126]. На 

відміну від Еліс Манфред, Доркас цілком органічно зростається з магічним 

світом сучасної музики, яка водночас компенсує емоційну потребу доньки у 

батьківському вихованні. 

На сторінках роману психологічний аспект обґрунтування поведінки 

Доркас подано за допомогою майстерного використання символу та 

метафори: «<…> wood chips <…> exploded in the air. One of them must have 

entered her stretched dumb mouth <…> and the drums assured her that the glow 

would never leave her, that it would be waiting for and with her whenever she 

would be touched by it [261, с. 60–61]».
64

 Тобто пам'ять про пожежу, внаслідок 

якої загинули батьки дівчинки, символічно представлена у вигляді 

дерев’яного уламку будинку, що застряг у тілі Доркас, трансформується у 

змішане прагнення до помсти та, водночас, сексуального задоволення.  

В епізоді роману, де йдеться про перший досвід участі Доркас і її 

подруги Феліс у танцювальній вечірці, музика, зокрема звуки піаніно, які 

нагадують широкі кроки, слугує орієнтиром у незнайомому для дівчат 

просторі будинку [1; 47]: під маршеві звуки вони піднімаються сходами 

вгору. В межах художньої реалізації концепції мультикультуралізму [29-31; 

32; 33; 56-59; 62-64; 175], а також ритмізації [44; 88; 113; 127] зазначена 

деталь-характеристика музичного звуку перегукується зі сценою, що 

зображує натовп демонстрантів, яких Доркас бачила в дитинстві.  

Крім того, звуки піаніно, які порівнюються з широкими кроками, 

можуть також імпліцитно вказувати на структурно-жанровий зміст регтайму, 

а отже інтертекстуальний зв'язок роману з «Регтаймом» Е. Доктороу. Тобто 

елемент вербальної музики, що актуалізує когнітивно-комунікативний аспект 

взаємодії жанрів [17, с.50-89] музики в літературному творі у даному випадку 

відіграє роль перекодування імпровізаційного принципу. Це підтверджує 

також певна побіжність, скороминущість згаданої деталі.  

Якщо для Маленького хлопчика з «Регтайму» Е. Л. Доктороу 

просторова характеристика музики – це предмет пасивного естетичного 
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замилування-зачарування, то для дівчат з роману «Джаз» ці «кроки музики», 

обрамлені розважально-ігровою атмосферою джазу, відлунюють певним 

фаталізмом.  

Звучання музики вимірює час і визначає рух, поведінку персонажів у 

межах танцювального простору вечірки, наповнює його духом змагальності. 

Як своєрідну ініціацію [1, с. 20-35] можна інтерпретувати  перебування в 

кімнаті, що супроводжується для Доркас і Феліс «стрибком шлунку» 

(stomach-jump) і, на думку дівчат, є знаком справжньої можливості 

закохатися. 

Відповідно до сюжету, один із братів-фаворитів танцювальної зали, 

завжди усміхнений, зацікавлено оглянувши Доркас, скривив ніс і 

відвернувся. Шиплячий звук платівки перед початком танцю акцентує 

короткий проміжок часу, коли Доркас привертає увагу братів, але не отримує 

запрошення.  

Детальний опис дій учасників сцени – рухи, усмішки, шепотіння 

слугують прийомом ретардації, що вочевидь фокусує увагу читача на цих 

хвилинах і, разом з тим, відтворює темп подій, ритмізує оповідь. Як слушно 

зазначає О. Каркавіна, ретардація у Т. Моррісон використовується також з 

метою посилення нестійкості та напруження, що характерні для джазового 

твору [88, с. 125]. 

Рух Доркас уперед як спроба вийти з тіні не лише танцювальної зали, 

де меблі, що заважають рухатися, були відсунуті до стін подібно до того, як 

це робили члени афро-американської общини після релігійних відправ [102; 

242], але й спроба залишити мури індивідуальної несвободи завершились 

поразкою: «The stomach-jump of possible love is nothing compared to the ice 

floes that block up her veins now. The body she inhabits is unworthy [261, с. 

67]».
66

 

Глава, присвячена обставинам убивства Доркас під час танцювальної 

вечірки, фактично починається з останнього речення попередньої глави «But 

where is she? (Де вона?) [261, с. 184]». «There she is» (Ось вона) – знову 
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вводить читача до музично-танцювального простору, в якому вже немає 

братів, і сміх звучить як дзвін від дзвонів, які не потрібно смикати за 

мотузки.  

Більшість дослідників, які зверталися до аналізу цього прикладу, 

пов’язують його з реалізацією характерного для джазу респонсорного 

принципу або прийому «поклику-відповіді» [46; 64; 88; 113; 179; 219; 258; 

264; 265]. Як і застування андиплозису в романах Моррісон [88, с. 207], 

імітація відсутності цезури між різними мотивами [88, с. 151], на нашу 

думку, може також  здійснюватися завдяки прийому запитання-відповіді на 

межі між главами, що, власне і демонструє вищезазначений приклад. 

З іншого боку, ідучи за логікою оповіді, очевидною видається виразна 

смислова приналежність речення-відповіді до попередньої глави, яка в 

цілому повідомляє читачеві про спроби Джо знайти Доркас. З точки зору 

музики подібна реалізація респонсорної техніки, в поєднанні з характерним 

для Моррісон ефектом непередбачуваності, невиправданих сподівань [88, с. 

122], водночас руйнують усталений ритм чергування завершених  змістових 

фрагментів оповіді.  

У зв’язку з цим, момент початку розгортання нової змістово-смислової 

одиниці художньої оповіді, традиційно маркований початком нової глави, 

проявляється із запізненням, що імітує міжтактове синкопування. При цьому 

функцію тактової межі можливо співставити з межею між главами. 

Ця ритмічна фігура має дві взаємопротилежні функції: з одного боку 

вона переміщує акцент зі звичного для нього місця, а з іншого – стверджує 

ритм. Підкреслена слабка доля такту змушує слух весь час вносити рівновагу 

в звучання уявним ствердженням сильної долі. З точки зору музикознавства 

синкопа, поруч із дисонансами та нестійкостями, належить до арсеналу 

виражальних засобів, що інтенсифікують рух, вриваючись у звичний плин 

музичного твору, створюючи «кризові стадії» [5; 132; 235]. Отже, звучання 

слабкої долі такту, яку створює відповідь, що входить до смислової єдності 

запитання-відповіді наприкінці глави, акцентується, переходячи на місце 
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сильної долі в першому такті нової музичної фрази на початку наступної 

глави. Художньо-естетичний зміст синкопування в даному випадку провіщає 

момент розв’язки, а також остаточне з’ясування обставин смерті однієї з 

головних героїнь.  

Цікавим є те, що запитання Джо «Де вона?» наприкінці глави, окрім 

пошуку коханої, відповідно до сюжету, пов’язане також  із пошуком матері. 

У зв’язку з цим, акцентування запитання-відповіді поглиблює емоційний 

аспект наскрізного для Т. Моррісон мотиву нестачі батьківської любові [219, 

с.125] Таким чином авторка вводить читача до психоаналітичного дискурсу, 

пояснюючи причини цієї трагедії, що закорінені в дитинстві героя.  

Емоційний вплив музики на слухача в романі «Джаз» простежується не 

лише за напрямом експліцитних форм вербальної музики, але й імпліцитно 

завдяки зверненню авторки до мотиву подорожі. Дискурс переміщення в 

цьому романі стає наративною стратегією автора та історії [163, с104] 

Моррісон залучає такі моменти міграційного наративного дискурсу, як: 

каталізатор міграції, початкова конфронтація з урбанізованою місцевістю, 

навігація міського пейзажу, конструкція урбанізованого суб’єкта [247, 

с. 184]. Разом з тим, мотив дороги [1; 59; 247] слугує також формотворчим 

засобом музикалізації. 

Подружжя Трейсів символізує не лише мільйони темношкірих 

переселенців на північ, але й взагалі їх намагання приєднатися до мейнстріму 

американського культурного та економічного життя [260, c. 160]. 

Змалювання мандрівки-танцю [64; 163, 219]  супроводжується також 

дієсловами: тремтіти (tremble, shiver), стріляти (shoot). Завдяки використанню 

цих дієслів руху, а також таких означень, як нервовий (nervous), наляканий 

(terrified, scared) створюється відчуття дрібних коливальних рухів, вібрації, 

ритму.  

Тремтіння й страх трансформуються  у танець їхніх стоп. Наведена 

метафора вочевидь відсилає до танцювального африканського мистецтва, де 

визначальну роль відіграють саме рухи ніг, які водночас здебільшого мало 
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синхронізовані з рухами інших частин тіла [100-102; 242]. Емоційний 

темпоритм [208, с. 58-69] змалювання цієї сцени у дещо театральний спосіб 

через імітацію музично-видовищних ефектів [221]  метафоризує рух, таким 

чином зближуючи його з хвилюючими ритмами джазу. 

Відповідно до сюжету роману, Джо і Вайлет приєдналися до хвилі 

чорношкірих іммігрантів у 1906 році. Їх Вірджинія – це місце, де міста мають 

назви, запозичені зі Старого Заповіту, це міста відчуження, жорстокості та 

осиротілих дітей. Після переїзду на північ їхнє життя, рішення, які вони 

приймають, все ще визначаються  досвідом життя на Півдні [250, с. 185]. 

Одночасно читач, разом із героями, відчуває помітну різницю між життям до 

і після міграції. 

Музикалізація мотиву руху в романі «Джаз» Т. Моррісон метафоризує 

традиційний для американської літератури  дискурс подорожі, наповнюючи 

його характерними для афро-американської естетики барвами. Разом із тим, 

мотив руху, реалізований на тлі  імпліцитних словесно-образних імітацій, 

слугує перехідною ланкою між суто предметним, описовим світом втілення 

музичного медіуму в літературному творі та стилістично-образною системою 

перекодування джазу. 

В одній зі заключних сцен роману музика, що долинає з протилежного 

будинку крізь відчинене вікно, спонукає Джо і Вайлет танцювати. Простір 

будинку в Моррісон [1; 46] повинен бути заповнений почуттям любові [1, 

с.71]. На думку подруги померлої Доркас, яка спостерігає за Джо і Вайлет, 

вони схожі на людей похилого віку, і їй ніяково знаходитись поруч. Музика 

як символ любові й примирення та індикатор часу, що лікує всі рани, 

відновлює прірву й заповнює внутрішню порожнечу [88, с.167], що виникла 

між закоханою у свій час парою. Герої немов повертаються із небуття, 

намагаючись встигнути насолодитися звуками віктроли.  

Нарешті Джо згадує про птахів, яких не вистачає в їхній оселі. Адже 

колись Вайлет тримала папуг, але відпустила їх після того, як спробувала 

«помститися» померлій Доркас. Феліс зазначає, що в їхній оселі також 
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бракує віктроли. Можливість придбання власного музичного пристрою 

символізує в цій сцені можливість для Джо і Вайлет стати володарями свого 

власного щастя, нарешті усвідомивши й відпустивши весь тягар минулого. 

Як зазначає Ян Ферман, Джо і Вайлет знову знаходять своє кохання, 

але не те перше кохання, сповнене пристрасті й бажання або туги і 

шкодувань. Вони поринають у спокій буденних і зручних сімейних стосунків  

– довгих прогулянок, хорошої їжі, післяобідньої дрімоти в обіймах одне 

одного  [245, c. 92]. Вочевидь стає зрозумілим, що з точки зору 

музикознавчої, так само як і з літературознавчої, саме з лінією Доркас 

пов’язане порушення рівноваги або точніше – гармонії, мотив подвійності, 

неоднозначності.  

Важливим композиційним елементом, що відіграє провідну роль в 

імітуванні музичної техніки розв’язання в тоніку, виступає присутність 

Феліс, ім’я якої перекладається як «весела, щаслива». Для наратора постаті 

Джо, Вайлет і Феліс здаються дзеркальним відображенням Джо, Вайлет і 

Доркас: «I saw the three of them, Felice, Joe and Violet and they looked to me like 

a mirror image of Dorcas, Joe and Violet [261, с. 221]».
65

 В процесі креативного 

співвіднесення як прояву когнітивної здатності [16, с. 37] смерть Доркас і 

близьке знайомство Феліс із парою Трейсів можна порівняти з принципом 

заміщення дисонансного звуку тонічним під час формування завершальних 

акордів або завершальної мелодичної інтонації. 

Вплив музики на слухача як один із напрямів реалізації стратегії 

інтеграції музичного медіуму за напрямом її вербалізації відповідно до 

типології літературно-музичної інтермедіальності С. П. Шера, пов’язує 

образний та ідейно-тематичний рівні роману, імплікує концепт комунікації та 

ідею діалогізму в широкому сенсі. Слухаючи музику, герої роману «Джаз» 

насамперед «вслухаються» в себе. Вплив музики на слухача як одна з технік 

вербальної музики сприяє в романі розкриттю суперечності й 

амбівалентності людської природи. 
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3.3. Музичні техніки й структури та словесна музика в романі 

Т. Моррісон «Джаз» 

3.3.1. Літературні форми джазової імпровізації. 

 

Для імпровізації характерна спонтанність, неупередженість, різнобічне 

висвітлення заданої теми.  Як у музиці, так і в поезії імпровізація завжди 

свідчила про найвищий рівень майстерності, досконале володіння технікою, 

обізнаність із традицією та станом сьогодення. З музикознавчої точки зору, 

однак, імпровізацію не можна зводити лише до спонтанності й створення 

музичного твору в процесі виконання. Найбільш прийнятним визначенням 

для імпровізації Ю. Кінус вважає створення музики у процесі музикування 

[94].  

У літературній творчості імпровізація більш природна для поезії. На 

думку Ю. Лотмана, імпровізація в художньому мистецтві створює підґрунтя 

для ентропії [122]». Джазовий твір, на думку Ю. Кінуса, – це результат 

взаємодії імпровізаційного, спонтанного та композиційного, структурно-

закріпленого. Кількість проявів цієї взаємодії безмежна. Імпровізація в джазі 

виникає завдяки використанню принципу біту (рівномірно акцентована 

ритмічна пульсація) та офф-біту (тип ритміки, заснований на постійному 

відхиленні від метричної пульсації), запозичених із африканської музичної 

традиції  [98]. Тобто імпровізацію можна вважати потенційно найбільш 

плідною формою для творчого експерименту. 

Імпровізація готується в процесі занять, завдяки накопиченню власних, 

знайдених самостійно, «наімпровізованих» мелодичних мотивів і фраз [94]. 

Настанова на музичну імпровізацію в романі «Джаз» маніфестована самою 

його назвою [56; 59; 62; 88; 163; 219]. У «Джазі» читач через посередництво 

наратора виявляється залученим до процесу імпровізування на тему болю, 

пов’язаного з минулим, маючи на меті зрозуміти не лише травмоване минуле 

в межах історій Джо і Вайлет як окремих індивідів, але й відтворити 

історичний аспект травми цілого етносу [163; 175; 258]. Отже, втілення 
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принципів джазової імпровізації в літературному творі поєднує в собі всі 

виокремлені в першому розділі функції реалізації художнього змісту. 

Відома українська дослідниця, автор численних наукових праць із 

зарубіжного літературознавства, професор кафедри зарубіжної літератури 

Київського університету імені Тараса Шевченка Н. Жлуктенко [78] у своїй 

роботі, присвяченій дослідженню синтезу мистецтв у романі Томаса Гарді 

«Мер Кестербріджа» порівнює репрезентацію стосунків персонажів, 

примхливе переплетіння їхніх доль зі струнним секстетом [78, с. 137]. 

Очевидно специфіку організації системи образів-персонажів у літературному 

тексті можна вважати найбільш плідною формою втілення характерного, в 

тому числі й для джазу, ансамблевого принципу музичного виконання. 

З. Лановик, в аспекті перекодування джазової музики визначає 

траєкторію розвитку самостійних функцій-партій з оркестровим свінгом [114, 

c. 84]. Принцип оркестрової організації джаз-бенду на базі системи образів у 

романі «Джаз» [1; 46; 62; 64; 88; 114; 133; 163; 179; 219; 268] нагадує 

звучання джазового квінтету – Джо і Вайлет Трейсів, Еліс Манфред, Доркас 

та її подруги Феліс. 

Вокальне соло наратора або джазового імпровізатора [59; 88; 219; 251] 

організовує і спрямовує загальний рух музичної композиції, визначає напрям 

і темп розгортання тих чи інших елементів сюжету і мотивів, виступає 

центром та своєрідним орієнтиром у грі з часом і простором. Джаз як 

структурний принцип [59, с. 49], конструктивна модель художнього твору 

[88; 114; 178] дозволяє авторові створювати глибоку психологічну прозу [56, 

с. 49]. Наявна в романі досить виразна історія Голдена Грея живе в думках 

Вайлет [265, c. 161], постає частиною світогляду героїні. Тому лінію піаніста 

можна порівняти з інструментальним соло дружини Джо Трейса, яке існує в 

межах її партії.  

Квінтет, або ансамбль саме з п’яти музикантів, також має символічне 

[1, c. 96–107] значення, що відображає джерела естетики афро-американської 

музики. Адже на відміну від діатонічного звукоряду (див. Додаток Б), на 
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основі якого будується європейська музика, традиційна для афро-

американської музики пентатоніка (див. Додаток Б) складається з п’яти 

звуків.  

Р.Шуман порівнює мажор з дієвим, чоловічим началом, а мінор 

визначає як пасивне, жіноче [229, Т.1, с.159]. Характеристика пасивності 

цілком відповідає світогляду персонажів «Джазу». Тобто головні герої твору 

Т.Моррісон, до того ж, символізують звуки саме мінорної пентатоніки. На їх 

основі будуються імпровізаційні  мелодика і гармонія роману «Джаз». 

Показовим у цьому аспекті є те, що автором «Джазу» є жінка. В свою чергу, 

враховуючи притаманну деяким героям «Регтайму» дієвість і чоловіче 

авторство цього роману, можна припустити, що цей «літературний регтайм» 

створено у мажорній тональності. 

Короткий зміст усього роману, з яким читач знайомиться на його 

початку, співставний із першою частиною джазової імпровізації [88, с. 105] 

або імпульсом у формі події-мелодії [59, с. 437] чи настрою музиканта [118, 

с.13]. Разом із тим, представлення теми в романі не обмежується лише 

вибудовою сюжетної лінії, залучаючи до рецепції цілу низку супутніх 

мотивів психологічного, емоційного та етичного характеру, що, в свою чергу, 

цілком відповідає основній функції музичного мистецтва: завдяки 

нестримному вільному зникненню активізувати й зосереджуватися передусім 

у внутрішньому і суб’єктивному світі, передавати безпосередньо почуття та 

емоції, не вдаючись при цьому до виразної візуалізації [39, Т. 3]. 

Видається можливим припустити, що форма музичної композиції у 

романі «Джаз» відповідає загальним особливостям імпровізації, характерним 

для чиказького стилю 20-х років ХХ століття, коли популярними стали 

імпровізаційні соло імпровізованих хорусів – імпровізацій на гармонічну 

послідовність [94]. Нагадаємо, що на відміну від мелодії, яка уособлює 

лінійну послідовність звуків, гармонічна структура – це послідовне звучання 

сполучення двох або більше звуків, її основна функція полягає в тому, щоб 

поглиблювати й увиразнювати художньо-естетичний зміст музичного твору, 
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створювати певний настрій для звучання тієї чи іншої мелодії, підкреслювати 

ті чи інші мотиви. 

Визначальна риса хорусної імпровізації полягала в її самостійності. Як 

правило, вона майже не була пов’язана з першопочатковою мелодичною 

лінією і визначалася лише гармонічним змістом. Вважається, що вперше 

імпровізація на гармонію з’явилася в «Барбершоп-співі» (barbershop singing) 

– манері багатоголосного імпровізаційного співу народних пісень і шлягерів 

з паралельним веденням голосів [94]. Знаковим у цьому аспекті є те, що 

Вайлет працює перукаркою. В контексті системи інтермедіальних відносин 

В. Вольфа [277] цей факт можна розглядати як «номінативну [46; 89; 104]» 

складову коду хорусної імпровізації, що проявляється за принципом 

імпліцитних музичних референцій.   

Другу частину імпровізації утворює представлення точок зору кожного 

з персонажів (соло окремих інструментів та варіації теми) [88, с.105]. 

Водночас засобами сигнальних тематичних одиниць-мотивів [46; 88] або, за 

визначенням В. Мартинова, тематичних часток [132], відбувається 

різнопланове конструювання опозиції хронотопу великого північного міста й 

аграрного півдня [1; 46; 48; 54; 64; 163; 179; 219].  В межах голосів кожного з 

персонажів і наратора комбінації цих «смислових атомів [132]» означують 

контури музичної теми як основи для хорусної імпровізації у складі 

акомпанементу або бекґраунду до різних соло. 

Як результат, у романі можна виокремити структурні елементи 

хорусної фрази (гармонічної структури), що у літературному творі 

представлені у вигляді багатостороннього обігравання сукупності мотивів і 

образів, таких як: мотив подорожі, ініціації, мотив туги за минулим, мотив 

пошуку ідентичності, мотив травмованого дитинства, страху, образ 

іммігранта, образ великого міста [1; 56; 59; 64; 219; 246; 258; 264] тощо. 

Важливою ознакою слугує також певна окремішність сукупності цих мотивів 

у співвідношенні зі сюжетною лінією-мелодією. Всі вони підкреслюють 

типовість, реалістичність образів. 
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Водночас, не можна однозначно визначити центральний мотив або 

емоційну домінанту роману як цілого. Натомість спостерігаються 

чергування, іноді раптові зсуви в логіці емоційного повідомлення, 

прихованого за подієвим планом чи планом художньої оповіді роману. Це, 

власне, і забезпечує ефект імпровізаційності. У створенні індивідуальних 

варіацій на тлі загальної теми аби поєднувати загальне й особисте, волю й 

необхідність, як зазначає Т.Денисова, власне і полягає специфіка джазу [59, 

с. 422]. Гра з часом у романі «Джаз», побудована передусім за принципом 

ретро-розповіді або ретро-наративу [1; 46; 64; 88; 163; 219; 268], тобто руху в 

минуле, об’єднує й організовує одночасне «звучання» згаданих мотивів у 

гармонічну структуру, що супроводжує окремі партії соло образів роману.  

Як бачимо, складні зв’язки всередині системи образів, взаємодія 

сюжетно-композиційного та ідейно-тематичного рівнів художнього твору 

[16; 76-78; 199-202] залучені до перекодування принципу вертикальних 

відношень між лінійними мелодичними та гармонічними структурами 

звучання джазової імпровізації. Провідну роль при цьому відграє принцип 

особливої «зчепленості» мотиву й образу, а також типовість мотивів, які 

дозволяють утворювати тематично схожі, але структурно відмінні комбінації 

– власне варіації на одну тему.  

Складна взаємодія усно-фольклорних характеристик постаті наратора 

[1; 46; 88; 266] та його включеність у межах деієрархізації оповіді [64] до 

ансамблевої структури роману на рівні художньої мови, на наш погляд, 

відповідає концепції орнаментальної розповіді (рос. – орнаментальный сказ) 

[228, с.108-109]. Висловлюємо думку, що формування джазової наративної 

стратегії [64; 163], зокрема вихід за рамки суто усно-оповідного аспекту 

художнього твору в напрямі до музикалізації значною мірою завдячує саме 

цьому типу оповіді. 

Принцип взаємодії композиційного та імпровізаційного начал як 

одного з найважливіших атрибутів джазової імпровізації [94]  у межах її 

другої частини в романі «Джаз» передусім пов'язаний із постаттю наратора. 
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Цілком очевидно, що до елементів художньої оповіді, які надають тексту 

певної сталої форми, гомогенних або ознак композиції можна віднести 

висловлювання наратора, що послідовно і в номінативний спосіб [46; 88] 

переповідають хід подій роману, змальовують сцени і образи персонажів.  

До засобів перекодування імпровізаційності, окрім суто лінгвістичних 

– акцентування теперішнього плану, злиття минулого і теперішнього часів у 

межах одного речення [88, с. 110], можна також віднести змістові 

характеристики образу наратора – суб’єктивізм, коливання у намаганнях 

розділити думку читача або персонажа. 

Деякі елементи невласне-прямого мовлення [46, с. 9], зокрема 

епістемічної модальності [46; 88; 113; 144] наратора, які можуть вказувати на 

особливості жіночого мовлення в романі «Джаз» [46; 88; 113], відіграють 

роль своєрідних маркерів імпровізації: «I don’t know, who was more 

ambitious»; «I believed I saw everything important they did and based on what I 

saw I could imagine what I didn’t <…>»; «though I suspect that girl didn’t need to 

straighten her hair»; «It never happened again as far as I know <…>»; 
67

 (тут і 

далі підкреслено мною – Л.Б.).  

У складі елементів епістемічної модальності [46; 144] можна також 

виокремити ігрову реалізацію можливостей внутрішньої форми слова: «<…> 

So he didn’t know. Neither do I, although it’s not hard to imagine what it must 

have been» [261] 
68

. Останні слова  «хоча не так-то й важко уявити, як це 

було» також, але в дещо іншому ракурсі відсилають до коду джазової 

імпровізації. 

Передусім саме слово «уявляти» (imagine), на наш погляд, пов’язане з 

реалізацією свободи вибору, оскільки програмує множинність, інваріантність 

і неоднозначність думки або висловлювання, що виступає головним 

втіленням принципу імпровізації. Окрім того, справжній, професійний 

джазовий музикант завжди має в своєму арсеналі низку мелодичних і 

гармонічних структур, певні кліше, які дозволяють дуже легко поєднувати їх 

у процесі імпровізації зі спонтанними «вибухами» комбінацій музичних 
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звуків. Про це свідчить початок аналізованої фрази: «it’s not hard» (це не 

важко). Тобто в даному випадку перекодування принципу імпровізаційності 

здійснюється засобами імпліцитної тематизації жанрових особливостей 

джазу, а отже вербальної музики. 

Це, водночас, може слугувати відправною точкою для «когнітивного 

впізнавання [16, с. 32-60]» слідів генетико-контактної взаємодії в 

літературно-художньому просторі. Зокрема, виокремлену нами фразу про 

уяву можна інтерпретувати як відповідь-підхоплення Т. Моррісон на спробу 

попередника створити суб’єктивно-екзистенційний варіант історичного 

минулого.  

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.  

Водночас наведена фраза, що у «Джазі» передує розповіді про 

обставини смерті Роуз, – матері Вайлет, звучить гіркою нотою. Не важко 

уявити письменнику, який належить до афро-американської спільноти, той 

біль і страждання, яких зазнали його предки [1; 56; 59; 219]. Таким чином, 

письменниця наголошує на правдивості саме художнього слова.  

Перекодування ефекту присутності автора у ролі диригента [139; 166] 

як художній прийом здійснюється завдяки притаманній для образу наратора 

тенденції «розчинятися» в голосах і свідомостях персонажів. У даному разі 

наявність ознак як акторіального, так і аукторіального типів оповіді в романі 

«Джаз» [88, с. 111] можна узагальнити як реалізацію принципу гри з масками 

– один із провідних художніх елементів творчості Т. Моррісон [1; 219]. Отже, 

принцип структурної організації виконання музичного твору утворений 

складною взаємодією лінгво-стилістичного та поетологічного рівнів 

художнього твору. 
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Розглядаючи роль маски як концепту в культурі, Л. Софронова [186] 

зазначає, що маска як концепт проявляє тенденцію до розширення кола 

значень. Маска виявляє здатність зберігати людину від впливу інших, вона 

рятує людину, відокремлюючи її від натовпу. Але тим не менш маска завжди 

ускладнює ідентифікацію і самоідентифікацію [186]. Фактично імпровізація з 

маскою в романі Моррісон «Джаз» виконує ті ж функції, про які говорить 

дослідниця.  

Через ускладнення процесу ідентифікації на рівні поетологічних 

функцій маска передусім дозволяє наблизитись до зримої безпредметності 

через неоднозначність водночас за умови  послідовного розгортання лінійних 

і багаторівневих структур (сюжетні лінії, мотиви) [88, с. 144], що в першу 

чергу характерно для мистецтва музики і відрізняє його від інших мистецтв.  

З реалізацією імпровізаційних технік у романі «Джаз» Т. Моррісон 

пов'язаний мотив нагадування про етнічне коріння, який виразно звучить на 

останніх сторінках роману. Тут наратор називає героїв «Джазу» звуками від 

клацання (clinging, snapping) пальців під кронами платанів: «When I see them 

now they are not sepia <…>. For me they are real. I wonder, do they know they are 

the sound of snapping fingers under the sycamores lining the streets? <…> Even 

when they are not there <…> the clicking is there [261, с. 226]».
69

 Як бачимо, в 

центрі цієї цитати – візуалізація мотиву минулого та метафоризація звуку. 

Наведені рядки не лише символізують певну розв’язку інтриги щодо 

незвичної для літературного твору форми художньої оповіді, але й у 

комплексі з визначенням якісних характеристик звуку, особливостями 

зображення міського пейзажу та образом платанів 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 [16; 272; 273; 279] перекодування 

джазу. 

Фактично письменниця озвучує, але й водночас не погоджується з 

концепцією ілюзорності буття в романі «Регтайм», наголошуючи на цінності 
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кожної миті цього життя і кожної людини. Ритмічне клацання пальців, про 

яке говорить наратор, вочевидь відсилає до механічних звуків піаніно, образ 

галасливого  руху транспорту в місті нагадує картини з роману Е. Доктороу 

«Регтайм»,  а листя платану, яке за формою нагадує листя клену, змушує 

згадати про  класичний регтайм «Maple Leaf» Джопліна.  

 Невипадково одним із героїв роману «Джаз» виступає Голден Грей – 

син білої жінки зі заможної родини Вери Луїс і негра Генрі Лестроя. Тема 

подвійної свідомості афроамериканця [1; 29-31; 32; 33; 56; 57; 59; 160; 192] 

найбільш динамічно розкривається саме в цьому образі. Відповідно до 

сюжету, герой гарно грає на піаніно і хоче знайти батька. Подорожуючи на 

кабріолеті, він натрапляє на майже непритомну й закривавлену темношкіру 

жінку. Злякана, намагаючись утекти від Грея, вона наштовхується на 

гігантський клен. 

Окрім того, у клацаннях пальців, на думку наратора, звучать тривожні 

застереження й тривожні здригання батьків; цей звук нагадує атмосферу 

півдня: «The click of dark and snapping fingers drives them to Roseland <…> 

Into places their fathers have warned them about their mothers shudder to think of. 

Both the warning and the shuddering come from the snapping fingers, the clicking 

[261, c. 227]».
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 Таким чином проявляються інтенції письменниці нагадати 

про історико-культурне коріння джазового мистецтва, в тому числі й 

регтайму, де провідна роль належить саме ритму [31; 59; 163]. Отже, в 

даному разі бачимо реалізацію концепції етнічної спадковості як одну з 

провідних художніх функцій перекодування джазу. 

Більше того, зазнає змін і сама мова наратора. Наприкінці роману 

домінує використання простих і коротких речень; лаконічних і чітких, менш 

емоційних висловлювань і образів, суб’єктивізм дещо поступається місцем 

узагальненням, лірична метафоричність і поетичність – логічній 

предметності й описовості, подібним до стилю роману «Регтайм».  

Захоплення наратора від міста на початку роману перетворюється на 

спокійне його споглядання.  
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Цитування відповідає ігровій естетиці джазу й демонструє передусім 

кмітливість імпровізатора. Як і оратор, джазмен з метою підтримки стійкої 

комунікації нерідко використовує чуже слово [118, с.18]. Можна 

стверджувати, що в імпровізації «Джазу» залучення елементів регтайму 

здійснюється за принципом «інтермедіального інтертексту». Адже до роману 

слід регтайму потрапляє через посередництво літературного твору, у формі 

імпліцитних літературно-музичних референцій.  

Отже, діалогізм як метафора джазу виявляється на рівні двох 

семіотичних систем водночас. У даному разі Моррісон вдається не лише до 

цитування свого попередника, але й  вступає в діалог із Доктороу у формі 

джазової імпровізації на рівні музичного медіуму. 

Дослідники творчості Т. Моррісон неодноразово звертали увагу на 

активне застосування авторкою паралельних конструкцій  у першу чергу з 

позицій лінгвістики [46; 88; 113; 219], відзначаючи їх значну роль у втіленні 

імпровізаційного принципу та ритмізації [88; 113]. У зв’язку з цим, видається 

доцільним розглянути також застосування літературно-композиційних 

паралелізмів у романі письменниці.  

У главі, присвяченій особі Г. Грея та його подорожі у пошуках батька, 

наратор презентує два варіанти-імпровізації, які характеризують піаніста-

мулата. Кожна з цих частин починається лексико-семантичною одиницею, 

що належить до переліку згаданих нами типових для роману маркерів 

імпровізації, які водночас можна вважати елементами метамови цього 

художнього твору: 1) «I see hіm in a two-seat phaeton [261, с. 143]», 2) «I like to 

think of hіm that way. Sitting straight in the carriage. <…> [261, c. 150]».
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Наратор двічі розповідає про те, як Голден Грей, прибувши до будинку свого 

батька, спочатку дбає про свого коня, а вже потім про непритомну жінку, яка 

тим часом cтогне від болю. 

Подієвий план повторюваних сцен, присвячених подорожі Г. Грея, 

тотожний. Основною матричною структурою для його формування виступає 

рух. Передусім механічний рух фізичних тіл у предметному просторі – їзда, 
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біг, зіткнення і удари, розпалювання вогню, рух усередині тіла, імпульсивний 

рух уваги у напрямку до застиглих у певному порядку предметів (камін, 

ліжко, стіл, стілець, знаряддя праці в сараї тощо) і їх переміщення з місця на 

місце тощо. Знову маємо змогу спостерігати використання елементів 

акцентно-предметної техніки перекодування регтайму. 

В момент, коли  Голден Грей заходить до будинку, він бачить шматки 

тканини (rags), які нагадують йому подушку, зроблену улюбленою нянею 

негритянкою Тру Бел, – ще одна невипадкова деталь, що імплікує семантику 

регтайму. У зв’язку з цим, цілком припустимо, що в аналізованому фрагменті 

тексту перекодовано ритмічні структури регтайму, для якого власне й 

характерне ідентичне повторення зразків музичного повідомлення.  

Наприкінці вдруге розказаної історії наратор ніби пояснює причину 

того, чому він вирішив повернутися назад і знову змалювати ту ж саму сцену 

– занепокоєння байдужістю до незнайомки в лісі. Адже навіть побачивши її 

вперше в лісі, юнак не може приховати від себе здивування від того, 

наскільки бридливі почуття викликає у нього афроамериканка у порівнянні з 

конем, який також має чорний колір шкіри. 

«Саме це тривожить наратора: «This is what makes me worry about him. 

How he thinks first of his clothes, and not the woman [261, c. 151]».
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 В загальній 

канві оповіді-імпровізації ці слова надають повторно представленому змісту 

завершального фрагменту подорожі Голдена Грея передусім більш виразного 

емоційного забарвлення. Йдеться не просто про події, але й про внутрішні 

почуття наратора. Отже музичний код, зокрема код блюзової пісні, з 

характерною суб’єктивністю і комунікативною домінантою у даному разі 

представлений цілком виразно. 

У музиці, зокрема у джазі, диференціювання двох тотожних одиниць, із 

наданням кожній із них особливого звучання досягається завдяки зміні 

тональності, а також різного роду модифікаціям гармонічних структур, 

виражених послідовностями акордів у супроводі до мелодичних ліній. В 

аналізованому фрагменті роману, на відміну від суто подієвого плану, на 
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наративному та лексико-семантичному рівнях художньої оповіді можна 

водночас виокремити принцип конструювання блюзового квадрату. 

Отже, частиною «А» блюзового квадрату виступає перша розповідь 

наратора про прибуття Голдена Грея до будинку свого батька, турбота про 

коня, а згодом про непритомну і скривавлену жінку; «А’» – перефразування 

як імітітація зміни висоти звучання [88, с. 117], тобто те ж саме, але з 

урахуванням тривожно-розпачливих й осудливих інтонацій наратора щодо 

відсутності елементарних людських реакцій на біль постраждалої 

чорношкірої жінки; а також деталей, які не були згадані в першій 

імпровізації, включаючи згадку про те, що Г. Грей був піаністом.  

Нарешті третя частина блюзового квадрату (В) очевидно звучить 

неочікуваним докором сумління наратора по відношенню до себе і водночас 

логічно пов'язана з першими двома повідомленнями: «What was I thinking of? 

How could I have imagined him so poorly? Not noticed the hurt that was not 

linked to the color of his skin <…> [261, c. 160]».
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 Тут знову натрапляємо на 

дієслово «to hurt» як лейтмотив та водночас відповідь на душевний поклик 

Еліс Манфред. 

У свою чергу, останні три речення, знову ж таки, утворюють своєрідну 

синтаксично-семантичну єдність, цілком співставну зі структурою блюзового 

квадрату. Аналогічно перші два запитальні речення уособлюють частини 

АА’ – елементи блюзового квадрату; останнє заключне речення-висновок – 

елемент В. Будучи «продуктом» імпровізації наратора, герой своєю власною 

постаттю маніфестує ігрове імпровізаційне начало.  

Поведінку піаніста Голдена Грея можна також сприймати як сценічну 

гру. Адже, прибувши до будинку Генрі Лестроя, він сподівається, що за ним 

спостерігає батько-негр, і намагається проявити себе в найкращий спосіб. З 

одного боку, відповідно до сюжету, від передчуття довгоочікуваної зустрічі, 

яка може залікувати його рану, він прагне справити якнайкраще враження на 

свого батька. З іншого, у зв’язку з наявністю передумов для відчитання в 
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текстовій тканині твору музичних кодів, подібні відчуття Грея нагадують 

позицію артиста під час виступу. 

Умовності й сценічності цим подіям надає також і факт того, що для 

героя важливим є зовнішній вигляд, і він має в своїй валізі парадний костюм 

для зустрічі з батьком. Його внутрішні репліки утворюють своєрідну 

мелодичну лінію, ініціатором розгортання якої виступає наратор.  

Він розповідає, або точніше імпровізує, уявляючи те, як Г. Грей, 

побачивши жінку в лісі, двічі намагається переконати себе, що побачене ним 

– лише витвір уяви і намагається піти геть: «1) He wants nothing to do <…> in 

fact he is certain that what he is running from is not a real woman, but a “vision”»; 

2) «He doesn’t see himself touching her, but the picture he does imagine is himself 

walking away from her a second time <…> No qualms. I had no qualms <…> 

[261, c. 154]».
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 Виразний контраст уявного і реалістичного в думках 

наратора щодо поведінки Голдена Грея також можна інтерпретувати як 

імітацію подібного принципу в романі «Регтайм». Щоправда в «Джазі» ця 

антитеза перетворюється у стрижень суб’єктивізації та психологізації [76] 

поетологічних характеристик образу піаніста-мулата. 

В своїх думках Грей лицемірить, малюючи картину героїчного вчинку, 

прагнучи приховати свою байдужість і гидливість до темношкірих людей: «I 

know he is a hypocrite; that he is shaping a story for himself to tell somebody, to 

tell his father, naturally [261, c. 154]».
75

 Саме уява або видіння, візія (vision) 

власне і виступає однією зі складових коду імпровізації в літературному 

тексті, бо як явище вона не піддається формальному вираженню й завжди є 

швидкоплинною та індивідуально-суб’єктивною. 

Зрештою, в один момент герой отримує свій власний голос, 

розповідаючи подумки від першої особи уявному слухачеві про своє 

дбайливе ставлення до потерпілої: «See look, here, how it ruined my coat <…> 

I touched her with my bare hands <…>  I didn’t want to lift her again, so I went 

into the other room and got the dress <…> She looked more naked then than 

before I covered her, but there was nothing else I could do [261, c. 154]».
76

 Про 
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відокремлення і самостійність цього голосу свідчить репліка-відповідь 

наратора, спрямована до читача роману або реципієнта імпровізації. 

Уважний і всезнаючий наратор вказує на невідповідність обставин, які 

змалював Г. Грей. Він міг би взяти одяг зі своєї валізи й накрити 

напівоголену жінку. Проте голос і свідомість героя замкнені у світі наратора. 

Молодий піаніст не вступає у відкритий діалог із наратором і не проявляє 

жодної можливості бодай якимось чином відреагувати на критику. 

Отже аналізований фрагмент тексту з точки зору особливостей 

композиційної організації можна охарактеризувати як «історію в історії [1]», 

або,  вживаючи термін Ю. Лотмана, «текст у тексті» [125]. Під текстом у 

даному разі ми розуміємо комплекс наратологічних особливостей, що 

окреслюють образ наратора,  а «текстом у тексті» – «я» героя й водночас 

складового елемента імпровізації, образ якого наділений рисами суб’єкта 

імпровізації.  

Враховуючи наявність у текстах Моррісон елементів мовної реалізації 

принципів джем-сейшенз [88, с. 125-130], фактор змагальності [118; 156] в 

ідентифікації елементів перекодування джазу в романі Т. Моррісон «Джаз», у 

використанні імпровізаційного «тексту в тексті [125]» вбачається 

перекодування прийому паралельного соло як однієї з модифікованих форм 

респонсорної [94] вокальної техніки.  

Паралельні соло або підігравання соло були досить поширені у джазі 

20-х років, увійшовши до переліку найбільш популярних прийомів Нью-

Орлеанського стилю як першого стилю класичного періоду традиційного 

джазу, що повністю проявився в колективній імпровізації [94]. На мікрорівні 

роману подвійне соло метафорично розкриває й поглиблює розуміння 

подвійної або гібридної свідомості [32; 59; 62; 225] як особливої риси 

світогляду мулата-піаніста.  

Завдяки текстовим іграм і метаморфозам, які водночас значно 

розширюють межі потенціалу комунікації й діалогу як художньо-естетичних 

явищ, стираючи кордони між текстом, читачем і автором, гібридна свідомість 
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[32; 59; 62; 225] у романі постає як явище іманентне, як форма «тут-буття» 

[93; 210]. Образ Голдена Грея метафорично уособлює регтайм, який має 

афро-американське коріння, але більшою мірою, в порівнянні з іншими 

жанрами джазу, увібрав у себе традиції європейської музики.  

Молодий музикант проявляє себе носієм расистської моделі 

світосприйняття, але водночас належить до кола африканської спільноти. 

Цікавим є те, що будучи втіленням респонсорної техніки [88; 99–102], 

перекодування паралельного соло в романі «Джаз» у зв’язку з образом 

Голдена Грея, який має можливість імпровізувати, проте позбавлений 

здатності до взаємного діалогу з наратором, символізує розірваність поколінь 

у межах однієї національної спільноти. 

Паралельне соло як форма музикалізації також створює контекст [45; 

88; 92; 178; 219] змагальності, яка певним чином метафоризує інтенсивну 

індустріалізацію й комерційність американського суспільства 1900-х років. У 

зв’язку з цим, як уже згадувалося раніше, Моррісон запозичує в Доктороу 

стилістико-семантичні комплекси, які своєрідним чином відтворюють 

суворий прагматизм і технократизм американського суспільства доби 

регтайму через водночас перекодування звуків механічного піаніно.  

Дві епохи, кожна з яких має назву одного з видів джазового мистецтва, 

– «регтайм» і «джаз», у романі Моррісон «Джаз» представлені як одне ціле, 

або точніше – регтайм, поруч із блюзом, спірічуелз, госпел, африканською 

народною піснею органічно вплітається в мову джазової імпровізації. Тобто 

стилізація як прагнення адекватно реставрувати чужу манеру [8, с. 15] в 

даному разі слугує стрижневим компонентом перекодування джазової 

імпровізаційності в аспекті гри з формальними ознаками регтайму. 

Разом із тим, саме музикальність, відповідно до задуму твору, на нашу 

думку, виступає екзистенційним концептом-з’єднувальною ланкою між 

епохами й поколіннями в процесі їх пізнання й рефлексивного осягнення 

загальнолюдських морально-етичних цінностей, у ширшому розумінні 

слугуючи «метамовою для змалювання афро-американської культури і 
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«матрицею для її декодування [164, с.1-2]».  Саме завдяки залученню музики 

як медіуму письменниці водночас вдається створити особливий літературний 

вимір «самодостатньої етнічної субстанції [146, с.203]». Показовим у 

втіленні принципу паралельного соло й водночас прояву африканського 

менталітету через непряму репрезентацію думки-ставлення є також 

змалювання в романі постаті блюзового музиканта зі штучною ногою, який 

з’являється лише один раз, але має символічне значення. 

З точки зору класифікації типів інтермедіальності С. П. Шера, образ 

блюзмена слід віднести до зразків вербальної музики, оскільки в даному разі 

музика як медіум проявляється на рівні сиґніфікату [43] (згадка про 

блюзового музиканта). Однак водночас блюз представлений у зв’язку з 

постаттю джазового музиканта й на синтаксичному рівні як приклад 

музичних технік і структур, втілений у формі блюзової пісні.  

Уособлюючи собою невід’ємну частину життя міста й водночас 

внутрішнього життя героїв [45, с. 93], cліпий джазмен [87; 113; 219], про 

якого йдеться, співає:  

«Blues man. Black and blues man. Blacktherefore blue man.  

Everybody knows your name.  

Where-did-she-go-and-why-man. So-lonesome-I-could-die-man. 

Everybody knows your name [261, с. 119]».
77

  З точки зору художнього 

змісту, в наведеному за романом уривку пісні обігрується традиційний 

блюзовий мотив долі блюзмена [100-102; 255], який співає про своє життя.  

Таким чином, художня реалізація ідеї про близькість і чутливість 

мистецтва до реального життя [57-59; 63], яку також знаходимо і в романі 

Е. Доктороу «Регтайм», здійснюється передусім з позицій «свого» [155, с.91-

102] через залучення одного з найбільш характерних афро-американських 

образів. Натомість у «Регтаймі» більшою мірою в цьому аспекті простежуємо 

актуалізацію універсальних цінностей мистецтва, а також власне 

американський контекст його світоглядних орієнтирів. 
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Пригнічений життєвими обставинами самотній співець роману «Джаз» 

розповідає про долю цілого африканського етносу [1; 59; 99-102; 180; 219]. 

Характер цього співу завжди базується на мінорних інтонаціях [99-102; 180; 

242; 255].  Аналогія між блюзовим музикантом і одним із головних героїв 

роману «Джаз» Джо Трейсом виникає завдяки тематиці пісні (в ній 

згадується про жінку), а також контекстуальній схожості змалювання 

персонажів.  

Порівняємо опис образу Джо «<…> on a rainy afternoon <…> anybody 

<…> might have looked up and seen, not a child but a grown man’s face crying 

along with the glass pane»; та блюзмена «The singer is hard to miss, sitting as he 

does on a fruit crate in the center of the sidewalk [261, с. 118]».
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 Як бачимо, 

спільними є час і місце дії, емоційність – плач як фізичний процес, що 

супроводжується звуком, та плач-скорбота, художньо виражена у пісні; 

наявність прикмет, що можуть виступати ознаками сценічної дії: у людному 

місці ніхто не може проминути повз ані Джо Трейса ані сліпця-блюзмена – 

вони в центрі уваги перехожих або аудиторії.  

Перекодування здійснено на рівні тексту через конструювання в межах 

художньої оповіді асоціативних образів [84; 178; 198; 218; 219]. Важливу 

роль при цьому, на наш погляд, відграє також деталь скляної панелі, яка 

«плаче» разом із Джо. В даному разі зоровий образ, побудований на основі 

залучення певною мірою міфологічного контексту (образ дощу як символ 

скорботи й, разом з тим, провісник початку духовного відродження у 

Моррісон [1; 13; 59; 219]), водночас тісно пов’язаний із принципом аналогії, 

тобто метафоризації.  

З точки зору аналізу поетологічних властивостей тексту в даному разі 

стрижневим елементом перекодування прийому паралельного соло виступає 

характерний для Моррісон принцип паралелізму [46; 88] на рівні композиції 

художнього твору. 

 «Чути в блюзах тільки грубу, дику й розпусну пісню, тільки музику 

злиднів, занепаду, відчаю і пороку – означає судити про них дуже поверхово. 
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Все це в них є – і п’яне хропіння в «барел-хаузі», і верескливий регіт 

проституток, і здригання вуличного співака в лахмітті <…> Гудок пароплаву, 

свист локомотиву <…> яскравий брязкіт регтайму <…> звук мідної труби 

<…> – це все душа втраченого народу, який шукає батьківщину. [240, c. 

100]». Отже, з одного боку, образ блюзового музиканта у романі «Джаз» 

Т. Моррісон у більш широкому сенсі символізує ядро африканської 

ідентичності [3; 29-32; 33; 56; 59; 62; 189; 225], маніфестує наміри 

письменниці подолати «системи свідомих замовчувань [3, с. 5]»;  

«перечитати американську літературу  “основного потоку” з точки зору 

більшою чи меншою мірою прихованої, але неодмінної наявності у ній 

чорного [31, с. 171]». Разом із тим, на мікрорівні, окрім можливих елементів 

діалогу з Дж. Болдуїном [219, с. 121], перекодування блюзу уособлює натяк 

на втрачені ілюзії головного героя.  

На нашу думку, втілення в художньому тексті принципу паралельного 

соло засобами композиційного паралелізму водночас засвідчує 

контекстуально-змістову та емоційно-ідейну однорідність елементів 

структурування. Зміст і форма залучення образу блюзового музиканта як 

увиразнення психологічного стану Джо Трейса побудовані за принципом 

аналогії. Отже, мелодії паралельних соло Джо і блюзового музиканта звучать 

в одній тональності. 

Ідею перекодування політональності в творах Т. Моррісон, якої 

торкається у своєму дослідженні О. Каркавіна [88], на наш погляд, видається 

більш доцільним продемонструвати на художньо-поетологічному рівні 

роману «Джаз». Власне застосування принципу «тексту в тексті», у 

комплексі з ідейно-тематичним наповненням фрагменту твору й художнім 

змістом роману в цілому, демонструє водночас формальні й змістові ознаки 

самостійності, ізольованості й дисонантності, що власне і характеризує ідею 

політональної структури [2]. Наратор і Голден Грей поєднані спільною 

темою, тобто їх мелодії побудовані в межах одного музичного ладу. Проте 
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особливості сприйняття однієї й тієї ж ситуації різні, що дозволяє говорити 

про порівняння з різною висотою ладу, а отже про політональність. 

У романі присутні ліричні відступи, що мають містичне та оніричне 

забарвлення. Так, у першій главі наратор, описуючи свої враження і 

захоплення від міста, малює картину з темношкірим чоловіком, який пливе, 

спускаючись із неба, і грає на саксофоні перед вочевидь закоханою парою: 

«A colored man floats down out of the sky, blowing a saxophone, and below him, 

<…> a girl talks earnestly to a man in a straw hat. He touches her lip <…> He tilts 

her chin up. They stand there <…> [261, c. 8]».
79

 Сцена розкриває синкретизм 

африканського та європейського художнього мислення [1; 30; 59; 75; 160; 

219; 258]. Адже, як відомо, в літературі європейської культурної спільноти 

схожу функцію виконував Купідон. Щоправда замість музичного 

інструменту в нього була стріла. 

В іншому випадку, намагаючись пояснити читачеві-слухачеві [56; 59; 

62; 63; 88; 219] внутрішній стан сімнадцятирічної Доркас, яка прагне пізнати 

кохання, наратор вживає образний вислів, що складається з видимих картин 

та знову ж включає мотив польоту: «I've seen swollen fish, <…> Without eyes, 

but somehow directed <…> it’s like watching a private dream. That was what her 

hunger was like: mesmerizing, directed, floating like a public secret just under the 

cloud cover [261, с. 67]».
80

 З точки зору структури джазового твору, обидва 

уривки можна вважати імпровізаціями, оскільки вони мають яскраво 

виражений суб’єктивний характер завдяки актуалізації елементів 

фантастичного простору [46, с. 7], розмиті образи. Вони швидше навіюють, а 

не розповідають про настрій та призначені для емоційного сприйняття, а не 

розуміння. 

О. Каркавіна слушно порівнює з брейком (див. Додаток Б) у романі 

«Джаз» порожні аркуші паперу між главами [88, с. 129]. Вважаємо, що 

розглянуті нами приклади «вільної імпровізації» також перекодовують 

прийом брейку, але на рівні вербального тексту. Мотив польоту, присутній в 

обох імпровізаціях як невід’ємна частина афро-американської культури [1; 
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59; 248], підкреслює етно-естетичний зміст брейку як музичної структури. 

Отже, ліричний відступ у даному разі не лише виконує традиційну для нього 

роль носія суб’єктивного начала, але й слугує прийомом музикалізації 

прозового тексту на рівні засобів вербальної музики.  

Відкрите завершення роману «Джаз» [88; 163; 164; 179] також можна 

співставити зі заключною частиною джазової композиції [88, с. 105], в якій 

імпровізатор повертається до початкового імпульсу, заданої теми й може 

дещо модифікувати її, додаючи новоутворені в процесі музиціювання 

музично-інтонаційні елементи, що з'явилися в процесі взаємодії імпровізації 

та композиції [94; 118]. У фінальній частині «Джазу» наратор не лише подає 

відомості про те, як змінилося життя кожного з героїв [88, с.105]. Заявлені на 

початку імпровізації мотиви, які слугували основою для розгортання 

гармонічних музичних структур у межах хорусної імпровізації, в голосі 

наратора сполучаються з мотивами суспільної й культурної пам’яті як 

одними з провідних тем творчості Т. Моррісон [1; 3; 46, 56; 59; 160; 219], а 

також мотивом часу.  

Отже, перекодування принципу джазової імпровізаційності як 

центрального формотворчого принципу системи музичних технік і структур 

у романі «Джаз» здійснюється у двох площинах, що відповідають як 

мелодичній, так і гармонічній формам побудови музичних структур джазової 

композиції. Провідна роль при цьому належить постаті наратора. 

Імпровізаційність формує простір для інтертекстуальної гри й діалогізму, 

визначає напрями читацької рецепції, уможливлює поєднання засобів 

вербальної музики та музичних технік і структур в якості синкретичних 

інтермедіально-семантичних комплексів. 

 

3.3.2. Імплікації джазових технік ритмізації. 

 

Наступний етап аналізу зразків музичних технік і структур у романі 

Т. Моррісон «Джаз» сфокусований на розгляді засобів ритмізації [21; 44; 88; 
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127; 197; 198] художньої оповіді і безпосереднім чином пов'язаний з 

імпровізаційним характером джазового мистецтва. Адже вихідний пункт 

джазової імпровізації полягає в прагненні до ритмічної дієвості, і тому 

необхідна умова для виникнення творчої імпровізації – ритм [88; 94; 118; 99-

102; 180; 241]. Крім того, саме ритмомелодика з’єднує слово і музику [40; 81; 

92; 167; 177; 178; 198]. У зв’язку з цим, розглянемо та проаналізуємо 

особливості перекодування рифу, блюзового квадрату, тремоло та свінгу в 

романі Т. Моррісон «Джаз». 

Використання наратором щільної варіативності запитальних речень-

припущень як основних елементів ритмізації прози [46; 88; 113] щодо 

можливих причин самогубства матері Вайлет Роуз утворює цілу 

імпровізаційну мікрокомпозицію [193] на тему, яка визначена двома 

короткими реченнями, що завдяки особливостям пунктуації відтворюють у 

тексті пришвидшення темпу [88, с. 158]: «Rose. Dear Rose Dear» [261, с. 101]. 

У досить лаконічному звертанні відчувається семантика голосіння. 

Застосування принципу аналогії послідовного вимовляння двох слів у 

наведеній цитаті з послідовним звучанням двох звуків, на наш погляд, 

дозволяє говорити про можливість перекодування морденту (Див. Додаток 

Б). У виконанні цієї прикраси ідея ритмізації простежується більш виразно, 

ніж, скажімо, у випадку з простим форшлагом, де дві ноти звучать майже 

одночасно. 

Крім того, можливим також видається відносне порівняння наведеного 

прикладу зі звучанням хроматичних півтонів. Адже ідея альтерації, тобто 

зміни висоти звучання з опорою на окремий звук, на наш погляд, близька до 

ідеї підрядного зв’язку в словосполученні. У даному контексті, фактично 

фокусуючи увагу на емоційній характеристиці образу одного з персонажів, 

«Dear» щільно зчеплене із власною назвою. Отже, «Rose» – головне (певна 

ступень звукоряду), а «Dear» – підпорядковане, залежне слово (альтерована 

ступень). Або: «Rose» – прима (Див. Додаток Б), «Rose Dear» – збільшена 

прима.  
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Альтерація на один тон, як відомо, фактично відображає звучання 

наступної ступені звукоряду. Отже, як форма перекодування в літературному 

тексті це мало би означати називання не атрибутивної одиниці, а наприклад, 

імені якоїсь іншої особи. В такому випадку зберігався би принцип 

відтворення    «рівноцінної послідовності» у так би мовити «гомогенному 

середовищі», що власне характерне для виконання звуків основного 

звукоряду, який можна зіставити із певним набором самостійних 

характеристик або значень. 

Наявність ідеї гетерогенності у нашому випадку пов’язана з 

перекодуванням принципу називання ступеней, які не мають власних назв, 

що втілене, як вже зазначалося, завдяки ідеї підрядного зв’язку. На користь 

цього слугує також факт приналежності слів у наведеній цитаті до різних 

частин мови. Для діатонічного напівтону, очевидно, логічною мала би бути 

наявність атрибутивної ознаки, вираженої іменником. Скажімо, Rose – Love 

(Sadness, Bird) або щось інше. Зазначимо, що наведений аналіз не вичерпує 

повністю проблеми перекодування в літературному тексті ідеї хроматичних 

та діатонічних напівтонів і потребує поглиблення в межах інших досліджень. 

Отже, ця характерна для блюзу мелодична прикраса провіщає 

розгортання сумної мелодії. Намагаючись зрозуміти, що сталося, але 

насправді показати оголену правду про тяжке життя героїні, наратор 

водночас розповідає про кохання Роуз до молодого тенора, якого скалічили і 

вбили, про силу бажання, в яке трансформувалась надія і яке могло вийти з-

під контролю, нагадує про жорстокість по відношенню до неї незнайомих 

людей, які щоранку вривалися в дім і зіштовхували її зі стільчика, шукаючи 

їжу, про відчай й нарешті повертається до запитання, поставленого на 

початку композиції: «What was the thing, <…> she had not been able to endure 

<…> Perhaps word has reached her <…> Or had it been the news  <…> Or was it 

the chair they tipped her out of? <…> Seeing bleak truth in an unbreakable china 

cup? <…> What could it have been I wonder? [261, с. 101]».
81

 В загальному 



126 

потоці оповіді цей уривок привертає увагу системністю певних фактурних 

компонентів. 

Сукупність повторюваних лексично-синтаксичних одиниць [88], 

об’єднаних семантикою запитання-припущення можна порівняти з 

мотивними утвореннями однієї з мелодичних технік джазу рифом [88; 164]. 

Як бачимо риф, окрім реалізації сюжетно-композиційних функцій [88; 219], 

ідейно-тематичного змісту [164; 219], в межах принципу стилістичної 

організації, конструювання лейтмотивів [88, с. 98, 152, 162] виконує також 

функції емоційної суб’єктивізації в аспекті  формування мікротеми в 

джазовій композиції [193],  якій в літературному тексті відповідає 

мікросюжет. 

Спираючись на методику лінгвостилістичного аналізу ритму [20; 44; 

46; 88; 113; 128], проаналізуємо засоби перекодування блюзового квадрату, 

простежимо їх поетикальні функції, а також визначимо зв'язок 

перекодування з реалізацією художнього змісту роману. Зокрема, в романі 

«Джаз» привертають увагу приклади інкрустування [178, с.53-54] епізодів та 

висловлювань наратора і персонажів імітаціями ритмічних фігур джазу. 

С. Чугунова відзначає спорідненість ритміки роману Т. Моррісон 

«Джаз» із особливостями ритмічної організації блюзу [219, с. 125]. 

Розглянемо цей аспект музикалізації детальніше. В одному з розділів роману, 

де йдеться про подорож Джо і Вайлет до Нью-Йорка, офіціант з вагону-

ресторану запрошує відвідувачів до сніданку з такими з словами: «Breakfast 

in the dining car. Breakfast in the dining car. Good Morning. Full breakfast in the 

dining car [261, с. 31]».
82

 Звичайні побутові висловлювання водночас 

семантично і структурно організовані за принципом блюзового квадрату.  

Виокремлення тактового складу блюзових квадратів потребує 

застосування елементів лінгво-стилістичного аналізу. Зокрема, видається 

доцільним використання методики аналізу колонів щодо аналізу 

фонетичного та лексико-синтаксичного рівнів ритмізації [88, с. 138-161], а 

також розуміння тактів як утворень, представлених у тексті простими або не 
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дуже поширеними реченнями, групами підмета і присудка в поширених 

реченнях, різними відокремленими групами слів і додатковими значеннями у 

складних реченнях, вставними конструкціями тощо [198, с. 50]. Отже, 

спробуємо виокремити 12 тактів блюзового квадрату в наведеному фрагменті 

тексту. Як на фонетичному, так і синтаксичному рівнях в літературному 

творі роль смислотворення і ритмічної організації в межах слова і речення 

відіграє наголос [198, с. 49-50]. Тому кількість наголошених складів або слів 

у словосполученні можна порівняти з кількістю тактів.  

Враховуючи те, що слово «breakfast» (сніданок) утворено шляхом 

злиття іменників «break» (перерва) та «fast» (піст), а отже потенційно має два 

наголоси, поділ на чотири такти для частин А та А’ зобразимо наступним 

чином: Break/fast/in the dining/car  або  1) – 2) – 3)**–* 4) – (де  «–» – 

наголошений і «*» – ненаголошений склади). Оскільки в останньому рядку 

аналізованого нами блюзового квадрату з’являються словосполучення, поділ 

на такти частково здійснюється з урахуванням синтаксичного наголосу на 

головному слові словосполучення. Отже, для частини В блюзового квадрату 

поділ на такти виглядатиме наступним чином: Good morning/Full breakfast/ in 

the dining/ car або 1) / ~ 2) / ~ 3) **–*4) – (де  «/» – ненаголошене і «~» 

наголошені слова у словосполученні). 

У сукупності з розглянутими раніше характеристиками цього епізоду, в 

якому змалювання руху поїзда  та його пасажирів відтворює пульсуючий 

ритм, характерний для джазової музики [99-102; 212], наведену цитату можна 

розглядати як коротке соло, побудоване у формі блюзового квадрату. Досить 

коротка довжина колону [88, с. 138-142] відтворює характерні для поїзда 

дрібні коливальні рухи. Цікавим є те, що через двоплановість або подвійність 

функцій цього висловлювання (з одного боку, – це слова офіціанта, а з 

іншого, – фрагмент можливої пісні) існують  підстави віднести його 

одночасно до прикладів як вербальної музики, так і музичних технік і 

структур.  
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Зазначений фрагмент інтермедіального простору роману слугує 

перехідною ланкою між змістовим наповненням та естетичним значенням 

твору, між знаком (в ролі якого виступає музичне в широкому сенсі) і 

смислом, уможливлюючи «музичне прочитання» й культурологічне 

декодування-інтерпретацію [88; 164] окремого епізоду. 

Аналогічним із точки зору формальних принципів перекодування 

блюзового квадрату є й інший уривок з тексту: «1)She don’t have/ 2)to explain. 

3)She don’t have /4)to say /5)a word. / 6)I know/ 7) how/ 8)it is [261, c. 183]».
83

 У 

даному разі засобом для втілення звучання музичної фрази на іншій звуковій 

висоті виступає синонімічне перефразування в межах окремого 

висловлювання [88, с. 117] «to explain» на «to say a word».  

Поділ на синтагми [44; 88] відповідно до принципу наголошеності слів 

у реченні дозволяє виокремити  восьмитактний блюзовий квадрат. Як один із 

випадків відхилення від стандарту, восьмитактний блюзовий квадрат у 

даному разі, на наш погляд, імплікує ідею не до кінця висловленої думки, як 

прояв душевного плачу, схлипування – жанровий зміст блюзу. 

В іншому випадку словесна стилізація блюзового квадрату узагальнює 

і стисло підсумовує мотив травмованого дитинства у зв’язку з відсутністю 

батьківської любові [219, с. 125] та пов'язаний із цим ігровий принцип 

компенсації як засіб подолання травми. У романі розповідається про схожі 

для Джо і Доркас спогади дитинства. Відповідно до сюжету, Джо взагалі не 

знав своїх батьків.  

Доркас пам’ятала про свою матір, згадуючи про те, як вона била її за 

нахабну поведінку, в деталях змальовуючи свої фізичні відчуття й абсолютно 

не пригадуючи обставин, через які це сталося. Маленька Доркас втратила 

свою матір під час пожежі разом із найдорогоціннішою для неї скринею з 

ляльками – метафора втраченого дитинства.  

Під час однієї з таємних зустрічей із Джо Доркас цілує свого коханця 

по черзі то в одне, то в інше око, промовляючи: «1)One for me,/2) she says,/ 

3)and one for you./4) One for me/5) and one for you./6) Gimme this,/7) I give you 
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that./8) Gimme this. Gimme this [261, с. 39]».
84

 За своєю структурою слова 

Доркас також відтворюють восьмитактний варіант блюзового квадрату. 

Формальне відхилення від традиційної схеми проявляється через 

додавання до останньої частини блюзового квадрату повторів 

словосполучення «Gimme this», які звучать відлунням до початку третьої 

частини блюзового квадрату. В контексті джазової імпровізації подібні 

повтори можна сприймати як перегукування між партіями різних 

інструментів, а також обігравання в джазовій імпровізації ритмізованої 

відповіді-коментаря хору на мелодію соліста в спірічуелз. Подібне 

відхилення від традиційного стандарту, утворене типом ритмічної організації 

з малою кількістю колонів, окрім динамізації ритму [88, с. 139], може 

підкреслювати винятковість обставин, непересічний світогляд героїні, а 

також особливу авторську увагу до цього персонажа.  

Крім того, за своїм змістом слова Доркас нагадують дитячу гру, 

основний сенс якої полягає в тому, щоб щось віддати й отримати натомість 

щось інше у відповідь. Повтори-прохання щось віддати наприкінці 

блюзового квадрату вочевидь слугують інтонаційним проведенням, що несе 

в собі ідею наполягання й емоційного напруження.  

За визначенням З. Фрейда «позасвідомі душевні процеси самі по собі 

перебувають “поза часом”». Це, перш за все, означає, що вони не 

впорядковані в часі, і що час нічого в них не змінює, що уявлення про час не 

можна до них застосувати [207, с. 35]». Фактично, слова Доркас лунають з її 

підсвідомості, повертаючи дівчину до стану раннього дитинства, до часу, 

проведеного у грі зі своєю матір’ю.  

Крім того, «в дитячій грі дитина повторює навіть неприємні враження. 

Гра слугує способом глибокого оволодіння бажаним, і власне повторення як 

віднайдення того ж самого складає джерело задоволення [211, с. 47]». 

Розширюючи розуміння поодинокої особистісної трагедії до меж трагедії 

цілого етносу або спільноти [56; 59; 62] завдяки в тому числі й залученню 

мотиву дитини як передсвідомого аспекту колективної душі [168, с. 172], 
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поетикально-художній зміст цієї форми перекодування джазу водночас 

відтворює дещо інший аспект музикалізації.  

Фактично, в структурі блюзового квадрату в наведеному прикладі 

маємо змогу спостерігати накладання формально-змістових ознак двох 

жанрів афро-американського мистецтва – блюзу та регтайму. Від блюзу 

маємо власне формальну структуру і настрій суму. Проявом естетики 

регтайму можна вважати реалізовану завдяки використанню мотиву 

дитинства ідею спрощеності, наївності, безкінечної повторюваності. 

Цікавою є несподівана для такого епізоду деталь-метафора роздвоєння 

як один із провідних мотивів усієї творчості Т. Моррісон – очі Джо 

двокольорові. Відповідно до сюжету, Джо вперше побачив Доркас у будинку 

Еліс Манфред під час зустрічі організаторів фонду збору коштів для 

Національної негритянської бізнес-ліги (National Negro Business League). 

Потрапивши до кола незнайомців, Джо вразив їх своїм голосом: «1)It 

had a pitch,/ 2) a note/ 3) they heard/ 4)only when they visited stubborn old folks 

<…> 5) It reminded them/6) of men/ 7) who wore hats/ 8) to plow and to eat 

supper in <…> 9) So they looked right at him/10) and told him/11) any way they 

could/ 12) how ridiculous he was, and how delicious and how terrible. As if he 

didn’t know [261, c. 71]».
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 Анафора [1; 46; 88; 113; 219] слугує центральним 

формальним принципом перекодування блюзового квадрату в наведеному 

прикладі (двічі на початку завершеного смислового фрагменту тексту 

використано займенник «it»).  Сполучник «so» у завершальному фрагменті 

блюзової структури, вказує на заключну інтонацію-висновок.  

Отже, окремі слова-опори лише сигналізують про напрям розгортання 

логіки структури блюзового квадрату. Тобто можна сказати, що змістова 

оболонка цієї ритмічної фігури, на відміну від попередніх прикладів, 

утворена акцентним способом, пунктирно, не трансформуючи суттєво лінійні 

зміст та формальні ознаки літературного медіуму.  

Подібна форма літературно-мистецького редукування знову ж таки 

може слугувати проявом когнітивного освоєння літературно-музичного 
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патерну [16, с. 55], тобто імплікації елементів регтайму в межах джазової 

імпровізаційної композиції, яка спирається на практику генетико-контактної 

взаємодії. На це вказує, зокрема, характерний для регтайму принцип 

розсіювання-накопичення всередині виокремлених нами елементів 

блюзового квадрату.  

Тобто від початку призначена для вокального виконання і сприйняття 

структура блюзового квадрату в імпровізації джазу за романом Т. Моррісон 

тяжіє до інструментальної форми презентації музичного матеріалу. Завдяки 

цьому проявляється естетичний сенс власне джазу, який не намагається 

відтворити той чи інший жанр, але витворює щось нове, особливе на основі 

різних жанрів. 

Водночас, акустичний аспект виокремлених нами структурних одиниць 

формування блюзового квадрату, зокрема уривчасте звучання «it, it, so», 

мимоволі нагадує клацання ополоником Бена Рейтмена з роману Е. Доктороу 

«Регтайм». Щоправда, Т. Моррісон, на відміну від характерного для 

Доктороу принципу «художній образ – модель музикалізації», йде 

протилежним шляхом. Музикалізація тексту сприяє формуванню 

багатоаспектних характеристик художнього образу.  

В імагологічному сенсі [16; 26; 34; 147; 155] ця форма перекодування 

джазу в літературному творі, разом із раніше розглянутою нами алюзією, 

пов’язаною зі зображенням особливостей міського пейзажу,  може слугувати 

реакцією на віддзеркалення Свого в очах Іншого. Як намагання поглибити 

розуміння афро-американського контексту мистецтва регтайму. 

Крім того, структура блюзового квадрату в цьому прикладі також 

виступає паралелізмом або паралельним соло до партії імпровізатора. Ефект 

паралелізму досягається за рахунок одночасного перекодування блюзу на 

рівні імітації жанрового змісту та форми. Адже зміст вербального 

повідомлення перекодованої блюзової структури про особливості голосу 

Джо, який нагадує простих сільських жителів аграрного півдня, збігається з 

жанровим змістом блюзового квадрату, оскільки саме на півдні серед 
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простих людей бере свій початок блюз. Тобто маємо змогу спостерігати 

накладання імпліцитних музичних референцій в аспекті номінації [16; 46; 88; 

104] (називання жанру) та імітації музичних технік і структур. 

Разом із тим, така подвійність у комплексі з деталлю-фактом кольору 

очей у Джо, вказує на авторську іронію щодо послідовності намірів 

збереження афро-американцями своєї ідентичності [29-32; 33; 56-59; 62; 64; 

160; 175], про екзистенційну проблему вибору на роздоріжжі культур. Мотив 

маски в цьому фрагменті, знову ж таки, відлунює атмосферою менестрельних 

шоу [30; 31; 33]. Адже заради отримання грошей від усміхнених жінок Джо 

Трейс звик свідомо одягати маску «смішного», «смачного» й «жахливого», 

вдаючи з себе наївного негра-селюка. Про це, власне, свідчить остання фраза 

наведеної цитати з тексту: «As if he didn't know» (ніби він не знав).  

Тобто бачимо, що проаналізована нами форма джазової імпровізації 

утворена за принципом синтезування формально-змістових ознак різних 

жанрів джазового мистецтва. Причому репрезентація їхніх диференційних 

ознак відбувається в різних площинах організації художнього цілого. 

В іншому випадку в тексті «Джазу» перекодування блюзового квадрату 

здійснюється на рівні формотворчих синтаксичних принципів організації 

речення через характерні подвійні повтори [46; 88; 113]: 1)«But she must have 

seen/2) the flames,/3) must have,/4) because the whole street/5) was screaming./6) 

She never said./7) Never said anything about it./8)She went/9) to two funerals/10) 

in five days,/11)and never said/12) a word [261, с. 57]».
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 Як бачимо, елемент А 

блюзового квадрату представлений повтором «must have…must have»; 

елемент А’ – повторенням «never said…never said». 

Отже, у даному разі повторюється не смислова одиниця, а структурна 

схема, тобто власне сам повтор. Як і в попередніх випадках, поділ на такти 

імітований відповідно до інтонаційних особливостей, виражених на письмі за 

допомогою пунктуації [88, с. 156-160], а також поділом на синтагми, в складі 

яких присутнє принаймні одне наголошене слово.  
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 При цьому зміст повідомлення повторюваних словосполучень не є 

тотожним. Принцип змістової тотожності, характерний для перших двох 

частин блюзової пісні, перебирає на себе логіка самої мови. Заключна фраза 

«She went to two funerals <…>» набуває значення елементу В блюзового 

квадрату в першу чергу завдяки своїй семантиці, оскільки зміст її полягає у 

підбитті підсумку або поясненні причин незвичної поведінки однієї з 

головних героїнь роману Еліс Манфред.  

Словосполучення «never said a word» в заключній частині аналізованої 

нами літературної реалізації блюзового квадрату як одиниця майстерно 

побудованого паралелізму [46; 88; 113] злютовує в єдине ціле зміст мовної 

гри як певної надбудови та безпосередньо самого вербального повідомлення 

в художньому тексті.  

Важливу роль у цьому аспекті відіграє слово «never», яке логічно 

пов’язує зміст заключної фрази з двома попередніми, й водночас відіграє 

роль перехідної ланки між формально-логічним та змістовим рівнем ігрового 

втілення джазової техніки в літературному тексті.  

Відомо, що акорди блюзу, запозичені з європейської музики, були 

покликані приборкувати свавілля й долати зростаючу напруженість 

спонтанно-вокального мелодичного розвитку, наприкінці розв’язуючи її в 

тоніку. Багато естетичних доктрин витлумачували це як внесення вищого 

порядку в неконтрольовану розумом ефективність, «пристрасність» співочої 

мелодії [158]. Розглянутий нами перехід від інтелектуально-естетичної гри 

словом до логічної предметності його значення в процесі інтермедіального 

прочитання наведеного фрагменту тексту підсилює розуміння спорідненості 

блюзу з традиціями європейської музики. 

У даному разі імітування блюзового квадрату частково виходить за 

межі рівня предметних значень художнього мовлення, тим самим за формою 

зближуючись із мистецтвом музики. На нашу думку, імітація протяжності 

звучання за допомогою словосполучень, а не звуків має за мету відтворити 

ефект коротких фраз у виконанні тромбону. Визначальною при цьому є 
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характеристика  певної окремішності «звучання» наведених словосполучень, 

що можна співставити із зазвичай по-особливому виразним звучанням 

тромбону серед інших інструментів у оркестрі. 

Водночас перекодування блюзового квадрату розширює можливості 

емоційного сприйняття художнього змісту уривку розповіді про думки й 

почуття Еліс Манфред щодо суспільно-історичних умов, які склалися в 

Америці в 20-х роках, а також її тугу за африканським корінням [46; 56; 59; 

163; 164; 179; 219], що розчиняється у звуках нестерпного для неї джазу.  

Повтор як форма логічної організації [46; 88; 113] й одночасно 

самодостатня одиниця в складі імітування блюзового квадрату ніби акцентує 

і загострює сприйняття змальованого в романі предметного світу, оскільки 

висловлювання  «must have» (повинна була би),  «never said» (ніколи не 

сказала) у межах ігрового ефекту неочікуваності [88, с. 122]  потребують 

роз’яснень у процесі читання.  

Техніка блюзового квадрату в романі «Джаз» Т. Моррісон охоплює не 

лише рівень висловлювань-речень, але й слугує формотворчим принципом 

для смислових структур більших розмірів. Так, продовжуючи 

характеризувати Еліс Манфред у своїй джазовій імпровізації, наратор за 

принципом дистантного повтору [88, с. 134-135] використовує антитезу [20; 

21; 46; 84; 88; 128; 178; 197; 198] як формотворчу структуру блюзового 

квадрату: «A) [1)Everybody needs/2) a pile of newspapers:/3) to peel potatoes on 

<…>/ 4)But not like Alice Manfred] <…> A’) 5)[the streets will confuse you,/6) 

teach you/7) or break head./8)But Alice Manfred wasn’t the kind] <…> B) 9)[The 

woman/10) who avoided the streets/11) let into her living room the woman/12) 

who sat down in the middle one] (Розбивка моя. – Л.Б.) [261, с. 72]».
87

 Як 

бачимо, поділ на такти охоплює структури різної протяжності, що свідчить 

про домінування імпровізаційного принципу, тобто йдеться про ігрове 

опанування структури блюзового квадрату.  

У порівнянні з попередніми розглянутими нами випадками 

перекодування блюзового квадрату, цей приклад можна  зіставити з 
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імпровізаційним обігруванням основних структурних елементів блюзового 

квадрату, що власне і характерно саме для джазової імпровізації. Адже кожна 

з частин А, А’ та В представлені не лаконічними реченнями, а розгорнутими 

смисловими комплексами побутово-ліричного та узагальнюючого характеру. 

В основу формування елементів «А» та «А’» покладено принцип 

протиставлення, в той час як відповідність заключних речень елементові «В» 

визначається суто семантично: наратор робить висновок про щось 

несподіване для звичайної поведінки Еліс Манфред – завжди обережної і 

розважливої, а структура блюзового квадрату допомагає наголосити на 

винятковості цієї події.  

В подібних випадках своєрідний акцентований «розрив» між рівнями 

перекодування елементів блюзового квадрату (логічно-мовний та лексико-

семантичний), на нашу думку, можна інтерпретувати як послідовне 

виконання частин блюзового квадрату різними інструментами, або як звукові 

відтінки, пов’язані з гучністю виконання.  

Як бачимо, антитеза [1; 46; 88; 113; 219], побудована на основі 

протиставлення загального (типового, звичного) і окремого (виняткового в 

поведінці Еліс Манфред). Саме в поєднанні поодинокого і загального, 

персонального і народного, на думку Т. Денисової, полягає суть і естетика 

джазу [59, с. 99]. Як художній прийом подібний спосіб перекодування 

блюзового квадрату сприяє відтворенню метушливої атмосфери великого 

міста.  

Обігрування частин блюзового квадрату в художньому тексті 

символізує непереборну опозицію і певною мірою розчинення окремого «я» 

(в даному разі іммігранта-афроамериканця, оскільки блюз – один із 

основоположних елементів африканської культури [3; 56; 59; 99-102; 164; 

180]) в бурхливому потоці життя мегаполісу.  

На наш погляд, у розглянутій формі перекодування джазу також 

простежується відтворення імпровізації з формотворчими структурами 

регтайму. Зокрема це стосується принципу антитези та ідеї зустрічного 
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мотиву, які було більш детально висвітлено у розділі, присвяченому 

перекодуванню регтайму; а також тема міста. 

Крім того, акцентування основної джазової фігури зміщує своєрідний 

фокус рецепції художнього твору в напрямі до розпізнавання системи знаків 

музики, залучаючи додаткові смисли.  Сирітство, нестачу батьківського 

тепла (одна з провідних тематик романів Т.Моррісон [219, с. 126]); а також 

самотність, відчуженість одне від одного [1, с. 142] герої «Джазу» долають, 

знаходячи точку опори один в одному [219, с. 126], подібно до музикантів-

джазистів.  

Саме тому для Еліс Мафред джаз – не лише брудна музика. Напевно з 

цієї ж причини розбита горем тітка померлої Доркас відчиняє двері свого 

помешкання перед вбивцею, вислуховує її, допомагає з одягом і намагається 

переконати у беззмістовності помсти. Незважаючи на своєрідний «абсурдний 

драматизм», читач не відчуває яскравої літературної «візуалізації» болю, 

відчаю, осуду, бо перед ним не персонажі, а, в першу чергу, музиканти, які 

грають джаз. Отже, в даному разі актуалізація джазу як елементу засобів 

вербальної музики (імітація виконавців з джазового оркестру) здійснюється 

за посередництвом музичних технік і структур. 

Наступний приклад перекодування блюзового квадрату, який ми 

розглянемо у цій роботі, продовжує лінію Еліс Манфред, яка у відчаї 

намагається висловити свій біль втрати племінниці від руки чоловіка, жінка 

якого, Вайлет, сидить перед нею. На запитання Вайлет про необхідність 

пробачити зраду чоловіка і припинити мститися, Еліс нагадує їй про інші 

життєві трагедії, в тому числі й про втрачених Доркас батьків.  

Крім того, в досить емоційній промові Манфред з’являється образ 

зубожілої і зневіреної матері: «Or maybe you want to stomp somebody with 

three kids and one pair of shoes? A)[1)Somebody /2) in a raggedy dress, / 3) the 

hem /4) ragging in the mud./ B) 5) Somebody / 6)wanting arms/ 7)just like you do/ 

8) and you want to go over there and hоld her <…>/ C) 9) Nobody’s asking 

you/10) to take it./ 11)I’m sayin make it,/12) make it! [261, с. 113]».
88

 Знову 
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бачимо принцип імітації блюзового квадрату, заснований на схематизації 

завдяки своєрідним сигналам розгортання блюзового квадрату передусім у 

площині логічної схеми. 

Щоправда ефект акцентування тут дещо пом’якшений, оскільки в ролі 

цих сигналів виступають не односкладові, а трискладові слова (somebody, 

nobody). У будь-якому разі роль виокремлених нами слів у формуванні 

логічної схеми блюзового квадрату наголошує на певній окремішності, а 

отже одномоментності звучання. У свою чергу, трискладовість можна 

інтерпретувати як імітацію тризвуку, тобто вертикальних співвідношень 

[153; 185] в організації музичної структури. Щоправда, це лише засіб 

імпліцитних музичних референцій.  

За умови намагання відсторонитись від предметності художнього світу, 

за словами Г. Гадамера, «наївної рефлексії» і можливих антиципацій [38, с. 

18-19] видається також доцільним розглянути вплив полісемії на процес 

інтерпретації художнього тексту як засіб виходу за межі герменевтичного 

кола. Цікавим є те, що слово «stomp», яке в контексті розмови двох жінок  

передає значення  «тупотіти ногами на знак гніву», має також відношення і 

до естетики й форми джазового мистецтва.  

Фактично літературний риф [88; 166; 219; 268], про який вже йшлося, 

виступає мелодичним різновидом стомпа (див. Додаток Б). В даному разі 

факт полісемії провокує двозначне прочитання цього фрагменту, слугує 

перехідною ланкою між рецепцією твору і тексту [9], центром мовно-

текстуальної гри.  

Таким чином, слова Еліс Манфред (I’m sayin make it,/ make it!), 

зокрема,  можна також сприймати як заклик до колеги-музиканта вступити в 

музичний діалог-імпровізацію. У свою чергу, техніку блюзового квадрату в 

межах остинатного нагнітання [88, с.126], що майстерно відтворює 

емоційний стан  тітки Доркас, в наведеному фрагменті тексту відтворено за 

допомогою характерних для стилю Моррісон  анафори й антитези [46; 88; 

113]: somebody – somebody – nobody.  
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Отже, зміст використання техніки блюзового квадрату в даному 

випадку, окрім втілення суто художньо-естетичних авторських інтенцій, 

водночас знову ж таки полягає в загостренні проблеми втрати власного, 

вочевидь етнічного «я» [1; 56-59; 62; 64; 111; 163; 175], що символічно 

представлено у формі згасаючого руху від «хтось» (somebody – somebody) до 

«ніхто» (nobody). 

Імпровізаційне освоєння техніки блюзового квадрату в літературному 

творі слугує одним із вдалих поетикальних засобів, що, окрім наділення 

тексту ознаками інтермедіального експериментування, запроваджує більш 

глибоку реалізацію лірично-суб’єктивних компонентів художньої презентації 

у прозі.  

Так, в одному з фрагментів роману «Джаз» елементи блюзового 

квадрату вплітаються у внутрішній монолог головного героя. Джо Трейс, 

подумки малюючи картини майбутньої зустрічі зі своєю коханою, й 

здогадуючись про зраду, намагається пробачити її: «1) [She don’t have to 

explain. She don’t have to say a word. I know how it is] <…> 2) She’ll be all 

alone. She’ll turn to me. She will hold out her hand, walk toward me in ugly shoes 

<…> as she moves toward me. She’s so glad I found her. Arching and soft, 

wanting me to do it, asking me to. Just me. Nobody but me (курсив наш. – Л.Б.) 

[261, c. 183-184]».
89

 

Як можна побачити у наведеному прикладі, в ролі ритмічних одиниць 

виступають анафоричні [46; 88; 113] фрагменти тексту «She», «She’ll», 

займенник «me»  та лексичні ритмічно тотожні одиниці висловлювання, 

об’єднані спільною граматичною формою, кількістю складів й 

розташуванням наголосу на першому сладі – «arching», «wanting» та 

«asking».  

Причому за допомогою анафори [46; 84; 88; 113; 128; 197; 198] «She» 

та «She’ll» на лексико-семантичному рівні у наведеному уривку створено два 

блюзових квадрати. Структура першого квадрату повністю відповідає 

класичному розумінню блюзового квадрату й проаналізованим нами раніше 
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прикладам. Щодо другого варіанту перекодування блюзового квадрату, то на 

перший погляд антитеза «She’ll be all alone. She’ll turn to me (Вона буде 

самотня. Вона прийде до мене)», не характерна для класичного змісту 

повторюваних сентенцій блюзового квадрату, насправді пов’язує в єдине ціле 

зміст окремого фрагменту тексту з основною сюжетною лінією роману. 

Йдеться про трагічну долю Доркас, яка, не зважаючи на близькість із 

Джо, все ж залишалася фатально самотньою.  Ідею непереборної самотності 

письменниці допомагає втілити саме структура блюзового квадрату. Адже 

другий її елемент (A’) передбачає змістову тотожність із першою фразою. 

Важливу роль при цьому відіграє реалізація класичної форми блюзового 

квадрату на початку внутрішнього монологу Трейса. Тобто «She’ll turn to 

me» завдяки коду джазової музики має подвійний сенс. З одного боку, – це 

частина внутрішнього монологу Джо, з іншого – сумна і розпачливо-іронічна 

блюзова нота, що розповідає про насправді втрату персонажем надії на 

відновлення стосунків. 

З реалізацією теми любовного трикутника в межах внутрішнього 

монологу Джо Трейса в романі Т.Моррісон «Джаз» пов’язане перекодування 

іншої, характерної для джазу музичної техніки. Відповідно до тексту, думки 

Джо під час пошуків своєї коханої весь час обертаються довкола Доркас, 

Вайлет і спогадів про пошуки його здичавілої матері. У пам’яті героя 

зринають яскраві детальні картини полювання з його другом Вікторі. 

Своєрідне роздвоєння мотиву пошуку між теперішнім і минулим в 

репрезентації наратором внутрішніх думок Джо слугує перекодуванням 

тремоло (див. Додаток Б). Як зазначає, В.Конен, тремоло, поруч із такими 

прийомами, як вокальне вібрато, фальцетто, стогін, хриплячі звуки, 

утворюють систему своєрідного «тембрового оформлення» звичних 

мелодичних оборотів у блюзі [102, с.222].  

Основний естетичний сенс тремоло полягає у створенні ефекту 

«роздрібнення звуку». Власне в аналізованому нами фрагменті тексту цим 

одним звуком і буде мотив пошуку, а коливальними обертонами – 
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ретроспекції  в минуле [1; 59; 88; 164; 219] та саморефлексія. Намагаючись 

віднайти Доркас, однак, Джо насамперед шукає себе, своє коріння [1; 3; 29-

31; 32; 33; 163; 164; 179]. Тобто імітація тремоло будується на динамічному 

синтезі елементів сюжетно-композиційного рівня та системи образів, 

реалізуючи при цьому весь спектр художніх функцій перекодування джазу, 

визначених нами в першому розділі дисертації. 

Молода дівчина-коханка, так само як і Вайлет, відіграє роль аніми [4; 

76; 140; 143; 233], яка штовхає героя на шлях до пізнання самості [1; 4; 140]. 

Окрім того, повтори окреслюють декілька ритмічних ліній, характерних для 

джазу [99-102], серед яких у повтореннях займенника [46; 88; 113; 128] «me»  

вбачається перекодування даунбіту (див. Додаток Б).  Нарешті сам по собі 

займенник «me» можна прочитати як омонім, тобто назву третьої ступені 

нотного звукоряду E.  

На відміну від блюзового квадрату, принцип свінгу заснований 

передусім на контрасті. Свінг у джазі найчастіше пояснюють конфліктом: 1) 

ритму й метру, 2) регулярності й нерегулярності, 3) напруження і 

розслаблення. У вузькому сенсі свінг – це конфлікт між стабільним граунд-

бітом і його порушенням, своєрідне кружіння ритму довкола опорних долів 

граунд-біту, що створює ефект його оспівування [193]. Найчастіше принцип 

свінгу втілюється завдяки послідовному звучанню двох однакових або різних 

за висотою нот, одна з яких довша і звучить протяжніше за іншу. 

C. Чугунова, аналізуючи роман Т. Моррісон «Найблакитніші очі», вбачає у 

використанні оксюморону перекодування техніки свінгу [219, с. 123]. 

Видається доцільним детальніше розглянути засоби перекодування свінгу в 

романі «Джаз». 

У тексті цього роману принцип свінгу реалізований, у першу чергу, 

через комбінацію пар  висловлювань, що мають завершену думку, та їх 

зредукованих варіантів. Якщо першим трапляється коротка форма, наступне 

висловлювання-повтор уточнює його зміст. У протилежному випадку 

скорочення у вигляді ключового слова чи фрази виконує функцію 
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підсумовування або акцентування на тих фрагментах тексту, що на перший 

погляд не мають першорядного значення передусім у формуванні сюжетної 

лінії. 

Переважно це стосується деталей побутового та емоційного характеру. 

Наприклад, «It had to be his wife who finally did tell him. Finally»; «True Belle 

had such a good time, the things must be all right, all right»; «Hurt bad. Bad»; 

«This wasn’t Violet’s fault. All of it’s mine. All of it. I’ll never get over what I did 

to that girl. Never» [261].
90

 Поєднання більш тривалих у часі та менш 

протяжних семантичних одиниць у загальній фактурі художньої оповіді 

забезпечує ефект розгойдування. Хоча, звичайно, в наведених цитататах 

простежується також і принцип відповіді-коментаря хору на репліки-

висловлювання священнослужителя під час виконання релігійних 

піснеспівів.  

Інша група висловлювань, за допомогою яких втілено принцип свінгу, 

спирається на семантичний рівень [46; 88] формування експресивності. 

Зокрема йдеться про використання слів і зворотів, які послаблюють те чи 

інше значення, завдяки чому досягається згадуваний нами ефект напруження 

– розслаблення. Звернемось до прикладів з тексту. «Everything about her is 

violent (1), or seems so (2)»; «She never stepped foot in a beauty shop (1), or so 

the hairdressers said (2)»; «One of whom answers back “I love you” (1), “or used 

to”(2)» [261].
91

 Частини (2) в усіх наведених прикладах завдяки структурі 

альтернативного речення семантично послаблюють значення частин (1). 

Можливі також і зворотні комбінації – «He is young (2), so young (1)» (Він 

молодий (2), такий молодий (1)).  

Не важко помітити, що на художньому мікрорівні перекодування 

свінгу сприяє увиразненню емоційного змісту [49; 59; 84; 88; 119] 

художнього повідомлення, відображаючи різні відтінки станів психіки 

людини, починаючи від страху, здивування, впевненості, докорів сумління, й 

завершуючи саморефлексією. Окрім того, емоційно-динамічний діалог 

автора з минулим як чимось віддаленим, але таким, що має відлуння в 



142 

сучасності [59; 163; 148-150; 164], зокрема відчуття дистанції, набуває в 

«Джазі» більш виразних рис завдяки в тому числі свінговим розгойдуванням. 

Цікавим і показовим в аспекті перекодування складної джазової 

ритміки в «Джазі» Т. Моррісон виступає також система акцентів, яка 

охоплює синтаксичний, лексичний, фонетичний і, так званий, візуальний 

рівні художньої мови роману [46; 88; 113]. На лексичному та синтаксичному 

рівнях ритмізація [20; 21; 44; ; 113; 128; 197; 198] відбувається передусім 

завдяки авторському курсиву [46; 88; 116; 178], що створює на письмі ефект 

випадкових акцентів (Див. додаток Б) джазової презентації. Курсивом у 

тексті «Джазу» виокремлені окремі слова та словосполучення [46; 88; 113], 

які представляють різні частини мови, власні та загальні назви. Окрім того, 

курсивом написано декілька речень наприкінці роману.  

Особливо виразного характеру й художньої експресивності авторський 

курсив набуває в акцентуванні  займенника «that» у главі-партії Вайлет, яка 

розкриває проблеми роздвоєння особистості, процес усвідомлення свого 

іншого «я», своєї тіні [4; 76; 88; 140; 143; 163; 164; 233]. У даному разі 

архетип як один із засобів художньої компенсації в процесі відтворення 

безпосередності людської думки, переживання, відчуттів, психологічної 

реальності в потоці свідомості героїв [75, с. 103] й водночас  певною мірою 

категорія систематизації літературно-художніх концепцій у межах 

інтерпретації в компаративістичних дослідженнях [4; 169; 238] проявляється 

через синкретизм літературного й музичного медіа. 

У графічному акцентуванні займенника «that», а також інших 

службових частин мови в тексті роману як імітації синкопування [88; 178], 

застосувавши принципи лінгво-стилістичного аналізу [46; 88; 113], видається 

можливим виокремити також імітацію свінгу. Розглянемо цей аспект 

детальніше. 

Акцентування займенника «that» відбувається переважно в умовних 

реченнях і синтаксичних конструкціях із порівняльною семантикою. 

Художньо-емоційне протиставлення двох іпостасей Вайлет відбувається 
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відповідно до двох основних загальних смислових схем: а) «(1) якщо (в той 

час як, коли, перед тим, як тощо)… she (інші можливі суб’єкти дії), (2) то 

(саме) that Violet…»; та б)  «(1) she…, але (2) that Violet…». 

Як бачимо, у межах синтаксису наведені схеми реалізовані за 

допомогою переважно логіки складнопідрядних речень (схема а). Схема б) 

реалізується за допомогою складносурядних і простих речень. В обох 

випадках ідея протиставлення й одночасності в представленні іпостасей 

Вайлет зберігається, відрізняється лише спосіб її розгортання.  

У зв’язку з цим, структуру схеми б) в аспекті особливостей художнього 

мовлення можна порівняти з технікою використання виразних пауз між 

музичними фразами і реченнями, що завдяки, на першій погляд, 

«окремішності», роблять наголос на відчутті метра, а отже поглиблюють 

ритмічний компонент у музичній композиції. 

Схема а: «Where she, last in line at the car stop, noticed a child’s cold wrist 

<…> (2), that Violet slammed past a whitewoman into the seat <…> (1) [261, c. 

90]»;  

Схема б: «She had been looking for that knife for a month <…> But that 

Violet knew and went right to it [261, c. 90]».
92

  

Як можна побачити, умовне речення або умовна за семантикою 

синтаксична конструкція, яка  складається з декількох речень, виступає 

носієм додаткового, другорядного значення (2), в той час як головне – 

передає основний зміст повідомлення (1) – що власне відповідає традиційній 

логіці мови. Разом із тим, «she» як більш визначена і незалежна в тексті 

лексична одиниця [88; 113] (1) протиставляється  вказівному займеннику 

«that», зміст використання якого суворо підпорядкований власній назві Viloet 

– «That Violet» (2). 

Таким чином, залежне і підпорядковане «that» не лише інтонаційно [88, 

с. 148], але й синтаксично опиняється в контексті незалежного й 

домінуючого, в той час як самодостатнє «she» [46; 87; 88] – зосереджено в 

реченнях із семантикою умовності. Завдяки цьому, окрім синкопування [88; 
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113], створюється ефект подвійного розгойдування (свінгу). З одного боку, 

конфлікт реалізується в межах структури речення, з іншого – на рівні 

синтаксичної семантики.  Причому подібне «розгойдування», як можна 

побачити, має різновекторний характер, що напевно увиразнює ідею певної 

безвиході. 

Відхилення від заданого на початку глави-партії ритму (офф-біт) 

забезпечується: а) завдяки нейтралізації протиставлення, б) заміщенню 

очікуваного «that» іншими опорними лексемами, в) лексичному 

«розростанню» зазначених синтаксичних структур та г) дзеркальній 

комбінації в черговості акцентування головної й залежної частин художньо-

ритмічної одиниці висловлювання.  

а) «I love you» was exactly what neither she nor that Violet could bear to 

hear» [261, c. 92]. «She buttoned her coat, left the drugstore and noticed, at the 

same moment as that Violet did, that it was spring. In the City [261, c.114]».
93

 В 

обох прикладах протиставлення двох іпостасей образу Вайлет [88; 113; 163; 

164] нейтралізується довкола двох універсальних за значенням величин – 

любові та весни.  

б), в) «<…> Before she knew what was going on, the boy usher’s hard 

hands – knuckle-tough from marbles and steelies <…> hands that had held the 

boys’ whole body weigh <…> – these hands were reaching toward the blade she 

had not seen for a month <…> [261, с. 90-91]».
94

 У даному разі замість 

звичного «that Violet», читач раптово наштовхується на «the boy usher’s hard 

hands», «hands», «these hands». В той час, як на рівні логіки розгортання 

художньої оповіді завдяки синтаксису зберігається відчуття граундбіту, на 

семантичному рівні відбуваються відхилення (офф-біт). Окрім того, 

очевидним є розростання тексту й завдяки цьому імітація відтягування 

звучання акцентів у музичній фразі засобами накопичення означень, які, 

разом зі змалюванням власне образу рук, навіють різні емоційні відтінки-

смисли передусім сили й гри, які протистоять спробі насильства.  
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г) «But if that Violet was strong and had hips, why was she proud of trying 

to kill a dead girl, and she was proud [261, с. 94]».
95

 Тобто всупереч заданому на 

початку мікрокомпозиції граундбіту, вираженого висловлюваннями, де  «that 

Violet» перебуває у складі головного речення, в наведеному прикладі в 

головному реченні опиняється «she», в той час як «that Violet» дзеркально 

переміщується в залежну частину.  

Перехід або своєрідна дзеркальна комбінація смислових акцентів у 

межах протилежних поведінкових моделей Вайлет як художній прийом 

підкреслює звернення героїні до саморефлексії, а з точки зору музики – 

розхитує усталений ритм звучання джазового твору.  

Характерним є те, що слово «NO» та «VIOLETS» [88; 113] в 

аналізованій главі роману виокремлено за допомогою великих літер різних за 

розміром шрифтів. З точки зору джазової імпровізаційної практики, в такій 

суто формальній грі вбачаємо перекодування акцентів, витворюваних за 

допомогою різних видів інструментів.  

Фонетичний аналіз [46; 88; 104; 198] цих двох слів дозволяє 

виокремити переважання принципу своєрідної вокальної протяжності. Вони 

містять дифтонги  /oі/, /ai/, а також здебільшого сонорні звуки /n/ /v/ /l/. Як 

відомо, в сонорних приголосних переважає голос над шумом, і через це вони 

посідають проміжне місце між голосними і приголосними. За допомогою 

використання «NO» та «VIOLETS», на нашу думку,  перекодовано своєрідні 

різкі «викрикування» труби або саксофону. Окрім того, /ts/ наприкінці 

«VIOLETS» може знову ж таки нагадати читачеві шиплячий звук від удару 

тарілок. 

На синтагматичному рівні тексту «that» – має подвійну функцію або 

виконує роль знака з подвійним означуваним. З одного боку, «that» – 

розрізнювальний компонент, означуваним для якого є комплекс 

характеристик, що окреслюють образ персонажа, з іншого – знак, що вказує 

на музичний принцип хаотичного розташування акцентів, а також 

формотворчий елемент музичної структури.  
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Хаотичне виокремлення за допомогою курсиву інших слів і 

словосполучень у тексті [46; 88; 178], а також зміст короткого прикінцевого 

монологу, дозволяє схарактеризувати аналізоване явище як прийом 

перекодування гри на інструменті, що належить до ритмічної групи. У 

монолозі йдеться про теплі почуття, бажання близького спілкування й 

очікування жестів відповіді: «That I have loved only you <…> I like your fingers 

on and on, lifting, turning (курсив з тексту) [261, с. 229]».
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 Причому 

експліцитно в тексті немає конкретних вказівок на суб’єкта, якому належать 

ці слова.   

Таким чином проявляється ігровий аспект тексту, спрямований на 

активізацію читацької уваги [1; 46; 56; 59; 62; 88; 113; 219]. Враховуючи 

наявність у романі прикладів вербальної музики, заснованих на створенні 

«живих» образів музичних інструментів, а також функцію перекодування 

прийому блукаючих акцентів, зазначений монолог наприкінці роману можна 

вважати квінтесенцією персоніфікації в романі «Джаз».  

Як зазначає Є. Назайкінський, одухотворення інструментів <…> 

відбиває внутрішню подібність цього знаряддя людському голосу, який 

ототожнюється із самою людиною. Відчуження природного органу фонації 

сприймається з філософської точки зору як опредмечення внутрішньої, 

прихованої від стороннього ока сутності [152, с. 85-86]. Скоріш за все, 

відповідно до задуму твору, наведені слова належать персоніфікованому 

образу контрабаса як інструменту ритмічної групи, бо ритм – це ключове 

поняття джазу, а отже й африканської культури. 

Остання фраза цього монологу «Talking to you and hearing you answer – 

that’s the kick [261, с. 229]».
97 

не лише дає інтерпретацію поштовху як 

елементарній частині ритму, сформованого за допомогою музичного 

інструмента, але й вказує на універсалізм джазу. Поштовх, удар – не лише 

фізичний звук, але й гармонійне поєднання запитання й відповіді як частин 

діалектичного неподільного цілого. Тим більше, що «kick» має також і 

значення «задоволення», «захоплення».  
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Зразки перекодування джазового ритму в романі «Джаз» охоплюють 

також і фонетичний рівень слова. Розглянемо приклади конструювання 

ритмічних рисунків засобами евфонії [46; 88; 113]. Переважно значна роль у 

цьому аспекті належить асонансам: «They were hanging there, a young /Λ/ 

country /Λ/ couple /Λ/, laughing /Λ/ and tapping /æ/ back /æ/ at the tracks /æ/, 

when the attendant came through <…> [261, с. 30]».
98

 

Причому в тексті можуть повторюватися не лише ідентичні голосні, 

але й подібні звуки [1; 88; 113; 215], зокрема варіації дифтонгів, які 

утворюють декілька ритмічних ліній: «To sit at the table, alone /oʋ/ in the 

moonlight, sipping boiled /ɔı/ coffee /ɒ/ from a white china cup as long /ɔ:/  as it 

was there <…> when it was gone /ɒ/; waiting for morning /ɔ:/ when men came, 

talking /ɔ:/ law /ɔ:/ as though /oʋ/ nobody /oʋ/ was there but themselves <…> 

[261, с. 97-98]».
99

 Імітацію ритму [128; 84; 88; 113; 197; 198] звуком 

спостерігаємо також і у «Регтаймі» Е. Доктороу, проте художня практика 

постмодернізму в романі Т. Моррісон демонструє набагато ширший спектр 

таких можливостей. 

Розглянемо зв'язок перекодування ритмічно-акустичних особливостей 

джазу з реалізацією художнього змісту роману. У своїх розпачливих, 

сповнених ревнощів спогадах Вайлет уявляє, як Доркас і Джо проводили 

разом час. В уявних образах жінки проступають картини її спільного з Джо 

минулого, сповненого теплоти і  пристрасті.  

Повторення в тексті думок-розповіді Вайлет наголошеного /ai/, разом із 

повторенням запитань-дорікань [1; 46; 88; 113], створює відчуття одночасно 

хаотичного руху й сугестивного пришвидшення темпу  в межах своєрідної 

ритмічної лінії-надбудови [87; 88; 128] над предметним планом художньої 

оповіді: «The twenty-five/аі/-dollar bones prize/аі/  <…> with a tiny/аі/ stem 

like/аі/ a flower in between, while/аі/ her hand <…> inside/аі/ of his thigh/аі/, his 

thigh/аі/, his thigh/аі/, thigh/аі/, thigh/аі/, and he bought her underwear with 

stitching done to look like/аі/ rose buds and violets/аі/, VIOLETS/аі/ <…> [261, с. 

95]». 
100

 Нерівномірне розташування дифтонгу /аі/ в потоці мовлення вказує 
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на особливості ритмічної організації джазової музики, на відміну від 

класичних творів. 

Уважне прочитання наступного фрагменту тексту дає змогу 

виокремити ще декілька ритмічних ліній, які розгортаються на тлі комбінації 

згасання й пришвидшення ритму, утвореного за допомогою дифтонгу /аі/ у 

попередньому уривку роману. Ідею перехресного ритму (див. Додаток Б) 

втілено за допомогою нерівномірного повторення наголошених звуків [1; 88; 

113; 198] /ɔ:/, /oʋ/, /ı/, /aʋ/.  

Відстань у мовленнєвому потоці між звучанням одного з наведених 

звуків, у межах якої з’являються елементи іншої ритмічної лінії, визначає 

самостійний ритмічний рисунок, який сприймається як самодостатня 

смислотворча структура в аспекті розгляду явищ літературно-музичної 

інтермедіальності: «<…> don’t/oʋ/ you know/oʋ/, and she wore/ɔ:/ it/ı/ for him/ı/  

thin/ı/  as it/ı/ was and too cold/oʋ/ for a room that couldn't count/aʋ/ on a radiator 

to work through the afternoon, while/аі/ I/аі/  was were? Sliding/аі/ on ice/аі/ 

trying/аі/ to get to somebody’s kitchen to do their hair? <…> around/aʋ/ my 

shoulders/ɔ:/ to pull the quilt up under my neck or even my ears because it got/ɒ/ 

that cold/oʋ/ <…>[261, с. 95]».
101

  

Поліритмічний рисунок у даних прикладах доповнюється 

перекодуванням на фонетичному рівні художньої оповіді [46; 88; 113] 

згадуваного вже нами тремоло: «inside/аі/ of his thigh/аі/, his thigh/аі/, his 

thigh/аі/, thigh/аі/, thigh/аі/»; «him/ı/  thin/ı/  as it/ı/»; «round/aʋ/ town/aʋ/, up and 

down/aʋ/». Перекодування перехресного ритму в романі уможливлює 

оригінальне емоційне увиразнення [45; 84; 88; 92; 119; 128; 178; 198] 

суперечливості, різнорідності й сплутаності думок Вайлет [88; 113] і, разом із 

тим, ніби саме завдяки цьому ритмові як втіленню колективного несвідомого 

[4; 76; 134; 140; 143; 169; 232] героїня досягає стану рівноваги.  

Перекодування блюзового квадрату, техніки свінгу, тремоло, 

розгалуженої системи акцентів та поліритмії забезпечують текст роману 

неабиякою розмаїтістю експресивних відтінків. Музичні «надбудови», у 
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складі яких вгадуються різні типи джазових технік і структур, відіграють 

роль розширення поетологічних засобів виразності. Окрім того, 

використання музичних технік і структур ставить мову в центр естетичної 

гри та читацької рецепції, надаючи їй функцій саморозгортання і 

саморепрезентації.  

 

3.3.3. Реалізація акустичних особливостей джазу 

Продовжуючи розмову про перекодування джазу в романі Т. Моррісон, 

видається доцільним розглянути і проаналізувати принципи імітації 

музичного звучання. Перекодування звуків, характерних для джазових 

творів, у романі здійснюється двома шляхами – 1) непрямим – через 

перекодування принципу утворення того чи іншого звуку; 2) прямим – 

завдяки безпосередньому наслідуванню звуків через комбінації звукових 

одиниць на рівні фонетичної будови слова. 

Як художньо-значуща одиниця-носій певних значень, необхідних для 

реалізації творчого задуму письменника, через залучення кодів музичного 

медіуму, засоби словесної музики виступають плідним джерелом для 

художнього експерименту з системою суб’єктивних форм вираження, 

відображаючи процес переломлення об’єктивного змісту у внутрішньому 

світі особистості [76; 269]. Вже на початку твору читач стикається з різкими 

перепадами настрою, дисонансами, ритмічними зсувами, характерними для 

джазу.  

Слово, яким починається роман, є вигуком, шумовим звуком [88; 163; 

164; 179; 219], а не словом: «Sth, I know that woman [1; 46; 88;  163;  179; 219; 

261]».
102

 Шуми – це звукові одиниці, які мають редуковану фазову структуру 

(фазу атаки та фазу відступу) і не мають гармонійно зв’язних коливальних 

компонентів у своєму частотному спектрі [227, c. 165]. 

І. Пясковський зазначає, що фонетична структура слова також 

розпадається на дві фонічні координати – шумову (приголосні) і вокалізовану 
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(голосні). У вокальній музиці перша складає темброву якість звуку і визначає 

ритмічну координацію складів, бо залежить від атаки звуку (складу, фонеми), 

друга сприяє вокалізації, мелодизації, розспіву, мелізматиці (див. Додаток Б), 

орнаментиці [176, c. 20]. Використання на початку роману слова з 

абсолютною шумовою структурою дозволяє  порівняти глухий звук «sth» /sθ/ 

зі звуком платівки [179], барабанних щіток [88, с.111] або тарілок для 

барабану. Крім того, зважаючи на наявність міжзубного англійського /θ/, у 

вимові якого відчувається глухий поштовх, можливе також порівняння зі 

звучанням маракасів, де звук видобувається струшуванням [235].  

Отже «sth», акцентуючи слухову увагу [88; 179], вказує на двомірність 

літературної презентації, тобто на інтермедіальну концепцію конструюваня 

художньої реальності. Оскільки більшість із наведених порівнянь стосуються 

інструментів ритмічної групи, то, власне, завдяки цьому звукові читач 

налаштовується на ритмічність музичного компоненту, а отже з першої 

сторінки занурюється в атмосферу джазу. 

Перша фраза «Джазу» й наступна розповідь про насильство [88; 113; 

163; 179], відповідно до класичного розуміння композиційної будови роману 

як прозового жанру, є нічим іншим як інтригою, яка слугує «пружиною», що 

дає поштовх цілеспрямованим діям героя та зміцнює тим самим його роль у 

конструюванні сюжету [120, c. 330]. На деякий час наратор роману «Джаз» 

поділяє з читачем позицію позазнаходжуваності. Через вказівку на реальність 

«смертної плоті світу» автор загострює відчуття плину часу в процесі 

рецепції художнього твору, вказує на ідею скороминущості [12, с. 175-176] 

(одна з ознак музичного мистецтва [39, Т.3]).  

В теорії музики початок виконання твору називають початком 

музичного інтонування – образно-музичне мовлення, у процесі якого, так 

само як і в процесі словесного мовлення, створюється контакт між 

композитором – виконавцем – слухачем, встановлюється духовне 

спілкування. У цьому динамічному процесі першоджерело руху визначає 

його найближчий напрям, ступінь швидкості, характер, ритм [5; 86; 217]. 
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Отже, перша фраза «Джазу», яка містить елемент словесної музики, виконує 

функцію початку інтонування. Тобто, можна зробити висновок, що інтрига в 

художньому тексті – це категорія, яка найбільш виразно корелює з системою 

засобів виразності в аспекті впливу на читача в музичному мистецтві. 

Наратор, водночас, створюючи атмосферу інтриги, звертає увагу на 

себе як на єдине джерело передачі повідомлення, подібно до виконавця 

твору, складовою частиною якого він є сам. Адже його голос розчинений у 

емоційно-сугестивній інтонації синкретизму романного багатоголосся. Тому 

імплікації джазу уможливлюють в романі втілення процесу само-

репрезентації. 

Разом із тим, зважаючи на активну роль наратора в цьому творі, 

використання вигуку як заклику прислухатися до чогось, звернути на щось 

увагу, надаючи певного емотивного відтінку, в культурологічному контексті 

афро-американського дискурсу [3; 29-31; 59; 160; 175; 219] відсилає до 

первісної обрядовості [40; 227]. Як слушно зазначає Т. Денисова, «джаз – це 

музика міста, в якому негри, її творці, залишаються маргіналами [56, с. 49]». 

Отже, з точки зору ідейного наповнення роману, акт приглушення 

інтонаційно-звукового потоку на початку твору може також вказувати на 

другорядність, маргінальність, таємничість, заборону.  

 Дослідники творчості Моррісон неодноразово звертали увагу на 

символічність власних назв – імен героїв, назв місцевостей тощо. Досить 

часто в романах письменниці зустрічаються назви з Біблії [1; 2; 59; 219; 264]. 

Зрозуміло, що в контексті літературних творів використання власних назв 

може мати символічний підтекст.  

Якщо категорія образу передбачає предметну самототожність, то 

категорія символу робить акцент на іншому аспекті тієї ж сутності – на 

виході образу за власні межі, на присутності деякого сенсу. Переходячи в 

символ, образ стає «прозорим», смисл просвічує крізь нього, будучи даним 

як смислова глибина, смислова перспектива, що потребує нелегкого 

входження в себе  [120, с. 378]. Розглянемо фітосимволічний зміст [171]  
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імені Вайлет у зв’язку з реалізацією акустичних особливостей джазового 

звучання в романі «Джаз» Т. Моррісон. 

Слово «Вайлет» у перекладі з англійської означає колір та назву квітки, 

яка найчастіше має блакитне або фіолетове забарвлення. Блакитний – 

англійською (blue) – співзвучне із назвою одного з жанрів джазової музики – 

блюзом. У Давній Греції фіалка присвячувалась богині рослинності та 

володарці підземного світу Персефоні. Для греків фіалка була квіткою 

трауру, предметом поховальних обрядів [271]. Отже символічна 

інтерпретація образу Вайлет відкриває простір для текстової гри. 

Відповідно до сюжету, Вайлет поводиться неадекватно під час 

поховальної церемонії Доркас. Поява в цих умовах персонажа з подібним 

ім’ям, тобто символічно траурної квітки, схематизує образ однієї з головних 

героїнь, робить його більш умовним, надаючи образу зламаної ревнощами 

жінки властивостей генерувати приховані смисли. З одного боку, перед 

читачем постає подія, як складова художнього твору, а з іншого, – певна 

логічна схема (частина тексту), яка виконує функцію конструювання 

інтермедіального літературно-музичного простору. 

Після спроби вандалізму над тілом померлої дівчинки, Вайлет (Violet – 

з англ. – фіалка) почали називати Вайлент (Violent – з англ. – скажений, 

насильницький). Гра слів, що засновується на додаванні однієї літери, 

відповідно до сюжету й проблематики роману, може відповідати блюзовій 

мелізматиці (див. Додаток Б) [50].  

Застосувавши метод ейдетичної редукції, розуміємо, що назва 

«форшлаг», де префікс «фор-» означає «перед»,  більшою мірою стосується 

зображення форшлагу на письмі. Ця мелодична прикраса, хоч і позначається 

на нотоносцях нотою, проте сама по собі не має повноцінних функцій 

подібно до інших «самостійних» звуків, бо не впливає на кількість долей у 

такті. Форшлаг звучить майже одночасно з основним звуком, вони 

утворюють єдине ціле, і додавання короткого звуку на початку не настільки 

виразно відображає в акустичному сенсі ідею послідовності. 
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Для цієї музичної прикраси, як і для процесу музичного формування, 

важлива звуковисотність [5; 215], тобто можливість забарвлення основного 

звуку сторонніми вібраціями інших звуків, які знаходяться на вищих або 

нижчих ступенях. Джазисти користувалися форшлагами для того, щоб 

відобразити в імпровізації нестабільне грубувате звучання «нечистих тонів», 

характерних для вокального співу африканців.  

Тобто, якщо розглядати ім’я «Вайлет» як одну ноту, що продукує певне 

значення або звучання (в даному разі – фіалка), то додавання звуку   «н», 

який також, подібно до форшлагу, не має семантичного значення сам по собі 

в межах словосполучення, фрази чи речення, але потрапивши до складу 

слова відповідно до законів або кодів вербального тексту, змінює значення 

цього слова, можна порівняти зі звучанням форшлагу  [14]. В результаті ідея 

«фіалка як траурна квітка» забарвлюється відтінком жорстокості. 

Отже, як бачимо елемент словесної музики стає складовою 

конструювання символу, через що видається очевидним намір письменниці 

надати проблемі, яку Ґаятрі Чакраворті Співак визначила як «Чи може 

підпорядковане промовляти?» [187] естетично-дискусійних рис. 

Жінки романів Моррісон різною мірою та в різний спосіб, ідучи 

шляхом переоцінки й визнання самолюбові й cамоконструювання [191, с. 61], 

актуалізуючи концепцію гетерогенності [57, с. 571-572], подекуди містично-

дивакувато маніфестують спротив чоловічо-імперській ідеологічній формації 

[73; 191; 218], водночас потрапляючи в центр діалогу й інтеграції культур, 

побудованому за принципами мультикультуралізму – взаємопроникнення, 

взаємодоповнення за умов збереження специфіки кожної складової [30; 31; 

32; 57; 111; 160]. Отже, музикалізація імені персонажа через символізацію 

сприяє розширенню його інтерпретаційних характеристик.  

Перекодування характерних для джазу мелізмів, зокрема складних 

форшлагів, які складаються з двох і більше нот, у романі «Джаз» 

здійснюється на рівні художньої оповіді за допомогою використання 

складних слів-понять. У своїй науковій праці О.Каркавіна називає їх 
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фразовими епітетами і цілком виправдано відносить це явище до засобів 

ритмізації прози [88, с. 146]. Щоправда, на нашу думку, подібне визначення 

не до кінця розкриває сутність цього явища.  

Здебільшого такі складні означення виражають певні відтінки значень 

[1; 46], фізичних характеристик і представляють собою суцільне поєднання 

декількох слів, що часом належать до різних частин мови, в одне за 

принципом прикладки та складного означення. Завдяки компресії інформації, 

що сприяє зростанню динаміки оповіді [88, с. 160], відбувається 

трансформація синтаксичної сполуки в лексико-семантичну одиницю.  

Причому такі сполуки, на думку О. Каркавіної несуть у собі ідею 

обігравання образу [88, с. 136]. Різного виду мелізми в музичних творах 

також виконують функцію обігравання звуку, тому в контексті розгляду 

форм перекодування джазу видається доцільним порівняти подібне явище 

«епітетної градації» як вияв синтезу мистецтв [178, с. 61] із застосуванням 

мелізмів у джазовому творі. 

Так, в одному з фрагментів роману обличчя Доркас на фотографії 

замальовується як «The cream-at-the-top-of-the-milkpail face of someone who 

will never work for anything <…> [261, с. 12]»
103

; обличчя дитини, яку хотіла 

вкрасти Вайлет на вулиці, як «honey-sweet, butter-colored face (медово-

солодке, кольору-вершкового-масла обличчя) [261, с. 19]». Якщо в першому 

прикладі перекодування складної музичної прикраси як лінгво-когнітивний 

засіб у формуванні портретного опису [183, с. 19] здійснюється за принципом 

епітета, то в другому для характеристики кольору, окрім епітету «butter-

colored», наратор використовує синестезію [146; 177; 221], додаючи до 

характеристик натурального кольору вказівку на  смакові властивості.  

В одному з фрагментів тексту  складне слово-мелізм побудоване на 

основі порівняння: «green-as-poison curtain, separating colored people eating 

from the rest of the diners [261, с. 31]»
104

. Тут також простежується 

синестетичний принцип [84; 146; 178;] конструювання мелодичної прикраси. 

Безпосередня вказівка на зелений колір у даному кольоропозначенні [46, с. 
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13] поєднується з розумінням фізичних властивостей отрути як речовини, що 

може призвести до смерті.  

Отрута, як бачимо, відіграє роль підсилювального слова [46, с. 13]. 

Апелюючи до здорового глузду й колективного досвіду, «зелена-кольору-

отрути фіранка», як авторський колірний епітет [46; 183], слугує 

лінгвостилістичним засобом актуалізації змісту опозиції «свої-чужі» [146, с. 

13]. В контексті художнього змісту цей епітет виступає метафорою 

отруйного роз’єднання народів і культур, уособленням расових стереотипів, 

як штучно-сформованих форм мислення. 

В обох прикладах перекодування музичної орнаментики здійснюється 

на лексико-синтаксичному рівні шляхом поєднання складного означення з 

означуваним словом. У ролі перекодованого мелізму може виступати також і 

складний додаток: «Felt the anything-at-all begin in her mouth. Words connected 

to themselves pierced an otherwise normal comment [261, с. 23]».
105

 

Доповнюючи характеристику образу Вайлет «anything-at-all» (взагалі ніщо) 

загострює сприйняття порожнечі, яка зароджується між колись закоханою 

парою Джо і Вайлет Трейсів.  

Окрім слів і словосполучень, матеріалом для імітації звучання мелізмів 

у романі виступають також більш складні синтаксичні утворення – фрази, які 

фактично сприймаються крізь призму музичної мелізматики завдяки 

передусім орфографічним особливостям – поєднанню слів фрази за 

допомогою дефісів. Як один із елементів парцеляції, характерної для стилю 

Моррісон [46; 88; 113; 219], в одному з фрагментів роману такий 

синтаксичний мелізм з позитивною модальністю надії на майбутнє [219, с. 

131] відграє водночас роль третьої частини блюзового квадрату, 

відтворюючи розмовно-співочий характер блюзової пісні [100-102]: «Here 

comes the new. Look out. There goes the sad stuff. The bad stuff. The things-

nobody-could-help stuff. The way everybody was then and there [261, с. 7]».
106 

В іншому випадку, окрім власне естетичного змісту прикрашання й 

певною мірою гри з ритмом, літературний мелізм робить акцент на семантиці 
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своєрідної межі «до і після» [1, с. 119-144] та пов’язаного з цим 

пригадування: «Wild was not a story of a used-to-be-long-ago-crazy girl [261, с. 

167]».
107

 Йдеться про образ дикої жінки, яку Голден Грей знайшов по дорозі 

до свого батька Генрі Лестороя. Довгий час, ховаючись в очеретах, вона 

тримала у напрузі мешканців містечка Відень, в якому жив Генрі Лестрой. 

Більшість вважали її божевільною, нею лякали молодих жінок і чоловіків, які 

працювали в полі.  

Подібно до Улюбленої з одноіменного роману Т. Моррісон [1; 13; 31; 

46; 56; 59; 62; 88; 219; 251; 264], у «Джазі» жінка, яку Генрі називав Вайльд (з 

англійської – «дика»), і яку водночас Джо вважає своєю матір’ю, вкотре 

зосереджує увагу читача на проблемах етнічної спадковості, гібридної 

свідомості та ідентичності [1; 29; 31; 56; 59; 62; 225]; а також опредмечує 

[178; 64], актуалізує терапевтичну функцію афро-американського мистецтва 

[30; 219]. З точки зору джазу, наведений приклад словесної музики імітує 

характерний для кожного джазового музиканта індивідуальний стиль 

імпровізації.  

Крім того, елементи автоінтертекстуальності [16; 95] відіграють роль 

складових імпровізаційної мови. Щоправда зазначений елемент музикалізації 

можна також віднести і до зразків музичних технік і структур, оскільки 

відбувається імітування лише принципу побудови складного мелізматичного 

утворення, в той час, як словесна музика передбачає передусім пряме 

наслідування акустичних властивостей звуку. 

В іншому випадку «синтаксичний мелізм» поєднує в собі ознаки як 

словесної, так і вербальної музики. «<…>Alice <…> never let the girl see how 

she admired those reаdy-for-bed-in-the-street-clothes [261, с. 55]».
108

  Із суто 

формальної точки зору маємо справу з імітацією звучання музичної 

прикраси, а з точки зору змісту, що пропонує вербальний текст, – непряму, 

впізнавану за контекстом вказівку на жанровий зміст [17; 103; 106; 154; 185; 

202] джазового твору – розкутість, сексуальність, епатажність. Еліс говорить 

про стиль одягу як збірне поняття, як елемент побуту й світогляду, який вона, 
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разом із навіженою музикою, що пронизує простір великого міста, не 

сприймає й осуджує. 

Антитетичність художньої мови роману «Джаз» [1; 46; 88; 212], 

зокрема в межах використання прикладки, слугує засобом перекодування 

розмитості, нестабільності звучання (вже згадувані нами «dirty tones»). В 

одному з епізодів роману, змальовуючи розмову Генрі Лестороя з Голденом 

Греєм, який нарешті знайшов свого батька, наратор, характеризуючи 

молодого піаніста, вживає прикладку «boy-man» (хлопець-чоловік), що в 

тексті сприймається як «змужнілий хлопець» або «не зовсім дорослий 

чоловік»: «He turned to look at the pale boy-man who had called him “Daddy” 

[261, с. 171]».
109

  

Засобом перекодування мелізматики у даному разі виступає принцип 

лексичної інтеграції, на відміну від фонетичних комбінацій у випадку з 

Violet-Violent. Смисл незрілості, деякою мірою невпевненості (адже Лестрой 

бачить перед собою чоловіка, який називає його батьком, демонструючи 

свою незрілість) створюється на рівні перехрещення семантичних полів обох 

слів.  

Окрім того, антитетичність «boy-man» дозволяє співставити наведений 

фрагмент художньої оповіді з інтервалом  октава в музиці. Октава включає в 

себе абсолютно всі звуки звукоряду, вона репрезентує водночас тотожність і 

протиставлення, обігрує ідею прогресу і регресу, рух і усвідомлення понять 

«верх» і «низ».  

 В епізоді роману, де розповідається про те, як поводяться в будинку 

подружжя Джо і Вайлет Трейсів після смерті Доркас, ім’я загиблої згадується 

у розповідній та запитальній формах: «<…> as they take turns to go look at that 

picture, one of them will say her name. Dorcas? Dorcas [261, с. 12]».
110

 З одного 

боку, цей фрагмент вже вкотре відсилає читача до респонсорної техніки. З 

іншого ж, зважаючи на те, що ствердження відрізняється від запитання лише 

інтонацією, тобто зміною висоти звучання, цю синтаксичну одиницю можна 

також порівняти з мелодичним інтервалом октавою.  
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Перекодування октави, пов'язане з образом Доркас, трапляється й 

наприкінці роману в діалозі Джо з Феліс: «Dorcas? Soft? / Dorcas. Soft. The 

girl I knew. <…> Nobody knew her that way but me [261, с. 213]».
111

 У даному 

разі цей художній прийом підкреслює подвійність вираження жіночих 

характеристик образу Доркас, притаманних для підліткового віку. Увиразнює 

ігровий елемент постмодерного дискурсу, що також присутній у романі [31; 

56-59; 62; 63; 264]. В образі Доркас поєднано риси дівчинки-підлітка та 

дорослої жінки, що може імітувати нестабільність звуків джазової 

композиції. 

Серед популярних звукових ефектів у процесі виконання джазової 

музики особливе місце посідає гліссандо (див. Додаток Б). Очевидно 

естетичний зміст гліссандо полягає у вираженні нестабільності, розмитості 

звуку, стрімкого, подібного до польоту переходу, руху вгору або вниз. 

Розглянемо принципи перекодування виконавського прийому гліссандо в 

романі «Джаз». 

 Досить часто наратор у романах Моррісон вдається до своєрідних 

раптових «в’їздів» у багатьох фрагментах художньої оповіді. Починаючи з 

уведення на перший погляд непов’язаних між собою деталей, загальних 

думок і суджень, він завершує своє повідомлення репрезентацією більш 

довершеного смислового цілого, яке відіграє роль центру своєрідного 

лабіринту для читацької рецепції [88, с. 124]. Звідси характерна для прози 

Моррісон натяковість, фрагментарність, «штриховість». 

Формування відчуття ковзного руху вгору відбувається завдяки 

комбінуванню і переходам в емоційному сприйнятті семантики одиниць 

художнього мовлення. Так, загадковий або інтригуючий початок сьомої 

глави роману «Джаз» вводить читача до теми зла і шкоди: «Anything like that 

could harm you. Thirteen years after Golden Grey stiffened himself to look at that 

girl the harm she could do was still alive [261, с. 165]».
112

  Вказівка на час, коли 

відбулася знакова в житті Голдена Грея подія, слугує своєрідним жестом, що 

натякає на протяжність, яку читач має осягнути миттєво. 
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Далі йдеться про застереження, що передусім стосується жінок і людей 

літнього віку: «So the warnings the girls got were part of a whole group of things 

to look out for lest the baby come here craving or favoring the mother’s distraction. 

Who would have thought old men needed to be cautioned too <…> [261, с. 

165]».
113 

Нарешті, в полі зору читача з’являється особа жіночої статі як 

джерело цієї шкоди та її деструктивні по відношенню до життя общини 

прояви: «She lived close <…> but somewhere in that cane field – at its edge <…> 

Just thinking about her, whether she was close or not, could mess up a whole 

morning’s work [261, с. 166]».
114

 В свою чергу, мотив появи-зникнення, 

наближення-віддалення небезпеки в особі дивної жінки як характеристика  

емоційного напруження мешканців селища імітують акустично-ритмічні 

характеристики джазової імпровізації. Зокрема той же свінг або відтінки 

гучності в межах бекґраунду. Крім того, згадка про можливе виникнення 

ситуації хаосу в останньому реченні наведеної цитати може імітувати 

звучання дисонансного акорду серед гармонічних утворень того ж 

бекґраунду. 

Фінальну частину емоційної палітри відтворено в межах більш м’яких, 

порівняно із початковою, смислових тонах. Йдеться про вже змальовану в 

попередній главі історію молодої вагітної негритянки, знайденої Голденом 

Греєм у лісі, про допомогу постраждалій: «He was sure he was tending a sweet 

but abused young girl at first, but when she bit him, he said, Oh, she’s wild [261, с. 

166]».
115

 Згадка про впевненість може імітувати збільшення гучності і 

незначне вповільнення темпу перед заключним звуком гліссандо.  

Отже, рух художньої оповіді від загального до конкретного вказує на 

ідею спрямованості та послідовного руху, що, власне, притаманне прийому 

гліссандо. Дискусійним залишається вектор цієї спрямованості. У зв’язку з 

цим, видається доцільним звернуться до результатів аналізу перекодування 

джазу за напрямом вербальна музика, представлених в одному з попередніх 

підрозділів. Через образ Еліс Манфред джазова музика вербалізується у 
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відношенні до категорії «низу» як мотив небезпеки, страху перед чимось 

невідомим, незрозумілим. 

Імітація джазового «квакання»,  у поєднанні зі значенням низу, бруду 

як елементами перекодування низького тембру звучання, увиразнює 

презентацію характерних звуків джазу: «Lower/ou/ and lower/ou/, until the 

music was so law/ou/down/aʋ/ you had to shut your windows/ou/»; «dirty get-on-

down/aʋ/ music [261]»
119

. В той час, як для Доркас підйом по сходах вгору до 

танцювальної зали – це шлях до віднайдення чогось важливого в її житті. 

Тобто в аналізованому фрагменті скоріш за все маємо справу з 

перекодуванням висхідного гліссандо, яке можна унаочнити за допомогою 

такої моделі сценарного типу [16; 104]: згадка про існування шкоди або 

загрози (звуки нижнього регістру) – згадка про джерело шкоди – прояви цієї 

шкоди – згадка про загадкову зустріч у очереті – турботливе ставлення до 

потерпілої, а отже пізнання і подолання страху перед невідомим (звуки 

вищого регістру) – Wild або дикунка (акцент на останній ноті гліссандо). 

Слід наголосити на схематичності і певною мірою спрощеності 

зображеного нами механізму відтворення техніки гліссандо, яка вимагає від 

літературного тексту відмови від прямолінійності та орієнтації на 

дотримання принципів визначеної послідовності, що реалізовано за 

допомогою гри з часом. У зв’язку з цим, найбільш прийнятним видається 

порівняння стилю в наведеному й подібному прикладах із технікою 

імпресіоністичного письма як художнього тропу [170], використання якого, 

власне, і забезпечує реалізацію в зазначеному нами фрагменті імітування в 

художньому тексті техніки гліссандо. 

Перекодування гліссандо на лексико-семантичному рівні у згадуваному 

вже нами аспекті використання мовно-стилістичних засобів для імітації 

блюзового квадрату «somebody – somebody – nobody» (хтось – хтось – ніщо) 

та в іншому випадку, пов’язаного з обставинами смерті Доркас, – «Don’t let 

them call nobody», she said. «No ambulance; no police, no nobody» [261, с. 

209]
116

, образно та емоційно оживлюючи міфологеми  життя і смерті [1; 226], 
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відтворює поступовий спадний рух цієї звукової техніки завдяки знову ж 

таки семантичним переходам: від означування сущого до його заперечення.  

На звуковому рівні [1; 88; 104; 113] в одному з уривків тексту гліссандо 

підсилює пов'язаний із цим трагікомічний ефект шляхом нашарування 

звучання слів із подібними закінченнями: just to keep the feeling going. З 

точки зору музикалізації, завдяки переходу від домінування шуму після 

голосного /і:/ до переважання голосу, а також внаслідок скорочення самого 

голосного /і:/, створюється відчуття затримки і затухання звуку аж до його 

зникнення: /і:p/ – /i:liŋ/ – /iŋ/.  

Анафора, як один із засобів ритмізації у романі «Джаз» [46; 88; 113] 

досить широко використовується Моррісон для створення елементів 

словесної музики. В одному з епізодів роману Джо розповідає про повстання 

темношкірих робітників: «Gistan said – that party, he said <…> a colored man 

burn alive. Gistan said thousands of whites turned up. Gistan said it sat on 

everybody’s chest <…> Crackers in the South mad cause Negroes were leaving; 

crackers in the North mad cause they were coming [261, с. 128]».
117 

Як можна побачити, у наведеному уривку повторюються фрази [1; 20; 

21; 44; 88; 113; 128] «Gistan said», «crackers in the», «mad cause they». Звук, що 

виникає від вимовляння буквосполучення «gi» у слові Gistan поєднує в собі 

елементи шуму й голосу та більшою мірою асоціюється з низьким тембром 

звуку. Окрім того, в контексті цілого речення цей звук короткий, що дозволяє 

порівняти його зі звуком, який видобувається на контрабасі у процесі 

виконання піцикато (див. Додаток Б). 

Розглянутий елемент засобів словесної музики роману вкотре 

репрезентує не лише безпосередньо сюжетно-композиційне, але й глибинне 

значення [92, с. 135] – психологічні прояви проблеми іммігранта – очевидця 

трагічних подій. Нав’язливе повторення однакових слів, уривчастість і 

хаотичність у побудові речень і фраз, як відомо, свідчить про стан неврозу 

[207, с. 48-49]. Отже, завдяки перекодуванню звуку контрабасу читач має 
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змогу відчути психологічний стан, який характеризується напруженням, 

страхом, розгубленістю, втратою психічної рівноваги.  

Окрім того, повторення звукосполучень [1; 88; 128; 219] /kr/, /ker/ /gr/ у 

словах crackers та negroes імітують характерний для джазу гроул (див. 

Додаток Б). Найчастіше він використовується під час гри на мідних духових 

інструментах в нижньому регістрі (див. Додаток Б) з використанням сурдин 

(особливо на тромбоні), а також у виконанні на інших інструментах 

(кларнеті, саксофоні тощо).  

Насичення речень твору словами, до фонетичного складу яких входять 

дифтонги /au/ та /ou/, імітує в тексті звуки, які нагадують звуковий ефект 

«квакання» під час виконання джазових партій на трубі за допомогою 

спеціальних сурдин: «Round/au/  and round/au/  about/au/  the town/au/ [262, с. 

120]»; «A) Although/ou/ she never spoke/ou/ about/au/ it to her daughter, А’) or, 

after she found/au/ out/au/, ever spoke/ou/ to her daughter at all, B) she was the 

one who would have had to let the Colonel know/ou/, and when he found/au/ 

out/au/ he stood up then sat down /au/ and then stood up again [261, с. 140]».
118

 В 

останній наведеній нами цитаті неважко також вгадати лексико-синтаксичну 

[46; 88; 219] імітацію блюзового квадрату. 

Джазове «озвучення» образу платівки як символу кола в першій цитаті,  

наперед визначена траєкторія, по якій рухаються герої роману [64; 88; 163; 

179; 265], вкотре вказує на характерний для «Джазу» поетологічний принцип 

метафоризації художнього змісту, а саме на художньо-символічне 

осмислення теорії індивідуації К. Г. Юнга [1; 233]. В системі образів  роману 

персонажі постають не лише як дійові особи, але й як своєрідні «юнгівські 

фігури [143, с. 72]».  

Також, на фонетичному рівні в одному з фрагментів «Джазу», 

присвяченому відтворенню емоційного стану Голдена Грея внаслідок 

віднайдення свого батька,  можна простежити перекодування звучання 

декількох груп інструментів джазового оркестру. Зокрема видається 

можливим виокремити імітацію звучання барабанів, духових інструментів та 
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скрипки. В основу цього перекодування покладено принцип повторюваності 

звуків або звукосполучень у словах [1; 21; 44; 88; 113; 128; 198] та 

концентрація слів з певним фонетичним складом.  

«O/ou/nly/i/ now/au/, he/i:/ thought/ɔ:/, now/au/ that/ə/ I/aı/ know/ou/ I 

have/æ/ a/ə/ fa/ɑ:/ther/ə/. Do/ə/ I/aı/ feel/i:/ his/ı/ a/æ/bse/ə/nce: the/ə/ place/eı/ 

where/е/ he/i:/ should/ə/ have/æ/ been/i:/ and/ə/ was/ə/ not/ɒ/. Bе/ı/fore/ɔ:/, I/aı/ 

thought/ɔ:/ e/е/very/і/bo/ɒ/dy/i/ was/ə/ one-ar/ɑ:/med, like/aı/ me/i:/. Now/au/ I/aı/ 

feel/i:/ the/ə/ surgery [261, с. 158]».
120

 Під час звукового відтворення цих 

речень у процесі читання відчувається певна плавність, рівномірність і 

невимушеність руху потоку повітря. Це пов’язано з тим, що у фонетичному 

складі наведеного фрагменту тексту переважають голосні середнього і 

низького піднесення (/æ/, /ə/, /ɔ:/, /ɑ:/, /ɒ/), а також сонорні приголосні, які за 

акустичними властивостями тяжіють до голосних.  

Отже, припускаємо, що вже розглянуті нами дифтонги імітують 

характерні для труби і саксофону «wa-wa-wa [102, c.222]», лінія голосних 

низького підйому очевидно відсилає до звуків дерев’яних духових 

інструментів. У свою чергу, повторення голосних [1; 20; 44; 88; 113;  128; 

219] /і:/ та /ı/ звуків можна порівняти зі звучанням мідних духових 

інструментів, таких як наприклад корнет. Адже /і:/ та /ı/ належать до 

голосних високого піднесення, а отже під час їх вимови потік повітря зазнає 

найбільшого рівня трансофрмацій, подібно до того, як це відбувається під час 

видобування звуків на мідних інструментах, у порівнянні з деревяними.  

Таким чином, виокремивши з тексту голосні за їхніми акустичними 

властивостями, партії згаданих нами музичних інструментів, відповідно до 

тексту, можна представити наступним чином: 

Труба або саксофон: /ou/-/au/-/au/-/aı/-/ou/-/æ/-/aı/-/æ/-/eı/-/æ/-/aı/-/aı/-

/au/-/aı/. 

Кларнет / фагот / гобой: /ɔ:/-/ə/-/ə/-/ɑ:/- /ə/-/ə/-/ə/- /ə/-/е/-/ə/- /ə/-/ə/-/ɒ/-

/ɔ:/- /ɔ:/- /е- /ɒ/-/ə/-/ɑ:/- /ə/. 

Корнет: /i/-/i:/- /i:/- /ı/-/i:/- /i:/- /ı/-/і/-/i/-/i:/- /i:/. 
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Щоправда звуки слів і словосполучень crunch, his absence, place і 

особливо surgery на фоні домінуючої палітри повторюваних голосних 

привертають увагу зосередженням приголосних /kr/ – /ch/ – /bs/ – /pl/ – /s/ – 

/d3/ та появою голосного середнього піднесення /ɜ:/. Дещо чужорідна й 

наприкінці наведеного фрагменту нова фонетична конфігурація отримує 

подальший розвиток у наступних рядках тексту, де скупчення сполучень 

приголосних визначає домінування звуків, що імітують ударні інструменти 

передусім тарілки та барабани.  

У зв’язку з цим,  на перший погляд «чужорідна структура» в контексті 

аналізу імітації музичного звучання набуває значення формотворчого 

принципипу синкопування, що відіграє першорядну роль у ритмізації 

музичного тексту. Зокрема, в цьому випадку маємо справу з випереджальною 

синкопою, естетичний зміст якої полягає у приєднанні початку нового 

смислового утворення до кінця попереднього.  

Розглянемо наступний уривок тексту детальніше: «They [nerves] dangle 

and writhe. Singing pain. Waking me with the sound of itself, thrumming <…> 

There is nothing for it but to go away from where he is not to where he used to be 

and might be still <…> let the pain sing to the dirt where he stepped in the place 

<…> I am not going to be healed <…> I am going to freshen the pain, point it, so 

we both know what it is for [261, с. 158]».
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 Письменниця майстерно 

переплітає метафоричні висловлювання з музикалізацією їх формального 

вираження на фонетичному рівні. «Співаючий біль» як центральний образ 

експресивної літературно-музичної замальовки завдяки вже згадуваній нами 

«музичній персоніфікації [112, с. 116-117]» виражає глибину почуттів, що 

виникають у Голдена Грея після зустрічі з батьком.  

В аспекті аналізу форм перекодування акустичних особливостей 

джазової музики у наведеному фрагменті тексту виникає певна суперечність 

у можливості співставлення повторюваного звуку [1; 20; 44; 88; 113; 215; 

128; 198] /i:/, /ı/, в тому числі й у складі дифтонгу /eı/: «Singing pain. 

Wa/eı/king me with the sound <…>» зі згаданим аже нами корнетом. Річ у тім, 
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що в подібних комбінаціях голосних і сонорних приголосних помітно, що 

ритмічність поступається місцем плавній протяжності, а ігровий динамізм 

джазу – глибокому суб’єктивному драматизму на рівні семантики. Отже, 

можливим видається припущення, що в даному разі маємо справу з 

перекодуванням звуків скрипки. 

Однак, слід відзначити, що скрипка – не типовий інструмент для джазу. 

Водночас один із найбільш відомих піаністів, який справив величезний вплив 

на розвиток джазу, Дюк Елінгтон, використовував скрипку в своєму оркестрі. 

Як зазначає Дж.Колліер,  соло Рея Ненса на скрипці у композиції «Moon 

Mist» Мерсера – це зразок вдалого використання незвичного для джазу 

інструменту. У 20-ті роки ХХ століття з’явився навіть напрям «симфоджазу», 

засновником якого вважається американський скрипаль П.Уайтмен [99, 

с.276]. Факт того, що Голден Грей – піаніст, слугує на користь такого 

припущення. 

Крім того, скрипку як елемент імпліцитних музичних референцій на 

рівні словесної музики, можливо також віднести до системи 

інтертекстуальності «Джазу», у зв’язку з тим, що скрипка – центральний 

елемент музичної культури євреїв. Д.Слепович  зазначає, що імітація 

схлипування і плачу в ансамблях клезмерів стала загальноприйнятою у грі на 

скрипіці, а згодом і на корнеті у зв’язку з особливостями ідішської інтонації, 

культури та побуту. В зразках сучасної поезії, як зазначає дослідник, на ідиші 

скрипка постає як інструмент солодких пісень про гіркоту вигнання [182]. 

Визначальним у цьому аспекті є факт того, що Е.Л.Доктороу – мав корені в 

східній Європі, де традиції клезмерських капел набули найбільшого 

розвитку. 

Відповідно до тексту, відчуття відсутності батька в житті Голдена Грея  

і пов’язаний із цим біль загострюється після довгоочікуваної зустрічі з ним.  

Адже Генрі Лестрой зустрів свого сина досить прохолодно. Герой переживає 

своєрідне очищення болем і водночас проходить ініціацію, в цей момент 
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перебуваючи на межі «до» і «після» (у тексті наявні сліди, що вказують на 

ініціацію: подорож лісом, будинок, випробування [1; 231]).  

Щоправда предметом ініціації, окрім власне чоловічої зрілості, 

виступає ідентичність [1; 29-31; 33; 56-59; 224; 225]. Для Грея краще 

залишитись без руки, що уособлює  сирітство [219, с. 126], а також втрачену 

душевну цілісність, але відчувати біль, який співає. Стан роздвоєння й 

перебування на межі допомагає відтворити закодована в тексті синкопа.  

Окрім виокремлення перекодування партій вже розглянутих нами 

інструментів, які також можна відшукати і в цьому фрагменті, в аналогічний 

спосіб розглянемо механізм перекодування партій барабанів і тарілок. Для їх 

імітування використано переважно концентрацію та ритмічне повторення 

вибухових і щілинних звуків [1; 20; 21; 44; 88; 113; 128; 198; 219] /s/, /p/, /b/, 

/d/, /t/, а також звукосполучень у своєрідних фонетичних реченнях: 

/sl+p+s+d+pl/ (sleep so deeply – скрипка (кларнет, корнет)+ударні); 

/st+p+t+pl+s/ (stepped in the place); /d+t+b+d+t+b+st/ (used to be and might be 

still). Причому звук /s/ відповідає за звучання тарілок. Новим для другої 

частини аналізованого фрагменту є також гроул, імплікований у фонетичну 

тканину тексту за допомогою звуків і звукосполучень /fr/, /θr/, /dr/, /rθ/. 

Отже, як на смисловому, так і на звуковому рівнях у розглянутому 

нами фрагменті роману «Джаз» маємо змогу спостерігати своєрідний перехід 

від більш протяжного плавного звучання й одночасно мотиву скорботи до 

більш жорстких, рішучих інтонацій, виражених на фонетичному рівні 

уведенням перекодування одночасного звучання партій духових та ударних 

інструментів. 

Принцип одночасності забезпечується повторенням близьких за 

акустичними властивостями звуків та звукосполучень [1; 20; 44; 46; 88; 113; 

128; 219], що зосереджує увагу читача на звучанні не лише окремого слова як 

носія певного значення, але й на фонетичних комбінаціях, інкрустованих 

[178, с. 53-54] у загальний потік літературного мовлення, й відіграють роль 

партії того чи іншого музичного інструменту. 
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Широкий спектр засобів словесної музики у романі Т. Моррісон  

«Джаз» представлений передусім на фонетичному рівні художньої оповіді, а 

також торкається наративно-композиційних особливостей твору. Авторка не 

лише імплікує окремі звукові ефекти, характерні для джазової музики, але й 

майстерно відтворює атмосферу концерту, проводячи аналогії між наратором 

і виконавцем; втілюючи принцип музичних партій для інструментів 

джазового оркестру в художньому мовленні роману.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

У своєму романі «Джаз» Т. Моррісон звертається до епохи джазу – 

часу розквіту афро-американського мистецтва й, разом із тим, післявоєнної 

духовної кризи. Система засобів вербальної музики в романі «Джаз» 

представлена як досить розгалужена структура взаємодії предметно-

чуттєвого та образно-символічного первнів, тяжіючи передусім до 

емоційного вираження ідейно-тематичних характеристик твору.  

Елементи вербальної музики досить органічно вплітаються в канву 

художньої оповіді, охоплюючи формальні принципи часово-просторової 

організації роману, психологічний світ, світогляд персонажів і наратора. 

Вербальна музика підсилює ефект зображення сцен, подій, почуттів. Герої 

роману не говорять про джаз і не висловлюють вголос свого ставлення до 

цієї музики, натомість сприймають її емоційно, що в аспекті структури форм 

музикалізації наголошує на іманентних властивостях музики та 

музикальності афроамериканців. 

Активізація мовно-стилістичних можливостей у сукупності з  

особливостями художнього мовлення й композиції уможливлює 

перекодування широкого спектру джазових музичних технік, серед яких 

провідна роль належить блюзовому квадрату. Перекодування блюзового 

квадрату, у свою чергу, має варіативний, різновекторний характер, тобто 

охоплює різні рівні мовної гри. Це забезпечує стереофонічність і 

динамічність розгортання літературного твору, що водночас відсилає до 

онтологічних засад музичного мистецтва. 

Імпровізація в романі джаз відтворює як горизонтальну, так і 

вертикальну вісі джазової імпровізації. Демонструючи виразний ігровий 

характер, перекодування мелодичної імпровізації здійснюється головним 

чином завдяки усно-формальним характеристикам художньої оповіді, 

особливостям композиції роману. Натомість гармонічна імпровізація 

охоплює передусім рівень мотивів і лейтмотивів роману, тяжіє до 
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предметності зображення й пов’язана з реалізацію художньо-філософських 

ідей твору. 

В романі спостерігаються тенденції до  взаємодоповнення, накладання, 

«перегукування» окремих семантично-смислових комплексів, представлених 

різними формами перекодування джазу. Зокрема найбільш характерною у 

цьому аспекті виявляється взаємодія музичних технік і структур із засобами 

вербальної музики. Це створює своєрідний ефект резонансу, який можна 

порівняти з відтінками гучності музичного звучання, тобто forte, mezzo-forte, 

fortissimo тощо. 

Аналіз форм імітації музичних технік і структур, а також словесної 

музики в романі «Джаз» свідчить про тяжіння авторської стратегії 

літературно-музичної інтермедіальності до редукування вербального і 

значеннєвого начал літературної творчості. 

Система засобів словесної музики в романі «Джаз» Т. Моррісон 

демонструє поєднання традиційних для літературної творчості підходів до 

імітації звуку, а також імпліцитні акустичні референції. Письменниця 

майстерно підпорядковує фонетичний рівень слова принципам музикалізації 

в аспекті перекодування особливостей звучання джазової музики. Структура 

фонетичного рівня художньої оповіді водночас також визначається 

принципами імпровізаційної джазової ритміки. 

В результаті  фонетичний склад окремих фрагментів художнього 

тексту виявляється включеним до вторинної семіотичної системи, яка 

репрезентує джазовий напря\м з точки зору структурних особливостей 

музики як сиґніфікату (поліритмія, імпліцитна імітація звукових ефектів) або 

явищ музики, що відіграють роль референту (партія музичного інструменту). 

Засоби словесної музики в романі Т. Моррісон «Джаз», у порівнянні з 

іншими формами перекодування джазу, відіграють найбільш визначальну 

роль у літературному осмисленні й відображенні суб’єктивних, емоційно-

психологічних аспектів художньої картини світу.  
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ВИСНОВКИ 

Відповідно до поставленої мети, визначених завдань і окреслених 

методологічних принципів, у результаті проведеного дослідження було 

виокремлено, проаналізовано й охарактеризовано форми літературно-

музичної інтермедіальності в аспекті перекодування джазу на матеріалі 

романів Е.Л. Доктороу «Регтайм» і Т. Моррісон «Джаз».  

Вибір матеріалу, обраного для дослідження системи інтермедіальних 

відносин, дозволив також виявити інтертекстуальні зв’язки генетико-

контактної природи, про що свідчать відомості, відображені в інтерв’ю 

Т. Моррісон. У свою чергу, це дозволило поглибити розуміння 

концептуальних засад перекодування джазу в романі Т. Моррісон «Джаз». 

У процесі дослідження було з’ясовано, що перекодування джазу в 

зазначених романах відзначається комплексністю та системністю, оскільки 

представлене на різних рівнях літературного твору: тематика, сюжет, 

композиція, система образів, стилістика, художнє мовлення, ідейно-

символічний зміст тощо. Особливості мовно-текстуальної гри визначають 

принципи  втілення в художньому тексті культурно-мистецького коду джазу.  

Причому представлені в дисертації форми перекодування елементів різних 

жанрів джазу в романах обох письменників містять також основні 

диференційні ознаки відповідних жанрів. 

Провідна роль у перекодуванні регтайму як жанру джазової музики в 

романі Е. Л. Доктороу «Регтайм» належить сюжетно-композиційним 

елементам літературного твору, які утворюють систему засобів вербальної 

музики. Зокрема, сюжетна лінія Коулхауза Вокера фактично виступає 

ідейним центром роману й, разом з тим, символом еволюції американського 

суспільства; відправною точкою дискусії довкола американської мрії.  

В межах аналізу роману Е. Л. Доктороу застосування компоненту 

літературно-музичної типології інтермедіальності С. П. Шера «вербальна 
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музика» було розширено завдяки залученню принципу розрізнення 

експліцитних та імпліцитних музичних референцій у класифікації форм 

взаємодії літератури й музики В. Вольфа. 

 До зразків вербальної музики або експліцитних музичних референцій 

другого плану в романі «Регтайм» Е. Доктороу належать переважно згадки 

про відомих композиторів та елементи музичного словника. До імпліцитних 

музичних референцій було віднесено деталі, що мають опосередковане 

відношення до музики, серед яких особливо виразно проявляється так звана 

«механічна акустика» роману. Імпліцитні референції, що імітують 

характерне для піаноли механічне звучання в романі «Регтайм», замінюють 

функції словесної музики, яка, за визначенням С. П. Шера і А. Гіра, 

відтворює звук на рівні фонетичної форми слова. 

З’ясовано, що на фонетичному рівні трапляються лише поодинокі 

приклади асонансів та алітерацій. Референтом у випадку перекодування 

акустичних властивостей регтайму виступає метафора, утворена шляхом 

перенесення властивостей характерного механічного звучання піаноли на 

звуки, які в романі, відповідно до його предметного плану, продукують різні 

переважно металічні предмети і механізми. 

У деяких випадках поєднання імпліцитних та експліцитних музичних 

референцій відтворює в романі ефект мозаїчності й нагадує про притаманну 

для регтайму наявність двох начал у його ґенезі – елементів афро-

американської та європейської естетики. Музика як медіум у романі 

Доктороу асимілює зображально-рефлексивні якості літератури. 

Тема регтайму сприяє розкриттю латентних процесів, що мають місце 

всередині індивідуально-суб’єктивного простору персонажів. Як результат, 

завдяки предметно-символічній музикалізації «літературний регтайм» у 

романі Е.Л. Доктору втілює й певним чином візуалізує біль, страждання, 

докори сумління, сподівання, іронію тощо.  

Герої роману «Регтайм» нагадують акторів німого кіно, які здатні 

втілити драматизм і комізм реальних та вигаданих подій, що ніби звучать 
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зустрічними чи перехресними мелодіями регтайму в різних регістрах. 

Водночас ці герої свідомі того, що їхній фізичний голос, слова не будуть 

почуті, а отже майстерність актора акцентує жести, міміку й рухи. 

Формальні ознаки регтайму як жанру музики загалом також більшою 

мірою пов’язані з предметним світом і особливостями композиції в 

художньому творі. Зокрема, це стосується перекодування характерного для 

зазначеного жанру дводольного ритму в акомпанементі. Відправною точкою 

для активізації інтермедіально-музичної інтерпретації в даному випадку 

слугує внутрішня форма слова – джерело для «мовчазної» символізації. 

Вживання переважно дієслів на позначення ходи, полюсні контрасти й 

антитези, закладені в основу сюжету й композиції, а також непоодинокі 

фонетико-ритмічні композиції, що складаються з рівномірного чергування 

наголошених і ненаголошених складів у потоці художнього мовлення, 

відсилають до ідеї спрощених схем-кліше, створюють відчуття типовості, 

одноманітності, рафінованості, механічності, вічного руху. 

Фактурність мелодики регтайму, якій притаманна безперервність, 

виразна кумулятивність, механічна чіткість, імперсональність, втілена в 

тексті «Регтайму» на основі синонімічних рядів, відмови від традиційної для 

прямої мови пунктуації, а також будь-яких ліричних відступів. Тобто 

перекодування мелодики регтайму в аспекті наближення до її структурних 

особливостей більшою мірою ґрунтується на формальних аспектах засобів 

літературної виразності.  

В даному разі літературна творчість проявляє себе не лише як 

ретранслятор музичного жанру, але й безпосередньо як реципієнт 

виражальних засобів музичного мистецтва. Імплікація принципу 

синкопування в регтаймі забезпечує відчуття динамічного руху як однієї з 

провідних властивостей музики. 

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що зразки вербальної 

музики в романі Е.Л. Доктороу «Регтайм», окрім актуалізації суто історико-

культурного контексту регтайму як жанру джазового мистецтва, 
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запроваджують у тексті суб’єктивно-емоційні кореляції в аспекті дискусії 

щодо філософської проблеми людини і суспільства.  

Музичні техніки й структури в межах поетикальних особливостей 

роману «Регтайм» передусім слугують метафорою емоційної скутості, 

індивідуальної несвободи, а також для творення іронічного підтексту, 

загалом зосереджуючись на предметно-образному рівні твору. Імпліцитні 

музичні референції, що стосуються «звукової картини» роману, можна 

вважати варіантом прояву словесної музики, яка реалізує творчий задум 

письменника на емоційному рівні рецепції художнього твору. Фактично 

завдяки імплікації музичного медіуму автор витворює свій варіант 

екзистенційної історії Америки. 

Роман Т. Моррісон «Джаз», побудований на активному зверненні до 

ігрової естетики постмодернізму, демонструє, в порівнянні з «Регтаймом» 

Е.Л. Доктороу, набагато ширший спектр і глибше опанування естетики джазу 

художнім талантом письменниці, і це простежується за всіма трьома 

напрямами типології С. П. Шера.  

Система засобів вербальної музики в романі Т. Моррісон «Джаз» 

відповідає традиційним параметрам залучення  елементів музичного медіуму 

на рівні референту. Як первинний елемент літературного наближення до 

музичного начала вона демонструє органічну інтегрованість у загальну 

систему музикалізації через взаємодію з формами інтермедіальності інших 

напрямів. 

Окрім метафоризації і символізації, вербальна музика відіграє важливу 

роль у культурно-мистецькій та філософсько-психологічній деталізації 

художнього часопростору. В межах «предметного цитування» явищ 

мистецького життя різні види просторів роману гомогенізуються у напрямі 

до індивідуалізації та суб’єктивізації. З вербальною музикою найбільшою 

мірою також пов’язана актуалізація жанрового різноманіття мови джазу.  

На відміну від «Регтайму» Е.Л. Доктороу, центром засобів вербальної 

музики у романі «Джаз» можна вважати саме образ оповідача. Критерії для 
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диференціювання його художніх характеристик, однак, коливаються між 

ознаками вербальної музики та музичних технік і структур, оскільки його 

особа проявляється лише на рівні оповіді. Отже, образ наратора у романі 

«Джаз» – не лише центральний елемент засобів вербальної музики, але й у 

першу чергу – посередник, центр взаємодії вербальної музики зі системою 

музичних технік і структур, тобто цей образ водночас постає як внутрішньо-

текстова художньо-поетологічна функція. 

Домінантою системи музичних технік і структур у романі виступає 

імпровізаційний принцип, передусім втілений у романі завдяки складній 

системі внутрішньо-текстових художньо-естетичних зв’язків, об’єднаних 

постаттю наратора. Орнаментальність оповіді, а також елементи 

автоінтертекстуальності слугують засобом перекодування ігрового принципу 

джазової імпровізаційності, своєрідною матрицею, мовно-літературним 

кодом, найближчим за якостями до відповідної музичної техніки, яка 

водночас виступає основною диференційною ознакою жанрового змісту і 

форми.  

Зразки музичних технік і структур у романі «Джаз» формують 

вторинну мову художньої комунікації, яка завдяки своїй амбівалентній 

природі через балансування між змістовим і формальним началом у процесі 

художньої комунікації, фактично компенсує музичну динамічність на 

противагу завершеності, притаманній літературному творові.  

Основна художня функція елементів «музичної мови» полягає у 

фокусуванні уваги реципієнта на інтермедіальних актуалізаціях і 

експериментуванні з формою як прояві найвищого ступеня майстерності в 

імпровізації. Емоційність музики загалом у процесі її виконання і, зокрема 

джазу, відтворено в романі  передусім завдяки актуалізації усно-

суб’єктивних, емоційно-преференційних аспектів мовлення.  

Елементи вербальної музики та музичних технік і структур утворюють 

у тексті складні художні комплекси, завдяки яким план зображення в 

літературному творі, окрім принципів предметно-контекстуальної 
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презентації, набуває водночас рис імітації. Значну роль у цьому відношенні 

відграє багатозначність мови. В результаті, формотворчі аспекти 

музикалізації переходять із площини твору до площини тексту. 

Крім того, предметно-текстові імітації в ігровий спосіб фокусують 

увагу реципієнта на принципі подвійності й, разом із тим, театральності, 

сценічності. Запровадження подібних значень має характер логічної схеми. У 

розпізнаванні подібних форм перекодування джазу значну роль відіграє 

постать наратора, а також випадкова деталь – найчастіше елемент вербальної 

музики. 

Система засобів словесної музики в романі «Джаз», на наш погляд, 

забезпечує найвищий ступінь музикалізації художнього твору в більш 

вузькому аспекті розуміння цього явища. На відміну від «Регтайму», в романі 

Т. Моррісон акустичні особливості джазової музики представлені не лише за 

принципом аналогій, але безпосередньо завдяки актуалізації «музикального 

потенціалу» мови.  Письменниці вдається відтворити особливості звучання 

окремих інструментів, їх взаємодії під час виконання музичного твору, а 

також звукові ефекти вокальної та інструментальної музики, характерні для 

джазу.  

Дослідження форм перекодування джазу в романі «Джаз» Т. Моррісон 

показало, що чітке диференціювання функцій засобів вербальної музики, 

музичних технік і структур, а також словесної музики щодо реалізації 

художнього потенціалу твору неможливе, оскільки зазначені форми 

літературно-музичної інтермедіальності проявляють себе як комплексне 

художньо-естетичне явище. Однак урахування змісту окремих прикладів 

перекодування на мотивному рівні дозволяє визначити певні домінанти. 

Перекодування джазу на рівні вербальної музики найбільшим чином 

пов’язане з реалізацією ідейно-тематичного змісту роману. Саме завдяки 

цьому напряму перекодування джазу, в поєднанні з ефектами театралізації, 

автор окреслює видиму межу між світом образів, подій, предметів та світом 

музичного представлення. Незважаючи на їх взаємопроникнення, кожен із 
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цих світів на рівні вербальної музики зберігає свої головні диференційні 

ознаки. 

За допомогою перекодування музичних технік і структур на рівні 

змісту здійснюється актуалізація джерел формування джазу, суб’єктивізація 

художньої оповіді, підвищення рівня експресивності, урізноманітнення 

емоційно-динамічних форм виразності. Завдяки використанню елементів 

словесної музики як форми літературно-музичної інтермедіальності, що 

найбільше тяжіє до музики як медіуму, а отже найменше опосередкована 

світом предметів і суджень, у романі «Джаз» відбувається акцентування на 

можливості універсалізації ціннісних і світоглядних орієнтирів. 

З метою систематизації й узагальнення особливостей форм 

перекодування джазу в романах Е. Доктороу «Регтайм» і Т. Моррісон 

«Джаз», видається доцільним синтезувати основні положення типологій 

літературно-музичної інтермедіальності В. Вольфа, А. Гіра, С.П.Шера з 

урахуванням загальних філософських концепцій дослідження літературного 

твору (Г. Гадамер, М. Гайдеґер, Р. Барт, У. Еко, Р. Інґарден, Ю. Лотман, 

О. Потебня, Р. Якобсон), результатів аналізу й застосування наукових 

позицій, сформульованих у наукових студіях із проблем американської 

літератури, інтермедіальності й теорії літератури, які були використані в 

дисертації,  а також результатів даного дослідження. 

Зокрема видається доцільним розрізняти наступні рівні перекодування 

джазу в романах Е. Доктороу «Регтайм» і Т. Моррісон «Джаз»: 

1. Рівень предметності музичного світу: експліцитні та імпліцитні 

засоби референційності. 

2. Рівень реалізації динамічної субстанційності музичного 

представлення в художньому тексті: предметно-текстові та логічно-мовні 

імітації музичних технік і структур. 

3. Рівень акустичної репрезентації: експліцитні засоби відтворення 

звуку та імпліцитні звукові аналогії. 
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4. Рівень кореляційності музичних напрямів, стилів, жанрів: тематично-

змістові, композиційно-текстові кореляції та імпліцитно-символічні 

референції. 

5. Рівень художньої семантики: експліцитні поетологічно-текстові 

функції (інтермедіально-ретрансляційні та власне поетологічні) та імпліцитні 

ідейно-філософські значення. 

Два останніх рівня наведеної типології фактично об’єднують попередні 

три  відповідно до принципів різнорівневої текстової гри та особливостей 

рецепції художнього твору. Слід зазначити, що система засобів 

перекодування регтайму як музичного жанру, відповідно до результатів 

дослідження, більшою мірою тяжіє до підсистеми імпліцитних форм 

інтермедіальності, що цілком закономірно і послідовно відображає зовнішні 

прояви позірної беземоційності, схематичності й мозаїчності регтайму. 

Натомість для джазу, в основу якого покладено  наявність більш 

виразної суб’єктивно-індивідуальної, а також ігрової складових, характерне 

активне звернення до експліцитних форм літературно-музичної взаємодії. 

Зокрема, найбільш помітною виявляється ця різниця на рівні акустичної 

репрезентації. На відміну від «мовчазно-інтелектуального звучання» роману 

Е.Л. Доктороу, «Джаз» Т. Моррісон пропонує читачеві широкий спектр 

прикладів експліцитного освоєння мовно-літературними засобами виразності 

ритмічно-звукових особливостей джазових композицій. 

Обидва романи демонструють широкий спектр форм творчого 

внутрішньо-текстового діалогізму музичних жанрів. Як Е. Л. Доктороу, так і 

Т. Моррісон звертаються до музичного мистецтва з позицій літературного 

конструювання історії. І хоча кожен із них пише про Америку, намагаючись 

відтворити певний історичний період, у центрі уваги талановитих 

письменників передусім людина і її доля, а також етнічна проблематика.  

Незважаючи на запроваджений Е.Л. Доктороу виразний національний 

контекст єврейської тематики, цікавим є те, що в романі «Регтайм» саме лінія 

афро-американського піаніста фактично стає сюжетним центром, з яким 
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пов’язане розгортання ідейного змісту роману щодо бачення минулого, 

сучасного й майбутнього американської громади.  

З образом Коулхауза Вокера пов’язана тема становлення 

американського мистецтва. Подібна позиція автора становить не лише 

основу творчого експерименту, але й відображає розуміння необхідності 

осмислити проблеми взаємодії представників різних національностей на 

землі, омріяній ідеями свободи й рівності. Разом із тим, можна сказати, що 

роман Доктороу – це роман про митця і мистецтво. Саме в мистецтві, яке 

тісно пов’язане з життям, письменник вбачає своєрідний порятунок від 

втрати свого, в тому числі й етнічного, «я». 

Якщо регтайм слугує іронічно-утопічною метафорою концепції 

«плавильного тигля», то джаз із його діалогічністю й невимушеністю, 

свободою від приписів і стереотипів найближчий до світоглядних засад 

мультикультуралізму. Ставлячи в центр свого творчого експерименту саме 

мистецький зміст джазу, Моррісон ніби приймає естафету від свого 

попередника, намагаючись з позицій мультикультуралізму окреслити 

можливий подальший шлях розв’язання світоглядної проблеми спільного 

існування різних етносів в умовах багатонаціонального суспільства. 

Досвід поетикального експерименту Е. Л. Доктороу в перекодуванні 

регтайму, окрім власне музикальної імплікації імпровізаційних 

характеристик джазу, письменниця залучає також в аспекті актуалізації 

мотиву замовчування, що особливо виразно проявляється на рівні 

майстерного відтворення музичних технік і структур. У зв’язку з цим, 

імітація тих чи інших жанрових компонентів через імпліцитні музичні 

референції вочевидь набуває характеру сповненого жалю  викриття намагань 

дистанціюватися від питань національної самобутності. 

Особливо виразно цю ідею письменниця розвиває у зв’язку з образом 

чорношкірого музиканта Голдена Грея, який, у порівнянні з постаттю 

Коулхауза Вокера, менш виразно представлений у системі персонажів 

роману.  Якщо для Доктороу чорношкірий піаніст – це певна точка відліку, 
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поштовх, своєрідний центр історії, то для Т. Моррісон – це складність 

людської долі, у змалюванні якої суспільно-історичний прагматизм 

поступається місцем інтуїтивному самоаналізу.  

В обох романах також помітний і скептицизм у ставленні до героїв, які 

належать до спільних із авторами національностей. У «Джазі» мовчазна 

скутість регтайму отримує свій колись загублений голос-біль – символ 

віднайдення шляху до самопізнання і самовідтворення. Водночас, відкрита 

Е.Л. Доктороу система імпліцитних засобів референційності, як складова 

художнього стилю роману «Регтайм», допомагає Моррісон передати в 

іронічно-викривальній тональності ідею деякою мірою свідомого 

замовчування, своєрідного зречення афро-американцями елементів своєї 

ідентичності. Існування в літературному просторі США романів “Регтайм” 

Е.Доктороу і “Джаз” Т.Моррісон відбиває процеси формування складних 

форм мистецького діалогізму як складової художнього мислення 

письменників. 

Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані у 

порівняльних літературознавчих та культурологічних студіях, а також для 

подальшої розробки проблем літературно-музичної інтермедіальності в 

американській літературі, зокрема можливими напрямами можуть стати 

типологічне зіставлення особливостей перекодування джазу в єврейському та 

афро-американському літературному дискурсах; особливості авторської 

інтермедіальної стратегії та інтермедіального простору зазначених романів. 
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Додаток А. 

Переклад використаних у дисертації цитат 

з романів Е. Доктороу «Регтайм» і Т. Моррісон «Джаз» 

1
 «Перше, щоб білий покидьок, відомий як Віллі Конклін, постав перед моїм судом. Друге, 

щоб модель «T Форд»  зі звичним дерматиновим дахом від компанії «Пантасот» було повернуто в 

її первісному стані».  

2
 «Поява цих чудових коханців у житті родини приголомшила її членів; конфлікт їхніх 

жадань набув майже гіпнотичного ефекту». 

3
 «Коли п’єсу було завершено, Коулхауз повернувся на стільці і, ніби на концерті, побачив 

перед собою цілу родину – Матір, Батька, Хлопчика <…>». 

4
 «Налагоджене чи ні, класичне піаніно ще ніколи не видавало таких звуків. Маленькі чисті 

акорди висіли в повітрі як квіти. Мелодії нагадували букети»; «Це був найсильніший твір і 

найрішучіша музика, що пробуджувала почуття й ані на мить не зупинялась». 

5 
«Хлопчик бачив у ній промені світла, які торкалися різних частин простору, чимдалі 

збираючись докупи у вигляді вигадливих візерунків до тих пір, поки вся кімната не почала 

світитися від її єства».  

6
 «Невгамовні музиканти сиділи у червоно-блакитних костюмах, тримаючи труби, корнети, 

туби і саксофони, під кожним оздобленим військовим капелюхом вона бачила  серйозне обличчя 

Коулхауза». 

7
 «Вона почала замислюватися над тими знаками уваги, що проявляли по відношенню до 

неї різні гості готелю».  

8 
«Оркестр грав поховальну пісню, супроводжуючи процесію вздовж тихих вулиць 

Гарлему й  далі до даунтауну <…> Оркестр грав, і високо над Іст Рівер машини повільно 

перетинали Бруклінський міст. Пасажири на тролейбусах, що прямували вздовж зовнішніх 

транспортних полос, повставали на своїх сидіннях,  щоб побачити величний парад». 

9
 Він якось дивно йшов, ніби човгаючи, совав своїми ногами по підлозі, не піднімаючи їх. 

10
 «Він роздумував, чи не кинутись йому під колеса. Він слухав їхній ритм, стійкий тріск, 

ніби в лівій руці регу. Вереск і стук металу, там де з’єднувались два вагони, звучали 

синкопуванням у правій руці. Вагони стрибали під його ногами».  

11
 «Ера регтайму в той час з важким диханням машин добігала кінця, ніби історія нічим не 

відрізнялась від мелодії у виконанні механічного фортепіано. 

12
 «Що і викликало спротив у нього в Новому Світі, то це шум. Жахливий цокіт коней і 

вагонів, брязкіт і вереск трамваїв, гудки автомобілів». 

13
 «Машина рухалась містом, її мотор дзижчав у цей теплий день»; «Поліцейська машина 

проїхала повз, брязкаючи дзвоном; вона повернула за ріг»; «Тролейбуси проїжджали роєм, їхні 

дзвони дзенькали, спалахи електрики від їхніх пантографів тріщали вздовж лінії електропередач 



 

<…>»; “<…> і натовп кинувся до дверей трамваю, який ковзав у пихканні й шиплячих хмарах 

пару». 

14
 «Вона чула, як чиркали сталеві ручки»; «Вона чула чиркання, чиркання сталевих ручок»; 

«Вона чула все це чиркання». 

15
 «Він чув брязкання станків <…> Я ненавиджу машини <…> Ця країна не дасть мені 

дихати». 

16
 «Він тримав ополоник для пуншу, і прибор почав клацати від контакту зі стінкою чаші». 

17
 «Він сміявся, бо не міг повірити, що його власна рука так тремтіла».  

18
 «Кожні декілька секунд з-під пов’язок на голові звучав стогін. Гудіні прокашлявся»; 

«Він відчув подув вітру в обличчя і зрозумів, що кричить»; «Він ходив по кімнаті, затуливши вуха 

руками та голосно хмикав, коли чув її голос»; «Вони волочили матерів, які пручалися й голосили, 

до вантажівок наприкінці платформи»; «Його скрипуче каркання було чути в усьому парку»; «Під 

час гри, коли було нудно, натовп кричав і аплодував у відповідь на його витівки». 

19
 «Його крики і глузування свистіли у сопрано». 

20
 «Одного дня стався такий сильний вибух, що він викинув з річкового мулу ніби 

пострілом у повітря чотирьох робочих на відстань сорока футів у висоту від гребеня гейзера». 

21
 «Машина швидко прямувала вздовж лінії полів вниз по трасі, і щоразу коли вона 

наближалась до перехрестя, її повітряний ріжок гудів». 

22 
 «прогулювалися вдовж мосту Сайз (міст Зітхань)  вперед і назад <…> »; «він крокував 

уперед і назад і бив себе кулаками по скронях»; «Вона ходила вперед і назад по своїй вітальні»; 

«Молодший Брат знову подався вперед, нахилився і попрямував назад»; «Він ходив туди й назад, 

долаючи відстань між своїм офісом і поліцією»; «Рух транспорту було переспрямовано і міський 

поліцейський, сидячи на коні, галопував вперед і назад, щоб втримати натовп за обмеженнями». 

23
 «Дівчинка з інтересом спостерігала, як дротяні кошики рухалися гойдаючись на стрічці 

конвеєра й опинялися на прилавку. Вони переносили гроші та чеки вперед і назад – від прилавку 

до каси». 

24
 «Він запропонував батькові взяти на себе роль посередника, щоб передавати інформацію 

вперед і назад в процесі перемовин»; «Його гіди зупинилися й гукали на всі боки – назад і вперед, 

звертаючись до інших погоничів верблюдів». 

25
 «Велика дерев’яна машина розгойдувалася з боку в бік». 

26
 «Машина, здавалося, ось-ось вистрибне з колії. Вона вдарялася то з одного боку, то з 

іншого,  і всі сміялися».  

27 
«Маленька дівчинка ковзалась вперед і назад, робила восьму фігуру, поверталась, потім 

пірует і граційно кланялась». 

28
 «Вілсон був кандидатом від демократів, Депс – від соціалістів, і чотири кампанії 

шмагали вперед і назад, рухаючись по країні, надимаючи надію на землі, подібно до вітрів, що 

куйовдили великі рівнини».  



 

29
 «Внизу, на підлозі, Мати і Батько відчували, як здригається будинок. Вони зрозуміли, що 

він стрибав угору-вниз. Вони були призвичаєні до проявів його ексцентричності». 

30
 «Він згорнув мотузки і прийшов до ставка <…> Потонула частина Моделі Т з’являлась і 

зникала в ударах хвиль, що здіймалися від звичного бризу». 

31
 «Молодший брат Матері був закоханий в Евелін Несбіт. Він уважно спостерігав за 

скандалом». 

32
 «Все, що йому належало, його лахміття він залишив господарю свого помешкання»; «На 

них було лахміття». 

33
 «Але ж ви музикант! Я озираюся довкола і відчуваю запах люті, повстання здичавілої і 

безрозсудної молодості». 

34
 «О, Господи», – сказав він, – «веди мій народ до землі обітованої. Звільни їх від батога 

фараона. Звільни з кайданів їхній розум й послаб пута, що тягнуть їх до Пекла». 

35
 «Редакція закликала  Федеральний уряд розслідувати цей обурливий випадок»; «Фсоу 

втік до Канади, залишивши позаду ображених офіціанток та приголомшених  власників готелів». 

36
 «Президентом був Теді Рузвельт. Зазвичай населення збиралося великими групами або 

на вуличних парадах, публічних концертах, попоїсти риби фрі, на політичних пікніках, виїзних 

гуляннях, або зустрічалися у вітальнях, театрах водевілю, операх і бальних залах». 

37
 «Потім Пірі почовгав назад уздовж стола, проминаючи Батька й говорячи Вони діти і 

поводитись з ними слід як із дітьми»; «Я провів усе своє життя, готуючись до цієї миті, сказав 

Пірі, і сам збираюсь насолодитись цією подорожжю». 

38
 «Августійший Пірпонт Морган регулярно споживав обід із семи-восьми страв. Він їв 

сніданки зі стейків і котлет, яйця, млинці, варену рибу, булочки з маслом, свіжі фрукти і вершки». 

39
 «<…> Риїс був у захваті від того, що виносили з трюмів кораблів: цілі фасади 

флорентійських палаців та афінських залів, позначені камінчик до камінчика;  картини-скульптури 

<…>  гобелени, різьблені і розписні стелі в ящиках, плиткові патіо, оброблені мармуром фонтани, 

мармурові сходи і балюстради <…> коробки церковних прикрас, шкатулки з рідкісних книг, 

табакерки». 

40
 «Великий захисник природи вполював сімнадцять левів, одинадцять слонів, двадцять 

одного носорога <…> і  куду, гну, імпал, канн, великих антилоп,  бородавочників, лісових антилоп 

у незліченній кількості». 

41
 « <…> Люди хочуть знати, що з ними відбувається. За декілька пенні вони сидять і 

бачать самих себе в русі, під час бігу, в гонках на автомобілі, під час бійки, і, пробачте, в обіймах 

одне одного». 

42
 «ЇЇ носик був злегка кирпатий. Рот – злегка надутий. Її довга шия згиналася, ніби у птаха, 

що торкався свого крила». 

43
 «Він їздив по всьому світові, погоджуючись на всі види поневолення й втікаючи від 

нього. Його прив’язали до стільця. Він втік. Він був прикутий до драбини <…>». 



 

44
 «Гудіні розпочав свій тур Європою з Ханзатеатру в Гамбурзі. Глядачі були сповнені 

ентузіазмом. Газети не жалкували для нього місця на шпальтах <…>». 

45
 «Він пофарбував своє волосся і бороду <…> Він прицілив камеру. Його дитина була 

вдягнена гарно як принцеса. Він хотів викорінити [з її пам’яті сморід кожної квартири й 

іммігрантську вулицю]. Він купив би їй світло і сонце, і чистий вітер океану <…>». 

46
 «Вони копали тунелі й канали <…> Вони створювали міста і річки, і канали. Сонце 

піднімалось над їхніми зігнутими спинами, коли вони черпали мокрий пісок. Опівдні вони 

охолоджували своє тіло в прибої й бігли знов до готелю. У другій половині дня вони гралися біля 

пляжних парасольок <…>». 

47
 a) <…> він зробив заглиблення для її тіла у вологому піску <…> Він сидів біля її стоп і 

повільно вкривав її піском <…>; б)  «Вони купалися в морі. Вони трималися за руки й сиділи 

навпочіпки <…>»; в) Вона зробила в піску окреме місце для його тіла. Вона зробила ширшими 

ступні, ноги <…> Вона збудувала його вузьку грудну клітину та розширила плечі <…>. 

48
 «Вони відчули холод <…> Вони піднялися й побачили важкі чорні хмари <…> Вони 

вирушили назад до готелю. [Дощ почався. Дощові краплі пробивали кратери у піску. Дощ 

залишив смуги на їхніх вкритих сіллю плечах <…>] Вони знайшли прихисток <…> Вони присіли 

на холодний пісок і слухали, як дощові бризки] падали на цей настил <…>». 

49 
«Музика злітає до стелі й лине через вікна, відчинені для свіжого повітря, в той час, як 

вони [Доркас і Еліс] заходять до кімнати». 

50
 «<…> і в цьому прохолодному темному місці кларнет прочищає горло, чекаючи на 

жінку, яка має вирішити щодо ключа». 

51
 «Музика вигинається, падає на коліна, щоб обійняти їх усіх, закликає пожити трішки, 

чом би й ні? адже це саме те, що ти так шукав». 

52
 «Можливо, що це – штучний ритм тижня, можливо є в ньому щось дуже фальшиве, і 

тому тіло не звертає на нього уваги, віддаючи перевагу тріо, дуетам, квартетам, будь-чому, але не 

циклу з семи днів <…>». 

53
 «Нарешті друг погодився, але через два дні, два!», «Отже вони не могли побачити, чи й 

справді так, силу гріха поруч із слабким розсудком?». 

54
 «Хто був без зброї? Ті, хто знайшли прихисток у церкві та у гнівного Бога-судді, чия 

лють від їхнього імені була надто жахливою, щоб просто спостерігати <…> Чи перетворив їх світ 

на безлад? Так, але погляньте, звідки походив цей безлад. Чи були вони покарані і прокляті? О так, 

але подивіться, як світ прокляв і покарав себе  <…>». 

55
 «Це було схоже на спостереження за старим голубом, який дзьобає скоринку сандвічу з 

сардинами, що її залишили після себе коти». 

56
 «Філлі! Філлі зник! Вона забрала Філлі! / Вона хто? – запитав хтось / Хто забрав його?/ 

Жінка! Я сказала… Я сказала … і вона погодилась…! / Який кошмар. /І хто тебе такого навчив? / 

Покличте копів. /Навіщо?/Нехай хоч поглянуть/ Ви тільки-но подивіться, на кого вона залишила 



 

дитину! / Що це? / Блюз для тромбону. / Боже змилуйся / Вона дізнається більше про блюз, ніж 

будь-який тромбон, коли її матір повернеться додому». 

57
 «Еліс Манфред стояла протягом трьох годин на П’ятій Авеню, дивуючись чорним 

обличчям і слухаючи барабани, які говорили про те, що граційні жінки й чоловіки, що 

марширували, були не спроможні сказати. Барабани і застиглі обличчя завдавали їй болю, але біль 

був кращим, ніж страх <…>». 

58
 «Біль завдавав їй болю, але страх нарешті зник». 

59
 «Ця музика ставала все гірше і гірше від сезону до сезону, коли Всемогутній чекав 

нагоди про Себе нагадати <…>  Пісні, які колись зароджувалися в голові й потім сходили до 

серця, зараз впали донизу, вниз до тих місць нижче пупка і пряжок ременів». 

60
 «Потім раптом як мотузка, що її жбурнули для порятунку, барабани з’єднали цю 

відстань, зібравши все докупи і об’єднавши їх: Еліс, Доркас, її сестру і зятя, бойскаутів, і застиглі 

чорні обличчя, спостерігачів на вулиці, і тих, хто дивився з вікон нагорі». 

61
 «Я не знаю, як вона це робила, – балансувала між різними жестами <…> Було 

неможливо втримати барабани з П’ятої Авеню окремо від ременево-пряжкових мелодій вібруючих 

піаніно й кружіння віктроли». 

62
 «<…> але невдовзі повертається на інший бік, <…> й раптом – мелодія, важко згадати з 

якої пісні, співає сама себе <…>  “Коли я був молодим і в розквіті сил, я міг їсти барбекю будь-

якої миті». 

63 
 «<…> але щонайменше Доркас була зачарована тендітністю, такою собі плавкістю плоті 

і Раєм, який міг примусити жінку повернутися через два дні, два! або мандрувати чотири сотні 

миль до кемптауну <…> Рай. Все заради Раю». 

64
 «<…> дерев’яні уламки <…> вибухнули в повітря. Один із них мусив потрапити в її 

широко відкритий рот <…> і барабани запевнили її, що той вогонь ніколи не залишить її, що він 

буде чекати на неї і разом із нею, коли б вона його не відчула». 

65
 «Я бачив їх трьох – Феліс, Джо і Вайлет, і вони здавалися мені дзеркальним 

відображенням Доркас, Джо і Вайлет». 

66
 «Стрибок шлунку як прояв можливої закоханості ніяк не можна зрівняти з плавучими 

крижинами, що зараз блокували її вени. Тіло, в якому вона мешкає, нічого не варте». 

67
 «Я не знаю, хто був більш амбіційним – песимісти чи Вайлет <…>», «Я вірив в те, що 

бачив усе важливе в тому, що вони робили, й виходячи з того, що я бачив, я міг би уявити те, що 

залишилось поза моєю увагою <…>», «Хоча я підозрюю, що дівчинці не потрібно було 

випрямляти своє волосся»; «Такого більше не траплялося (наскільки мені відомо) <…>» 

68
 Отже він не знав. І я також, хоча не так то й важко уявити, як воно було. 

69
 «Коли я бачу їх зараз, для мене це не ретро-фотографія <…> Для мене вони справжні. 

Мені цікаво, чи їм відомо, що вони звуки пальців, які клацають під платанами уздовж вулиць? 

<…> Навіть тоді, коли їх тут немає <…> це клацання тут». 



 

70 
«Звук клацання темних  пальців переносить їх до Роузленду, до великодніх Банні; до 

тротуарів на березі моря. В ті місця, де батьки застерігали їх від речей, навіть думка про які 

змушувала матерів тремтіти. І застереження і здригання походять від ковзних рухів пальців, від 

клацання». 

71 
1) «Я бачу його у двомісному фаетоні». 2) «Мені подобається думати про нього саме так. 

Сидячи прямо в екіпажі <…>». 

72
 «Ось, що змушує мене хвилюватись за нього. Як він спершу думає про свій одяг, а не 

про жінку. Як він перевіряє кріплення на коні, а не те, чи дихає вона. Важко пройти повз це, але 

потім він зчищає бруд зі своїх балтиморських підошов перед тим, як увійти до хатини з брудною 

підлогою, і я більше не відчуваю ненависті до нього». 

73 
 «І про що я тільки думав? Як я міг уявити його настільки поганим? Не помітив болю, що 

був пов'язаний із кольором його шкіри». 

74
 1) «Він нічого не хоче робити з тим, що побачив, – насправді він упевнений в тому, що 

те, від чого тікає, – не справжня жінка, але “привид”»; 2) «Він не бачить, як торкається її, але на 

картині, яку таки уявляє, він тікає від цієї жінки вдруге, сідаючи до свого екіпажу вдруге <…> 

Жодних докорів сумління. В мене не було жодних докорів сумління <…>. 

75
 «Я знаю, що він лицемір; що він підганяє історію під себе, щоб комусь розповісти, щоб 

розповісти батькові, ну звичайно ж». 

76
 «Ось, поглянь-но, як це зіпсувало моє пальто <…> Я торкався її своїми голими руками 

<…> Я не хотів піднімати її знову, отже пішов у іншу кімнату, знайшов там сукню <…> Вона 

виглядала навіть більш незахищеною, ніж перед цим, але нічого іншого я не міг вдіяти». 

77
 «Блюз мен. Чорношкірий і блюз мен. Чорношкірийтому блюз мен. / Кожен знає твоє 

ім’я. / Куди-вона-поділась-і-чому-мен. Такий-самотній-я-просто-вмираю-мен». 

78
 «<…> в один дощовий день, будь-хто <…> міг побачити вгорі не дитяче, але обличчя 

дорослого чоловіка, який плакав разом зі скляною панеллю»; «Цього співака важко не помітити, 

як він сидить на ящику для фруктів посеред тротуару». 

79
 «Кольоровий чоловік випливає з неба, граючи на саксофоні, а під ним між двома 

будинками якась дівчина серйозно розмовляє з чоловіком у солом’яній шляпі. Він торкається її 

губи для того, щоб щось звідти прибрати. Раптом вона стихає. Він піднімає її підборіддя. Вони 

стоять там <…>». 

80
 «Я бачив роздуту рибу, безтурботно сліпу, вона пропливала по небу. Без очей, але 

якимось чином керована <…> це ніби дивишся власний сон. Таким було її бажання: магнетичне, 

кероване, як суспільна таємниця воно плило одразу ж під хмарою». 

81
 Що це було <…> що вона не змогла витримати <…> Можливо слово долинуло до неї 

<…> Чи може це були новини <…> Чи може стільчик, з якого її зіштовхували? <…> Тому що 

побачила похмуру правду в міцній китайській чашці? <…> Що ж це могло бути, цікаво?  

82
 «Сніданок у вагоні-ресторані. Сніданок у вагоні-ресторані. Доброго ранку. Повний 

сніданок у вагоні ресторані». 



 

83
 «Вона не мусить пояснювати. Їй не треба говорити жодного слова. Я знаю, як це». 

84
 «Один для мене, говорить вона, і один для тебе. Один для мене і один для тебе. Дай мені 

це, я дам тобі це. Дай мені це. Даймені це». 

85
 «Він мав тембр, щось особливе, що вони чули лише коли відвідували впертих старих 

<…> Він нагадував їм людей, які носили капелюхи для того, щоб орати та їсти з них вечерю <…> 

Отже, вони дивилися прямо на нього, даючи зрозуміти, яким він був смішним, і яким чудовим, і 

яким жахливим. Ніби він і сам про це не знав». 

86
 «Вона мусила бачити полум’я, мусила, тому що вся вулиця верещала. Вона ніколи не 

сказала. Ніколи не сказала нічого про це. За п’ять днів вона побувала на двох похованнях і 

жодного разу не вимовила ані слова». 

87
 «А) [Всім потрібна купа газет: щоб класти на них лушпиння від картоплі <…> Але не 

таким, як Еліс Манфред.] <…> одне можна стверджувати із впевненістю, А’) [Вулиці стривожать 

вас, навчать або розіб’ють голову. Але Еліс Манфред не була такою <…> B) [Жінка, яка уникала 

вулиць, дозволила увійти до своєї кімнати тій, що зараз сиділа в її центрі]». 

88
 «Чи ти хочеш тупнути на когось із трьома дітьми, у яких лише одна пара взуття на всіх. 

На когось у пошматованій сукні з подолом, що тягнеться по багнюці. Когось, хто прагнув обіймів 

так, як і ти, і хочеться підійти й підтримати її <…> Ніхто не  просить тебе прийняти це. Я кажу 

зроби це, зроби це!». 

89
 «Вона не мусить пояснювати. Вона не мусить говорити ані слова. Я знаю як це <…>. 

Вона буде самотня. Вона прийде до мене. Вона простягне до мене руку, підійде до мене у 

незграбних капцях <…> але її обличчя чисте, і я пишаюсь нею.  Її занадто тугі коси мучать її, тож 

вона розпускає їх, рухаючись до мене. Вона дуже радіє, що я знайшов її. Вигинаючись і ніжно, 

бажаючи, щоб я зробив це, просячи мене. Лише мене. Нікого, тільки мене». 

90
«Напевно саме дружина нарешті сказала йому. Нарешті»; «Тру Бел гарно проводила час, 

все мусило бути добре, добре»; «Завдавало сильного болю. Сильного»; «У цьому не було провини 

Вайлет. Все це сталося через мене. Все це. Я ніколи не отямлюсь від того, що я зробив з цією 

дівчиною. Ніколи». 

91
«Все в ній жорстоке (1), або таким здається (2)»; «Жодного разу її нога не ступала до 

салону краси (1), або так казали перукарі (2)»; «Він одружений із жінкою, яка розмовляє 

переважно з птахами. Одна з них завжди говорить у відповідь “я люблю тебе (1), або любив 

колись (2)”». 

92
 Cхема а: «Де вона остання в черзі на автобусній зупинці помітила холодне зап’ястя 

дитини <…> (2) та Вайлет через чотири хвилини, проминувши білу жінку, з грохотом впала на 

сидіння тролейбуса (1)».  

Схема б: «Вона шукала ніж протягом місяця. Нізащо в світі не могла би подумати, що б 

вона з цим зробила. Але та Вайлет знала і пішла прямо туди». 

93 
а) «Саме “Я люблю тебе” ані їй, ані тій Вайлет  було чути нестерпно»; «Вона застебнула 

пальто, вийшла з аптеки та разом з тією Вайлет помітила, що прийшла весна. До Міста». 



 

94
 б), в) «<…> Перед тим, як вона дізналася, що відбувається, жорсткі руки хлопчика-

розпорядника – жорсткі від мармуру й сталі <…> руки, що утримували вагу тіла хлопця на 

залізних перилах  <…> – ці руки наближалися до леза, якого вона не бачила щонайменше 

протягом місяця <…>». 

95
 г) «Але якщо та Вайлет була сильна і така кремезна на вигляд,  чому вона пишалась 

спробою вбити мертву дівчину, і вона пишалась цим. Коли б вона не подумала про ту Вайлет і 

про те, що та Вайлет бачила на власні очі, вона знала, там не було місця ні для сорому, ані для 

відрази». 

96
 «Що я любив тільки тебе <…> Мені подобаються твої пальці, що без упину 

здіймаються і повертаються». 

97 
«Розмовляти з тобою і чути твою відповідь – ось цей удар-задоволення». 

98
 «Так вони собі мандрували, молода сільська пара, сміючись і час від часу тупцюючи 

назад від вібрацій поїзда, коли супровідник проходив повз <…>». 

99
 «Сидіти за столом на самоті під променями місячного світла, потягуючи зварену каву з 

білої порцелянової чашки <…> коли кави вже там не залишалось; чекаючи ранку, коли приходили 

чоловіки, говорили низьким голосом, ніби крім них там більше не було нікого <…>». 

100
 «Бонус-приз за двадцять п'ять доларів <…>  чули музику, яка охоплювала все довкола, 

<…> за допомогою крихітного стебла як у квітки, в той час, як її рука <…> під столом, ніби 

барабан відбивала ритм на внутрішньому боці його стегна, його стегна, його стегна, стегна, стегна, 

і він купив їй спідню білизну зі швами у вигляді бутонів троянд і ФІАЛОК <…>». 

101 
«<…> чи не знаєте, і вона носила її для нього – таку легеньку білизну і досить холодну 

як для кімнати, в якій не можна розраховувати на роботу радіатора протягом дня, і це в той час, як 

я була де? Ковзаючись по кризі у намаганні дістатися до чиєїсь кухні, щоб зробити зачіску? <…> 

чи наближався до моїх плечей, щоб підтягнути ковдру аж до підборіддя чи навіть до вух, тому що 

часом ставало так холодно <…>». 

102 
 «Цс, я знаю цю жінку» 

103
 «Це обличчя кольору вершків-на-вершині-відразмолоком, що належить людині, яка 

нізащо не буде працювати <…>» 

104
 «зелена-як-отрута фіранка, що відокремлює кольорових людей від решти відвідувачів 

вагону-ресторану». 

105
 «Відчула, як порожньо-взагалі-ніщо зароджувалося в її роті. Слова, з’єднані між собою, 

проколювали звичайні коментарі». 

106
 «Ось і нові часи. Стережись. Ось наступають сумні часи. Погані часи. Трапляються 

речі-яким-ніхто-не-може-зарадити – такі часи. Так, як було тоді і там».
 

107
 «Вайльд не була історією про колись-дуже-давно-божевільну дівчину». 

108
 «<…> Еліс <…> ніколи не дозволяла дівчинці бачити свого захоплення тим готовим-до-

ліжка-на-вулиці-одягом». 



 

109
 «Він повернувся, аби подивитися на блідого хлопця-чоловіка, який звернувся до нього, 

назвавши “Батьком”». 

110
 «<…> коли вони по черзі підходять подивитись на фотографію, один із них називає її 

ім’я. Доркас? Доркас». 

111
 «Доркас? М’яка? / Доркас. М’яка. Цю дівчину я знав. <…> Ніхто не знав її такою, крім 

мене». 

112 
«Будь-що подібне може завдати тобі болю. Тринадцять років після того, як Голден Грей 

змусив себе подивитися на ту дівчину, біль, якого вона могла завдати, жив до у ньому сих пір». 

113
 «Тож застереження, що їх отримували дівчата, були серед переліку тих речей, на які 

слід було зважати, щоб дитина бува не прийшла до матері з благаннями й не збентежила її. Хто б 

міг подумати, що старих чоловіків теж слід було застерігати <…>». 

114
 «Вона жила поруч <…> але десь у тому очеретяному полі – на його краю <…> Лише 

думка про неї, чи була вона близько або ні, могла зіпсувати всю вранішню роботу». 

115
 «Він був упевнений спочатку, що доглядає милу, але зґвалтовану молоду дівчину, проте 

коли та вкусила його, він сказав, О, вона дика». 

116
 «“Не треба нікого викликати”, – сказала вона. – “Ні швидкої; ні поліції, нікого”». 

117
 «Джистан сказав – та вечірка, він сказав <…> куди вони надіслали запрошення білим 

прийти подивитися, як кольоровий згорить заживо. Джистан сказав, тисячі білих з’явилися. 

Джистан сказав, що це було на грудях у кожного <…> Крекери на півдні божеволіли, бо негри 

від’їжджали; крекери на півночі божеволіли через те, що темношкірі прибували». 

118
 «Довкола й довкола, кружляючи містом; Хоча вона ніколи не говорила про це зі своєю 

донькою, ба після того, як все з’ясувалося, вона взагалі не спілкувалася з дитиною, саме вона 

єдина, хто міг розповісти про це Колонелу, і коли він дізнався, то спочатку встав, сів і потім встав 

знову». 

119
 «Все нижче і нижче, до тих пір, поки музика не стала настільки низькою, що вам 

потрібно було зачиняти вікна»; «брудна розважальна весело-непередбачувана музика». 

120
 «Тільки зараз, думав він, зараз я знаю, що маю батька. Чи відчуваю я його відсутність: 

місце, де він мав бути колись. До цього часу я думав, що у всіх лише одна рука, як і у мене. Зараз 

лише відчуваю те відтинання». 

121
 «Вони [нерви] бовтаються і звиваються. Співаючий біль. Той, що пробуджує мене своїм 

звуком, наспівує настільки голосно, що нещадно душить мої сни. Йому нічого не залишається 

крім того, щоб піти звідти, де його немає, туди, де він був колись, і, можливо, до сих пір 

залишається <…> нехай біль співає в багнюці в тому місці, куди ступила його нога <…> Я не 

збираюся лікуватися або знайти руку, яку мені відтяли. Я хочу освіжити цей біль, загострити його, 

щоб ми обоє знали, для чого він існує».  



 

 
Додаток Б 

Музикознавчий глосарій 

Акомпанемент – музичний супровід основної партії (мелодії) вокального чи 

інструментального твору. Виконується на фортепіано, акордеоні, гітарі та інших 

інструментах, а також інструментальним, вокальним ансамблем, хором, оркестром [Тут і 

далі 236]. 

Блукаючі акценти – варіантне введення джаз- і рок- музикантами в процесі 

чуттєвого імпровізаційного акту (відповідно до композиційної логіки, стилю) на довільно 

обрані звуки ритмічного рисунку мелодії «непередбачуваних» (наперед не встановлених) 

динамічних акцентів [106]. 

Блюзовий квадрат – дванадцятитактний період (можливі також восьмитактові, 

шістнадцятитактові), що складається з трьох речень тривалістю в чотири такти. У перших 

чотирьох тактах ніби щось стверджується, в наступному такті повторюється це 

твердження, але на іншій гармонійній основі, в останньому чотиритакті з цього робиться 

висновок. Схематично структуру блюзового квадрату зображають схемою АА’В [68, c. 

36]. 

Брейк – одна з форм самоперебивання, що уособлює тимчасовий вихід за рамки 

суворо впорядкованої структури, коли логіка на деякий час поступається місцем 

імпровізаційному «безладу». Цей прийом використовується як засіб посилення нестійкості 

та напруженості. Слухач тимчасово опиняється у непередбачених умовах. Відлік 

основних часток метричної пульсації переривається і починається запаморочливий 

музичний «політ» соліста, який імпровізує. В такому випадку у реципієнта виникає 

тимчасове відчуття втрати ритму, який проте зберігається на рівні внутрішньої пульсації. 

В основу техніки брейку покладено музичний принцип синкопування на рівні структур 

великої протяжності [101-103; 181; 236].  

Гармонія – один з провідних виражальних засобів музики. Основу гармонії 

складають музичні інтервали, на використання яких спирається розвиток музичного 

мистецтва. 

Гліссандо – особливий виконавський прийом гри на музичних інструментах, який 

полягає в легкому та швидкому ковзанні пальцем по струні (арфа, смичкові, щипкові та 

ін.), нігтями одного чи кількох пальців по клавіатурі (фортепіано, акордеон, баян та ін.), а 

також кулісою тромбону. У вокальному виконавстві розрізняють гліссандо та портаменто. 



 

Граунд-біт – стійка ритмічна пульсація, що співпадає з метричною структурою 

такту в джазі, центр музичної організації та основа для метроритмічних суперечностей в 

джазовій музиці. 

Гроул – специфічний спосіб звуковидобування на мідних духових інструментах, 

який наслідує вокальну манеру джазового співу в «стилі джунглів» Д. Елінгтона, 

створюючи ефект хрипкого, нестійкого звучання, яке нагадує гарчання або буркотіння. 

Даун-біт – тип джазового фразування, за умов якого всередині вільно 

артикульованих ритмічних груп зберігаються опорні акценти на основних долях такту. 

Цей метод дозволяє здійснювати одночасне сполучення граундбіту (у прихованому 

вигляді) та офф-біту в партії одного інструмента [106]. 

Діатонічний звукоряд – звукоряд, утворений з не альтерованих ступенів (до, ре, 

мі, фа, соль, ля, сі), інакше – основний звукоряд.  

Діатонічний півтон - інтервал малої секунди, утворений двома суміжними 

ступенями звукоряду (напр., сі – до; соль – ля-бемоль, ре-дієз - мі). 

Лад – естетично прийнятна узгодженість звуків висотної системи, основа для 

виникнення і закріплення в свідомості людини системних відносин між звуками, які 

ґрунтуються на тому, що в процесі музичного інтонування відбувається упорядкування 

звукового матеріалу в стрункі, узгоджені форми, що утворюють основу генетичного 

музичного порядку. 

Легато – таке виконання, коли перехід від одного звуку до іншого відбувається 

зв’язано, без перерви між ними. 

Мажор – (від лат. major – великий, а також dur, від лат. durus – твердий) – лад, 

основою якого є великий (мажорний) тризвук з великою терцією в основі. 

Мелізми – уривки мелодій або цілі мелодії, які виконують на один склад тексту; 

невеликі мелодичні прикраси та їхні умовні позначки. 

Метр – система організації музичного ритму, що полягає у впорядкуванні 

послідовності чергування сильних і слабких долей. М. є важливим засобом організації 

музичної мови і має виключно велике виражальне значення. Залежно від структури М. 

буває простим - дво-, тридольним, де акцент припадає на першу долю; складним – чотири, 

шести-, дев'яти-, дванадцятидольним, який складається з однорідних простих метричних 

груп, з акцентом на першій долі кожної групи; мішаним - п'яти-, семидольним, який 

складається з неоднорідних метричних груп, з акцентом на першій долі кожної групи.  

Мінор – (іт. minore – менший, а також moll, від mollis – м’який) – лад, основою 

якого є малий (мінорний) тризвук з малою терцією (між І та V ступенями). 



 

Мордент – назва мелізму, швидке послідовне виконання трьох нот: головної (тієї, 

яка написана), допоміжної (тієї, яка на секунду вище головної) і знову головної.  

Партитура – система роздільного запису на кількох нотоносцях, розташованих 

колонкою і поділених спільними тактовими рисками, всіх голосів багатоголосного твору 

для виконання ансамблем, оркестром або хором певного складу.  

Партія – голос або голоси музичного твору для одного чи однорідної групи 

виконавців.  

Пентатоніка – пентатонний звукоряд – лад, де звукоряд в межах октави не має 

півтонів і тритону та характеризується відсутністю гострих мелодичних тяжінь. 

Поширений в країнах Сходу. 

Перехресна ритміка – ритм-поліфонія, яка виникає в результаті співвідношення 

двох чи більше незалежних голосів, що відрізняються один від одного метроритмічною 

організацією [106]. 

Піцикато – спосіб гри на смичкових музичних інструментах, коли звук 

видобувається не смичком, а щипком пальця.  

Політональність – комплексна тональна система, де окремо взяті частини можуть 

поза контекстом вважатись тональностями, що накладаються одна на іншу. П. виникає в 

разі одночасного звучання двох оркестрів або напливу кількох музичних рядів в 

кіносценах тощо. 

Прима – iнтервал, утворений двома звуками однієї ступені. Чиста П. - інтервал, 

який не має тонового значення; збільшена П. (напр., до – до-дієз) дорівнює півтону. 

Регістр – ряд звуків співацького голосу, які характеризуються одним механізмом 

голосоутворення і схожими тембровими якостями; ділянки діапазону музичних 

інструментів, які відзначаються єдністю тембру. 

Риф – мелодична техніка джазу, яка ґрунтується на багаторазовому повторенні 

короткої одноманітної фрази, що легко запам’ятовується, з незначними мелодичними або 

гармонічними змінами. Типова техніка для хорової африканської музики, звідки вона 

прийшла в афро-американську музику у вигляді питально відповідної структури. Риф 

застосовується в регтаймі, буги-вуги, свінгу, сучасних формах джазу. Застосування рифу 

як теми характерне для Гарлемського джазу і стилю Канзас Сіті. Риф відзначається 

гострою ритмікою і може виконуватись одним інструментом групою музикантів, 

вокальним ансамблем в унісон або у акордовому викладі. 

Розмір – кількісна характеристика тактового метру, яка показує число ритмічних 

долів у такті. 



 

Свінг – ритмічний феномен, один з визначальних елементів джазу, де ритмічна 

пульсація характеризується розбіжністю акцентів мелодичної та ритмічної ліній. 

Пов’язаний з поділом метричного часу рівномірної ритмічної пульсації на дрібні частини 

з метою створення необмежених можливостей для використання ритмічних акцентів. 

Свінг не має точного вимірювання або запису і залежить від темпераменту, 

індивідуального відчуття стилю та емоційної образності музики кожним виконавцем.  

Секвенція – послідовне переміщення мелодичного або гармонічного звороту, що 

йде за першим проведенням як його продовження, тими ж голосами на іншій висоті. 

Синкопа – зміщення акценту з сильної (або відносно сильної) долі такту на слабку. 

Сутність синкопи полягає у створенні суперечності між реальними акцентами і 

метричною нормою, а також дисонансу, який вимагає «розв’язання», тобто повернення до 

звичного акцентування. 

Соло – музичний твір для одного виконавця з супроводом або без нього; 

самостійний виступ одного виконавця. 

Сопрано – найвищий жіночий голос; партія в хорі або вокальному ансамблі, яка 

складається з високих дитячих або жіночих голосів; Високі за регістром різновиди 

окремих музичних інструментів (сопранова труба, сопрановий саксофон та ін.). 

Стакато – уривчасте, коротке виконання звуків голосом або на музичних 

інструментах, один з основних прийомів звуковидобування, альтернативний легато. 

Стомп – джазовий прийом, який спирається на епізодичне проведення і 

повторення остинатних моделей, що динамізують музичний виклад, насичуючи його 

внутрішньою енергією. Типовий для стилю свінг різновид мелодичного стомпу – риф. 

Такт – одиниця музичного метру, утворена чергуванням різних за силою 

наголосів. Т. бувають прості (дво- і тридольні) та складні (з двох і більше простих). 

Тема – музична побудова, яка виражає основну думку твору або його частини, 

визначаючи неповторність втілення художньо-емоційого образу. Тема – матеріал для 

подальшої розробки та розвитку. В джазовій музиці як тематичний матеріал 

застосовується фольклор афро-американських негрів та інших народів, мелодії 

популярних пісень і танців, а також оригінальні теми джазових музикантів. 

Тональність – звуковисотне положення ладу. Назва тональності визначається 

назвами тоніки і ладу (напр., до мажор, ля мінор тощо).  

Тремоло – швидке багаторазове повторення одного звуку на домрі, скрипці, 

литаврах та інших інструментах; швидке багаторазове чергування двох несуміжних звуків 

або акордів. 



 

Форшлаг – назва мелодичної прикраси, яка складається з одного або кількох 

звуків, що передують основному звуку мелодії. 

Хорус – імпровізація на гармонійну послідовність в джазових композиціях [96]. 

Хроматичний напівтон - півтон, утворений двома ступенями однієї назви за 

допомогою альтерації однієї з них (напр., мі – мі-бемоль, соль – соль-дієз і т.д.), півтон, 

який є збільшеною примою. 
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прикладі романів американських письменників ХХ століття Е.Л. Доктороу 

«Регтайм» і Т. Моррісон «Джаз» розглядаються й аналізуються форми 

перекодування різних жанрів джазового мистецтва, які утворюють своєрідну 
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