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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. У сучасному мистецтві яскраво 

простежується орієнтація на експериментування з формою шляхом стирання меж 

між різними його видами. Провідна роль при цьому належить літературній 

творчості. Методологія компаративістичних  досліджень в аспекті вивчення 

взаємодії мистецтв, зокрема теорія інтермедіальності,  сформувалась на ґрунті 

мистецтвознавства та естетики (Г. Гегель, Й. Гердер, Ж. Дюбо, Г. Лессінг, 

Ф. Шеллінг та ін.) і розглядається сучасними вченими (В. Будний, У. Вайсштайн, 

Р. Веллек. Л. Грицик, Д. Наливайко) у межах міждисциплінарного напряму в 

сучасній гуманітаристиці. 

Науковий доробок у галузі інтермедіальних досліджень представлений у 

працях таких літературознавців, як О. Астаф’єв, Т. Бовсунівська, Н. Брагіна, 

Р. Брузгене, В. Вольф, О. Воробйова, Н. Герасимова-Персидська, А. Гір, 

А. Гозенпуд, Т. Денисова, Н. Жлуктенко, О. Зинкевич М. Ільницький, Б. Кац, 

О. Каркавіна, О. Косінова, Т. Куришева, З. Лановик, М. Лановик, Н. Любарець, 

О. Махов, С. Маценка, І. Мегела, Л. Мірошниченко, В. Моренець, Н. Поліщук, 

І. Раєвські, В. Редя, С. Пригодій, В. Просалова, О. Рисак, А. Сідорова, 

Г. Стембковська, О. Тимашков, Н. Тішунина, А. Ткаченко, М. Фока, 

Ю. Чекан, С. Чугунова, Б. Шалагінов, О. Шикиринська, С. Шип, С.П. Шер, 

І. Ягодзинська та інших.  

Питання взаємодії літератури й музики на прикладі творчості 

американських письменників Е.Л. Доктороу і Т. Моррісон висвітлюються у 

роботах відомих українських дослідників Н. Висоцької, Т. Денисової. Серед 

зарубіжних досліджень слід виокремити праці Л. Агрби, О. Анциферової, С. 

Джебраїлової, Дж. Матуса, О. Каркавіної, Н. Поліщук, Ф. Пейджа, С. Чугунової та 

інших. 

Виходячи з необхідності подальшої теоретичної розробки феномену 

інтермедіальності, розширення й оновлення методологічних підходів щодо 

інтерпретації літературно-художніх текстів, актуальним є вивчення форм 

перекодування жанрів музичного мистецтва в літературних творах, а також 

формулювання концептуальних засад теоретичного осмислення перекодування 

джазу, зокрема системи рівнів аналізу цього явища. 

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

виконано на кафедрі зарубіжної літератури Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Дослідження проводилося в 

межах комплексної теми Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Мови і літератури народів світу: взаємодія 

та самобутність» (державний реєстраційний номер 11БФ044-01, 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 до 
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літературного твору музики як знакової системи, зокрема структурних і 

концептуальних елементів регтайму та джазу, на матеріалі романів Е.Л. Доктороу 

«Регтайм і Т. Моррісон «Джаз». 

Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати такі 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.Л. 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.Л. Доктороу «Регтайм» і Т. Моррісон «Джаз». 

Об’єкт наукового дослідження – знакові з точки зору літературно-

мистецького осмислення джазу твори американських письменників 

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

Предмет дослідження – літературні форми перекодування регтайму і джазу 

як компонентів американського культурно-мистецького дискурсу в творах 

зазначених американських письменників. 

Теоретико-методологічну основу роботи становлять фундаментальні 

наукові праці з історії американської літератури (Н. Висоцька, Т. Денисова, 

Т. Михед, С. Пригодій, М. Шимчишин), теорії літератури й компаративістики 

(Р. Барт, М. Бахтін, У. Вайсштайн, А. Гір, В. Вольф, Р. Інґарден, Е. Касперський, 

О. Лосєв, Ю. Лотман, О. Потебня, С.П. Шер); роботи з питань джазу і 

музикознавства (Б. Асаф’єв, Н. Герасимова-Персидська, В. Конен, 

Е. Назайкінський, Л. Переверзев, У. Сарджинт, Г. Чейз, Ю. Чекан та ін.); 

використано також результати сучасних літературознавчих і музикознавчих 

досліджень, присвячених питанням інтермедіальності. 

Методи дослідження. Для виокремлення форм перекодування джазу 

застосовано метод ейдетичної редукції (Е. Гусерль), структуралістський та 

постструктуралістський методи (Р.Барт, У. Еко, М. Фуко, Р. Якобсон). Важливу 

роль відіграла також концепція когнітивної поетики Т. Бовсунівської. З метою 

інтерпретації розглянутих форм музикалізації інтермедіальний аналіз доповнено 

герменевтичним, психоаналітичним методами, елементами міфокритики 

(Г.Ґ. Гадамер, М. Гайдеґер, М. Еліаде, К.Г. Юнг).  

Наукова новизна досягнутих результатів полягає в тому, що в дисертації 

здійснено комплексне дослідження інтермедіальних форм реалізації жанрових 

особливостей регтайму в романі Е. Л. Доктороу «Регтайм»; проаналізовано форми 
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перекодування джазу в романі Т. Моррісон «Джаз» з урахуванням особливостей 

перекодування регтайму як одного з формотворчих принципів художнього 

мислення джазової імпровізації, а також на основі синтезу положень літературно-

музичних типологій В. Вольфа, А. Гіра та С. П. Шера теоретично узагальнено 

принципи перекодування джазу у романах Е.Л Доктороу «Регтайм» і Т. Моррісон 

«Джаз». 

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що в ній комплексно 

досліджено і систематизовано поетологічні особливості перекодування джазу в 

літературних творах. Враховано принципи взаємодії жанрів музики в межах 

джазової імпровізації, розкрито роль засобів інтертекстуальності у відтворенні 

імпровізаційної природи джазового мислення. 

Практичне значення дисертації. Результати наукової роботи можуть бути 

використані в подальших наукових дослідженнях, пов’язаних із розробкою та 

використанням принципів теорії інтермедіальності, для викладання курсів 

компаративістики, зарубіжної літератури, теорії літератури, мистецтвознавства та 

культурології. 

Апробація результатів дисертації. Результати наукових досліджень 

обговорювалися на засіданнях кафедри зарубіжної літератури Інституту філології 

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); 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). 

Публікації. Результати дисертаційної роботи знайшли відображення у семи 

статтях, опублікованих в українських, і двох статтях, опублікованих в іноземних 

фахових виданнях. Загальний обсяг публікацій становить 5,7 др. аркуша.  

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до розділів та загальних висновків, а також зі списку використаних 

джерел і двох додатків. Загальний обсяг тексту дисертації становить 179 сторінок, 

включно зі списком літератури – 211; список літератури налічує 279 позицій.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовується актуальність теми, визначається мета й завдання, 

об’єкт, предмет та методи дисертаційного дослідження. Розкривається його 

новизна, практичне значення; подано інформацію про апробацію результатів 

роботи, публікацій, а також відомості щодо структури дисертації. 

Перший розділ роботи – «Теоретико-методологічні основи дослідження 

явищ міжмистецької взаємодії» складається з двох підрозділів. У підрозділі 1.1. 

«Література й музика в контексті теорії інтермедіальності» розкриваються 

й аналізуються основні положення й особливості класичних типологій 

інтермедіального аналізу в аспекті взаємодії літератури й музики. Зазначено, що в 

типологіях форм літературно-музичної інтермедіальності В. Вольфа, А. Гіра та 
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С.П. Шера узагальнюються різні аспекти взаємодії літератури й музики, проте в 

них здебільшого йдеться про дихотомію статичності-динамічності мистецтва. У 

зв’язку з цим зроблено висновок про можливість комплексного застосування цих 

до певної міри універсальних типологій до аналізу форм перекодування джазу. 

Робочий термін «перекодування» як засіб практично-формального 

узагальнення результатів виокремлення й аналізу форм взаємодії літератури й 

музики на основі праць дослідників (Т. Бовсунівська, Н. Брагіна, Д. Гудков, 

Н. Жлуктенко, О. Косінова, Ю. Лотман, І. Мегела, Д. Наливайко, В. Просалова, 

О. Рисак, О. Тимашков, С. Чугунова, Р. Якобсон) визначено як онтологічну 

єдність різнорівневого, діалогічно-ігрового інтегрування й реалізації кодів однієї 

семіотичної системи (джазу) іншою (літературні твори). 

Підрозділ 1.2. «Естетика джазу в контексті літературно-музичної 

інтермедіальності» присвячено аналізу джерел мистецтва джазу в зв’язку з 

реалізацією художньо-поетологічних функцій перекодування його різних жанрів 

у літературних творах. Наголошено, що визначальна роль диференціювання ознак 

літературної реалізації джазу, в порівнянні з жанрами класичної музики, належить 

засобам ритмізації. 

Аналіз наукових праць, в яких розглядаються питання взаємодії літератури 

й джазового мистецтва в американській літературі (Н. Висоцька, Б. Гіленсон, 

І. Гусарова, Т. Денисова, С. Джебраїлова, В. Конен, А. Кофман, Є. Маслова, 

О. Піскун, Н. Поліщук, О. Пухната, О. Собко, Г. Стембковська, 

С. Чугунова, М. Шимчишин), дозволив виокремити наступні основні напрями 

дослідження художніх функцій перекодування джазу: реалізація 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; ретрансляція структурно-змістових характеристик музики 

загалом, а також окремих жанрів джазового мистецтва. 

Основну увагу в другому розділі – «Літературно-художній вимір 

регтайму в романі Е.Л.Доктороу «Регтайм» приділено аналізу форм 

музикалізації у романі Е. Л. Доктороу «Регтайм».  У підрозділі 2.1. – «Елементи 

вербальної музики у романі Е.Л. Доктороу «Регтайм» розкрито специфіку 

перекодування регтайму відповідно до першого напряму типології С. П. Шера, він 

складається з двох частин. 

Пункт 2.1.1. – «Ідейно-символічний зміст образу піаніста Коулхауза 

Вокера». В контексті реалізації принципу переплетення історії та вимислу образ 

Коулхауза Вокера розглядається  як такий, що найбільш виразно реалізує 

історико-мистецький колорит епохи 1890-х в Америці. Окрім того, поява цього 

персонажа в середовищі типової американської родини символізує в романі 

світоглядні трансформації, пов’язані з дискусією довкола американської мрії, а 

також увиразнює проблему формування особистості в суспільстві. 

Встановлено, що з постаттю Вокера як центром системи засобів вербальної 

музики пов’язана реалізація прийому репрезентації музики в літературі, а також 

композиційно-поетологічних функцій в аспекті розгортання сюжетних ліній, 
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поглиблення світоглядно-суб’єктивних характеристик образів, які водночас 

суголосні емоційному настрою регтайму. Одним із засобів ритмізації слугує 

сюжетно-тематичне протиставлення схематичності сімейних стосунків у родині 

Батька й Матері сентиментально-наївній щирості кохання Сари та Коулхауза. 

Пункт 2.1.2. – «Інтермедіальні включення на рівні предметного плану 

художнього твору». Висвітлюється  роль підпорядкованих поетиці бриколажу 

музичних референцій другорядного плану в перекодуванні жанрових 

особливостей регтайму за напрямом «вербальна музика». До них належать згадки 

про композиторів та музичні твори, які актуалізують світоглядно-духовні цінності 

американського суспільства. 

Водночас простежено роль засобів імпліцитних музичних референцій у 

поглибленні символічного змісту регтайму. Зокрема образ клену, як елемент 

пейзажу, виконує своєрідну зображально-аплікативну функцію, подібну до 

ілюстрації на обкладинці нотного збірника, оскільки відсилає до назви 

знаменитого регтайму «Maple Leaf». Поєднання засобів експліцитних та 

імпліцитних музичних референцій другорядного плану сприяє відтворенню в 

літературному тексті характерного для регтайму поєднання традицій-джерел, 

залучених до формування цього музичного жанру.  

Виявлено, що пов’язані з образом Р. Пірі згадки про європейських 

композиторів, у комплексі з історичним фактом кульгавості-шаркання, залучені 

до формування вторинної семіотичної системи, що в межах тексту за принципом 

пантоміми імітує синкретизм традицій європейської легкожанрової музики й 

театру менестрелів. В контексті авторської концепції єдності різнорідних і 

самостійних фрагментів цілого подібні форми літературно-музичної 

інтермедіальності метафорично розкривають концепцію історичності мистецтва.  

Образ механічного піаніно в романі «Регтайм» визначено центром 

метафоризації звуку. У зв’язку з цим, провідна роль в імітації звуків регтайму 

належить саме імпліцитним засобам музичної референційності. Твір Доктороу 

насичений відтворенням різних звуків зовнішнього світу, передусім шумових 

ефектів від роботи міського транспорту, механізмів. У своїй сукупності, втілюючи 

ідею цивілізації, науково-технічного прогресу, вони несуть у собі відчуття хаосу, 

дисгармонії, тривоги тощо. Важливу роль при цьому відіграють асоціативно-

контекстуальні зв’язки всередині художніх висловлювань, що утворюють ту чи 

іншу форму музикалізації. З’ясовано, що подібна поетологічна стратегія сприяє 

розкриттю проблем, пов’язаних із усвідомленням місця особистості в 

індустріалізованому світі. 

У підрозділі 2.2. – «Музичні техніки й структури у романі Е.Л.Доктороу 

«Регтайм» викладено аналітичний матеріал щодо реалізації динамічних форм 

музикалізації у романі Е.Л.Доктороу «Регтайм» відповідно до особливостей двох 

структурних складових регтайму – акомпанементу та мелодики.  

Пункт 2.2.1. «Перекодування дводольного базового ритму регтайму». 

Розкрито роль антитези, реалізованої на рівні  внутрішньої форми слова, 

композиції, мотивів, образів, окремих слів і звуків у перекодуванні базового 

дводольного ритму в акомпанементі регтайму. Зокрема письменник використовує 
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низку дієслів, які передають ідею маятникового руху й водночас перекодовують 

рівномірні переходи-коливання між нижніми та верхніми регістрами, характерні 

для маршової техніки акомпанементу регтаймів: «he paced/galloped back and forth; 

they carried money back and forth; it banged from side to side; appeared and 

disappeared». Найбільш уживаним у цьому аспекті виступає слово «to pace». 

Варіювання синонімічних дієслів покликане відтворити різну висоту звучання і 

гармонічний склад акордів. 

Висловлено припущення, що сприйняття  хаотично розташованих у тексті 

роману і об’єднаних семантикою маятникового руху дієслів як структурних 

компонентів музичного твору стає можливим за умови прочитання тексту як 

міфу. Саме актуалізація можливостей внутрішньої форми слова в даному разі 

дозволяє досягти ефекту узагальнення, характерного для структури міфу. Це дає 

підстави порівняти згадані словосполучення із зображенням нот акордів на 

нотному стані.  

Відзначено, що спектр художніх функцій перекодування акомпанементу 

регтайму охоплює різні ідеї й мотиви роману: змалювання психологічних станів 

(тривога, роздратування, гнів, безвихідь); увиразнення особливостей художнього 

часопростору, а також різних мотивів (комунікації, дороги, мистецтва тощо). Для 

більшості випадків використання дієслів маятникового руху визначальною 

характеристикою слугує мотив безперервності, що відображає структуру 

регтайму, з характерною для неї відсутністю зупинок чи логічних пауз між 

музичними темами. 

Імітація рівномірного ритму відбувається і на звуко-ритмічному рівні 

художнього мовлення. Письменник використовує переважно односкладові та 

двоскладові слова, завдяки чому в загальному потоці відтворення тексту 

простежується майже регулярне чергування наголошених і ненаголошених 

складів. 

Композиційно-тематичний рівень перекодування дводольного ритму 

акомпанементу включає в себе співіснування й протиставлення історії та вимислу, 

багатства і бідності, романтичного кохання й рутини сімейних відносин. Контраст 

виявляється і в межах асоціативної семантики окремих слів, які утворюють певну 

синтагматичну єдність, що в аспекті перекодування особливостей регтайму 

виконує функцію авторського варіанту артикуляції змісту музичного медіуму.  

Зокрема, в одній зі сцен роману подібні за звучанням «rag – rage/outrage» 

(що в романі символізують хаос, руйнівну силу, жорстокість, страждання) 

протиставляються слову «rug». «Rug» як елемент побутового інтер’єру  у даному 

випадку символізує сімейний затишок, допомагаючи письменнику сформувати 

іронічно-викривальний фокус сприйняття твору.  

Пункт 2.2.2. «Перекодування мелодики регтайму». Акцентовано увагу на 

тому, що на відміну від акомпанементу, поетикальний зміст перекодування 

мелодики регтайму передусім спрямований на характерне фактурне оформлення 

презентації сюжетно-тематичних компонентів твору як художньої цілісності.  

На початку роману простежено прагнення письменника передати в 

зображенні подій, пов’язаних із побутом родини Батька й Матері, характерні для 
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регтайму ознаки неоднорідності й водночас математичної точності. Наратор 

називає конкретні дати, акцентує місце й час за принципом одночасності та 

співвідносності, що в процесі читання створює враження, подібні до 

прослуховування регтайму, коли кожен мотив, перетинаючись із іншими, існує 

самостійно, виступаючи самодостатнім компонентом розгортання художньої 

теми. 

Відхилення від норм пунктуації в процесі відтворення діалогів 

розглядається як спосіб перекодування безперервності, одноманітності, 

притаманних регтаймові. Втілена таким чином ідея жанрової трансформації усно-

суб’єктивної експресії в русло усталених конструкцій європейської гармонії 

водночас метафоризує мотив нівелювання особистості. Водночас, притаманна 

поетиці «Регтайму» багатовекторність, окремішність, ізольованість фрагментів 

художньої картини світу стверджують у сприйнятті цього твору ідею ілюзорності 

життя, що імплікує семантику кіно. 

Виявлено, що принцип кумулятивності, нанизування музичних мотивів, 

характерних для регтайму, втілено в художньому тексті завдяки однорідним 

членам речення  та анафоричним висловлюванням. Здебільшого цей прийом 

слугує засобом іронізування над пороками людської природи. В одному з 

фрагментів роману наратор у деталях перераховує всі страви, які споживав 

Пірпонт Морган. Деталізація дає читачеві уявлення про надмірну кількість цієї 

їжі, а ефект іронічного зниження досягається завдяки використанню означення 

«августійший» стосовно відомого бізнесмена того часу.  

Імплікація мотиву безперервності поєднується з перекодуванням зустрічних 

мотивів регтайму в розповіді про відомого ескейпіста 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 <…>». Анафоричність, а також гра 

протилежних за значенням смислів «поневолення – звільнення» відтворює мотив 

маятникового руху. Варіативність, синкопування, звукове акцентування як 

обов’язкові елементи динамічного структурування музики регтаймів втілено в 

тексті переважно мовностилістичними засобами, що дозволяють відтворити 

підкреслену імперсональність, однозначність, рафінованість образів й водночас 

характерний настрій регтайму. 

У третьому розділі – «Художньо-естетична перспектива перекодування 

джазу у романі Т.Моррісон «Джаз» проаналізовано форми перекодування джазу 

за романом Т.Моррісон «Джаз». У підрозділі 3.1. – «Предметно-світоглядні 

аспекти музикалізації» висвітлюються особливості залучення реалій джазового 

мистецтва до художнього часопростору, образності та художньої мови; 

поглиблено перспективу вивчення особливостей перекодування політональності. 

Урахування художнього змісту літературного твору дозволило визначити 

персоніфікацію музики в романі «Джаз» як концептуальну. Встановлено, що 

головним чином персоніфікація пов’язана з образом одного з головних 

персонажів – Доркас і виконує функцію мікротексту, уособлюючи внутрішній 

голос героїні та розкриваючи таємниці її підсвідомого. Саме персоніфікація 

музики сприяє впізнаванню ознак власне джазу, наділяючи систему знаків 
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музичного медіуму властивостями метафори, символу. З одного боку, 

персоніфікація організовує внутрішньо-текстовий поетологічний зміст. Водночас, 

поруч із іншими формами музикалізації, – розкриває ідеї мультикультуралізму. 

Перекодування в межах засобів вербальної музики елементів релігійних співів 

афроамериканців імплікує семантику роману-виховання. 

Застосування літературознавчого аналізу художнього тексту дозволило 

виявити суперечливість у розумінні феномену перекодування політональної 

структури в романі «Джаз». Зокрема, на прикладі діалогічного мовлення 

персонажів, які скоріш за все відповідають принципам горизонтального 

синтезування, на відміну від вертикальної площини взаємодії двох тональностей в 

музичному творі.  

Визначальним фактором при цьому слугує можливість зіставлення музичної 

категорії тональності не лише з позицій інтонаційної висоти відтворення звуку в 

межах мовлення персонажів, але й відштовхуючись від ідей художнього твору 

загалом та змісту тих чи інших сцен, подій і образів зокрема. Це питання потребує 

більш детального вивчення. 

У роботі стверджується, що на сторінках «Джазу» «оживають» не лише 

окремі предмети, пов’язані зі світом музики, але й сюжети відомих джазових 

пісень. Так, історія однієї з головних героїнь Вайлет нагадує історію жінки з 

найбільш популярного хіта Вільяма Хенді «Сент Луїс Блюз» (Saint Louis Blues). 

Сюжет пісні будується довкола зради чоловіком своєї дружини. Лірична сповідь 

жінки передає глибоку гаму почуттів, викликаних раптовим від’їздом її чоловіка 

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)». Різноплановість, взаємодоповнення і накладання елементів 

вербальної музики створює ефект сугестії, що перекодовує інтонаційну 

атмосферу музичного твору. 

У підрозділі 3.2. – «Відтворення емоційного впливу музики на слухача» 

розкрито  емоційно-суб’єктивні аспекти музикалізації за напрямом «вербальна 

музика» в романі «Джаз». Вони охоплюють комунікативно-особистісні 

характеристики взаємодії персонажів із зовнішнім світом, сприяють розкриттю 

суперечностей та амбівалентності людської природи. Оточені в повсякденному 

житті звуками джазу та словами джазових пісень, герої роману опиняються в світі 

особистих переживань, відчувають зв’язок із минулим, долучаються до 

трансцендентних категорій самоусвідомлення. 

Найбільш виразно ця сфера взаємодії літератури й музики розкривається на 

прикладі сюжетних ліній Еліс Манфред та її племінниці Доркас. Фактично ці 

жіночі образи репрезентують діалектичну єдність протилежних світоглядів, 

водночас вказуючи на «полюси» розуміння американської ідентичності.  

Простежено, що для Еліс музика, активізуючи її емоційно-духовний світ, 

асоціюється з минулим. З одного боку, в процесі рефлексії героїня засуджує 

брутальність, надмірну відвертість джазової культури, з іншого ж, – визнає свою 

причетність до мистецтва, що народилось на ґрунті афро-американських традицій. 

Образ вихованої у дусі пуританських звичаїв Еліс Манфред та сприйняття джазу 
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персонажем метафорично уособлюють ідею межових станів і ситуацій, 

екзистенційну проблему вибору. Крім того, звук барабанів можна інтерпретувати 

як інтеграцію свідомого та несвідомого начал, тобто символ самості: «<…> the 

drums spanned the distance, gathering them all up and connected they <…>». 

Відзначено, що 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, у зв’язку з чим простежується цілісність змістових та структурних 

особливостей форм музикалізації. 

В образі Доркас відзначено особливу емоційну близькість до світоглядних 

характеристик джазу. Вона чи не єдиний персонаж, який органічно «зростається» 

з ритмами нової музики. Через це вектор рецепції джазу в даному випадку 

спрямований до інтуїтивного світу, сфери підсвідомості. Головним чином вплив 

музики на дівчинку-афро-американку, яка загинула від рук свого коханця, 

актуалізує в романі психоаналітичні аспекти обґрунтування поведінки героїні. 

Для Доркас звуки барабанів – це, перш за все, травмоване минуле, пов’язане із 

втратою батьків. 

В одній із заключних сцен роману «Джаз» виявлено, що музика, 

спонукаючи Джо і Вайлет Трейсів танцювати, символізує повернення до 

минулого і примирення. Присутність Феліс, близької подруги Вайлет, на 

емоційному рівні сприйняття сюжету імітує заміщення дисонансного звуку 

тонічним під час формування завершальних акордів або мелодичної інтонації. Під 

музику віктроли герої самі немов би перетворюються на звуки музики.  

Музикалізація елементів хронотопу в романі «Джаз», як зазначається в 

роботі, актуалізує імпліцитний вплив музики на читача, а також зв’язок цього 

мистецтва з танцем. Провідну роль при цьому відіграє наскрізний для 

американської літератури мотив дороги заради пошуку кращого життя, а також 

безпосередньо мотив танцю. 

Зокрема, у змалюванні подорожі Джо і Вайлет Трейсів до Нью-Йорка, 

Т. Моррісон вдається до імітації звуку словами. Завдяки використанню дієслів 

руху (tremble, shiver), а також таких означень, як нервовий (nervous), наляканий 

(terrified, scared) створюється відчуття дрібних коливальних рухів, вібрації, ритму. 

Порівняння тремтіння стоп із танцем відсилає до ознак африканського 

танцювального мистецтва. 

Звучання музики вимірює час і визначає рух та поведінку персонажів під 

час танцювальної вечірки, де присутні подруги Доркас і Феліс. Якщо для 

Хлопчика з «Регтайму» музика – предмет пасивного замилування, то для Доркас у 

романі «Джаз» – це спроба залишити мури власної несвободи, що метафорично 

виражається в русі героїні вперед з метою вийти з тіні танцювальної зали. Крім 

того, сформована художньо-стилістичними засобами виразності ретардація, 

відлунює для героїні певним фаталізмом. 

У підрозділі 3.3 – «Музичні техніки й структури та словесна музика в 

романі Т. Моррісон «Джаз» здійснено аналіз форм перекодування джазу в 

аспекті наближення художнього тексту до комплексу динамічних характеристик 
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музичного мистецтва. Пункт 3.3.1. – «Літературні форми джазової імпровізації» 

присвячено поглибленню аналізу перекодування імпровізаційності як 

основоположної категорії джазу передусім з позицій літературознавчого аналізу. 

В романі «Джаз» письменниці вдається відтворити особливості ансамблевого 

виконання джазової композиції. Зокрема, систему головних образів (Джо і Вайлет 

Трейс, Еліс Манфред, Доркас, Феліс) зіставлено з джазовим квінтетом. Голос 

Голдена Грея, в свою чергу, – з інструментальним соло дружини Джо Трейса, яке 

існує в межах її партії. 

У прагненні Т. Моррісон відтворити структуру квінтету або ансамблю саме 

з п’яти музикантів визначено символічний зміст, що полягає в актуалізації 

найглибших джерел естетики афро-американської музики. Адже на відміну від 

діатонічного звукоряду, на основі якого будується європейська музика, 

традиційна для афро-американської музики пентатоніка складається з п’яти 

звуків. Отже, головні герої роману символізують ноти мінорної пентатоніки. На їх 

основі будуються імпровізаційні мелодія і гармонія роману «Джаз». Зіставлення 

змісту й поетики романів Е.Л. Доктороу «Регтайм» та Т.Моррісон «Джаз» із 

мажорним і мінорним ладом відповідно здійснено на основі концепції відомого 

музикознавця Р.Шумана. 

Виявлено, що особливості розгортання сюжету в романі «Джаз» імітують 

композиційну структуру джазової імпровізації (імпульсу в формі події-мелодії, 

соло окремих інструментів та варіації теми, завершальне повернення до заданої на 

початку теми) не лише в аспекті горизонтальних принципів синтезування 

музичної композиції (мелодики), але й відтворюють особливості варіації на 

гармонічну послідовність (хорусна імпровізація). Факт того, що Вайлет працює 

перукаркою, можна розглядати як складову хорусної імпровізації, що виявляється 

за принципом імпліцитних музичних референцій. 

Коротке знайомство з темою на початку роману «Джаз» не обмежується 

вибудовою сюжетної лінії. Натомість, як наголошено, залучає до рецепції цілу 

низку супутніх мотивів психологічного, емоційного та етичного характеру (мотив 

подорожі, ініціації, туги за минулим, пошуку ідентичності, травмованого 

дитинства тощо), які у формі стійких смислових структур поглиблюють і 

увиразнюють художній зміст подій цілого роману, що, власне, і нагадує 

імпровізацію на рівні гармонічних структур. Важливою ознакою слугує також 

певна самостійність, самодостатність сукупності цих мотивів у співвідношенні з 

сюжетною лінією-мелодією. Всі вони підкреслюють типовість, історичну 

реалістичність образів. 

Характер взаємодії правди й вимислу в романі «Джаз» Т. Моррісон 

проаналізовано з позицій втілення принципу імпровізаційності. У порівнянні з 

«Регтаймом» Е.Л. Доктороу, письмо афро-американської письменниці має більш 

виразний суб’єктивно-ігровий характер, що зумовлено зверненням до оповідної 

стратегії орнаментальної розповіді. Унаслідок цього художній факт і 

суб’єктивність наратора (гра з масками, намагання розділити думку-позицію 

читача) відіграють роль перекодування відповідно принципів композиції та 

імпровізації. 
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Найбільш виразно імпровізаційний контекст інтертекстуальних зв'язків 

«Джазу» з романом Е.Л. Доктороу простежується наприкінці роману, де згадка 

про ритмічне клацання пальців вочевидь відсилає до механічних звуків піаніно, 

образ галасливого руху транспорту в місті нагадує картини з роману 

Е.Л. Доктороу «Регтайм», а листя платану, яке за формою нагадує листя клену, 

змушує згадати про класичний регтайм «Maple Leaf» С. Джопліна. У даному разі 

літературний інтертекст відіграє роль своєрідного інтермедіально-жанрового 

патерну перекодування джазу.  

Фокус рецепції Т. Моррісон художніх ідей свого попередника формується в 

напрямі актуалізації етнічної історії як одного з провідних принципів 

мультикультуралізму. У зв’язку з цим, письменниця намагається нагадати про 

історико-культурне коріння джазового мистецтва, фактично озвучує, але й 

водночас не погоджується з концепцією ілюзорності буття в романі «Регтайм», 

наголошуючи на цінності кожної людини і кожної миті цього життя. В контексті 

перекодування тричастинної структури джазової імпровізації з гармонічними 

утвореннями цей висновок-ідея формується завдяки сполученню мотивів, 

заявлених на початку твору, з мотивом суспільної та культурної пам’яті, а також 

мотивом часу. 

Імітацію імпровізаційності простежено в тексті роману «Джаз» і на рівні 

розгортання мікросюжетів. Зокрема, з лінією піаніста-мулата Голдена Грея 

пов’язана реалізація техніки паралельного соло. Розповідаючи про події, пов’язані 

з пошуками піаністом свого чорношкірого батька, наратор водночас демонструє 

повну залежність, замкненість свідомості героя у світі оповідача. Структура 

«тексту в тексті» в межах художнього розмежування самостійних голосів у 

даному разі імплікує ідею змагальності, що нагадує прийом паралельного соло.  

В іншому випадку функцію перекодування техніки паралельного соло 

відіграє композиційний паралелізм, побудований на аналогії між блюзовим 

музикантом та одним із головних героїв роману – Джо Трейсом. Зокрема, можна 

відзначити подібність часу і місця у змалюванні персонажа; емоційність, 

наявність ознак сценічної дії – обидві дійові особи перебувають у центрі уваги 

перехожих або аудиторії. На відміну від сцени з блюзовим музикантом, у випадку 

перекодування техніки паралельного соло засобами «тексту в тексті» завдяки 

врахуванню художнього змісту розглянутого епізоду простежуються ознаки 

ізольованості та дисонасності. Це дає підстави порівняти дану форму 

музикалізації з перекодуванням політональної структури. 

Використання в тексті «Джазу» ліричних відступів, що мають містичне та 

оніричне забарвлення, розглядається як форма перекодування брейку – одного з 

найбільш важливих прийомів імпровізації. У першій главі наратор, відтворюючи 

свої враження від захоплення містом, 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 <…>».  
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Пункт 3.3.2. – «Імплікації джазових технік ритмізації». Розкрито 

особливості форм перекодування ритмічних технік, характерних для джазу, які 

поглиблюють різноманітні напрями реалізації художніх ідей. В одному з 

фрагментів, де наратор розповідає про можливі причини самогубства матері 

Вайлет Роуз, перекодування рифу водночас виконує функцію формування 

джазової мікрокомпозиції, якій в літературному творі відповідає мікросюжет. 

Наголошено, що перекодування блюзового квадрату охоплює найбільшу  

частину форм музикалізації за напрямом «музичні техніки і структури» і включає 

широке коло формальних засобів художньої мови. Виокремлення цієї ритмічної 

фігури у прозовому тексті головним чином стає можливим завдяки аналізу 

семантики окремих речень або фрагментів більшої протяжності, які відповідають 

загальній схемі блюзового квадрату АА’B. Визначальну роль при цьому 

відіграють різні типи повторів.  

Для визначення тактового складу блюзового квадрату було використано 

концепцію колонів та лінгвістичні методи. Завдяки цьому, в тексті роману 

виявлені відхилення від 12-ти тактової схеми, зокрема приклади 8-тактового 

квадрату. В епізоді, що змальовує внутрішній стан Джо Трейса, який намагається 

знайти Вайлет, відхилення від стандартної схеми квадрату підкреслює ідею не до 

кінця висловленої думки як прояв душевного плачу, схлипування – жанровий 

зміст блюзу. 

У межах перекодування блюзового квадрату на основі структур більшої 

протяжності виявлено інтертекстуальні прояви накладання технік ритмізації, 

характерних для перекодування регтайму. Зокрема, в одному з фрагментів роману 

ознаки цього фортепіанного жанру музики передджазової епохи виявляються як 

на рівні змісту, так і форми. Змалювання комічності, простакуватості, наївності 

Джо Трейса поєднується з характерною механічною акустикою зредукованих 

часток-елементів блюзового квадрату: It – it – so, які нагадують сцену з Беном 

Рейтманом із «Регтайму» Е.Л. Доктороу. Зв’язок зазначеної форми перекодування 

джазу з регтаймом підтверджує також характерний для фортепіанного жанру 

принцип розсіювання-накопичення всередині виокремлених елементів блюзового 

квадрату. 

Простежено, що імітація блюзового квадрату на сторінках «Джазу» не 

завжди наслідує формальну структуру речення. Зокрема в одному з випадків, де 

письменниця розповідає про трагічні обставини в житті Еліс Манфред, звичними 

елементами формування блюзового квадрату слугують повтори словосполучень, 

завдяки чому імітування блюзового квадрату частково виходить за межі рівня 

предметних значень художнього мовлення, оскільки основою для перекодування 

структурних елементів слугує власне сам повтор. 

Подібна форма імітації протяжності звучання словами завдяки їх 

акцентуванню, на відміну від звуків, розглядається як засіб відтворення коротких 

фраз у виконанні тромбону. Визначальною при цьому слугує характеристика 

певної окремішності «звучання» аналізованих словосполучень, що можна 

зіставити із зазвичай по-особливому виразним звучанням тромбону серед інших 
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інструментів у оркестрі. Варіативність форм перекодування блюзового квадрату 

актуалізує широкий спектр можливостей різнорівневої текстової гри. 

Реалізація техніки тремоло, типової для блюзових зворотів, у одному з 

фрагментів тексту аналізується у зв’язку з творчим осмисленням письменницею 

мотиву пошуку. Відповідно до тексту, думки Джо під час пошуків своєї коханої 

весь час обертаються довкола Доркас, Вайлет і спогадів про пошуки його 

здичавілої матері. Дистанція між теперішнім і минулим, що поєднані у мотиві 

пошуку, створює ефект «роздрібнення», що нагадує вібруючі звуки в блюзових 

вокальних композиціях. Завдяки перекодуванню тремоло письменниця майстерно 

формує естетико-художній та передусім особистісно-інтимний ракурс проблем 

ідентичності, традиційних для творчості Т. Моррісон. 

У роботі розкрито принципи перекодування свінгу. В першу чергу, через 

комбінацію пар висловлювань, що мають завершену думку, та їх зредукованих 

варіантів: «It had to be his wife who finally did tell him. Finally». Крім того, подібну 

роль відіграє динамічна семантика експресивності: «Everything about her is violent 

(1), or seems so (2)». Завдяки «свінговим розгойдуванням», що імплікують 

відчуття дистанції, відбувається метафоризація емоційно-динамічного діалогу 

автора з минулим. 

Аналіз перекодування джазових технік ритмізації показав, що виокремлення 

форм музикалізації за напрямом «музичні техніки і структури» може залежати від 

методу та рівня аналізу художнього твору. Так, урахування художнього змісту 

розділу й семантики окремих речень, присвячених розкриттю мотиву роздвоєння 

особистості Вайлет, дозволяє доповнити визначене за допомогою лінгвістичного 

аналізу синкопування в аспекті використання курсиву для займенника «that» 

виокремленням перекодування свінгу. Імплікація різновекторних розгойдувань 

увиразнює ідею певної психологічної безвиході головної героїні. Дзеркальні 

комбінації смислових акцентів у межах синтаксичного структурування в якості 

художнього прийому підкреслюють звернення героїні до саморефлексії. 

Імітування поліритмічного малюнку в романі «Джаз» здійснюється і засобами 

евфонії, здебільшого завдяки асонансам. Нерівномірне повторення однакових 

дифтонгів у потоці художнього мовлення підкреслює характерний для джазу 

нерівномірний ритм. 

У пункті 3.3.3. – «Реалізація акустичних особливостей джазу» здійснено 

аналіз засобів перекодування звуків та звукових ефектів, характерних для 

джазової музики. Виокремлено два шляхи реалізації цього напряму взаємодії 

літератури й музики: 1) непрямий – через перекодування принципу утворення 

того чи іншого звуку; 2) прямий – завдяки безпосередньому наслідуванню звуків 

через комбінації звукових одиниць на рівні фонетичної будови слова. 

Висловлено припущення, що використання  на початку роману шиплячого 

звуку із закликом прислухатися, звернувши увагу на оповідача, слугує основним 

засобом перекодування початку музичного інтонування й водночас вказує на 

другорядність, маргінальність, заборону, увиразнюючи стрижень 

мультикультуралізму в системі реалізації художніх ідей роману. 
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Роль символічної гри іменами однієї з головних героїнь Violet – Violent у 

романі «Джаз» розглядається як засіб перекодування форшлагу, який досить часто 

використовується в блюзових композиціях для імітації нечистих тонів. 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. 

Для перекодування складних мелізмів письменниця використовує складні 

слова-поняття, утворені шляхом трансформації синтаксичних сполук у лексичні 

одиниці: «The cream-at-the-top-of-the-milkpail face; green-as-poison curtain; 

anything-at-all; things-nobody-could-help stuff» тощо. З метою відтворити 

нестабільність звучання, притаманну звукам джазових імпровізацій, для 

характеристики образу Голдена Грея Т. Моррісон вживає прикладку «boy-man». 

Як і у випадку «Dorcas Soft? Dorcas Soft», семантична та інтонаційна різниця 

відповідно в межах елементів словосполучень дозволяє перекодувати мелодичний 

інтервал октаву. 

Виявлено, що імпресіоністична техніка в зображенні подій і розгортанні 

елементів сюжету дає змогу втілити в художньому тексті характерний звуковий 

прийом гліссандо. Зокрема, висхідний напрям гліссандо в одному з уривків 

тексту, де йдеться про дивну жінку на ім’я Вайльд, в роботі було представлено у 

вигляді такої схеми: згадка про шкоду або загрозу (звуки нижнього регістру) – 

згадка про джерело цієї шкоди – її прояви – згадка про загадкову зустріч в очереті 

– турботливе ставлення до потерпілої, а отже пізнання і подолання страху перед 

невідомим (звуки вищого регістру) – Wild або дикунка (акцент на останній ноті 

гліссандо). 

Висхідний напрям гліссандо у дисертації визначається на основі наявних у 

тексті просторово-асоціативних характеристик джазу, пов’язаних із реалізацією 

художніх функцій образів Еліс Манфред і Доркас. Спадний рух цієї звукової 

техніки в романі визначено на лексико-семантичному та звуковому рівні: 

«somebody – somebody – nobody; no ambulance; no police, no nobody; just to keep the 

feeling going».  

Звернено увагу на роль використання алітерацій в поглибленні розуміння 

психологічних проблем іммігранта в романі Т.Моррісон «Джаз»: «Gistan said 

<…> Crackers in the South mad cause Negroes were leaving <…>». Звук, /dʒ/ у слові 

Gistan імітує звучання контрабасу в процесі виконання піцикато. Звуки  /kr/, /ker/, 

/gr/ у словах crackers та negroes нагадують характерний для джазу гроул.  

Імітація джазового «квакання» за допомогою дифтонгів /au/ та /ou/ у 

поєднанні зі значенням низу, бруду як елементами перекодування низького 

тембру звучання, увиразнює характер джазової музики, розкриваючи ставлення 

до неї Еліс Манфред: «Lower/ou/ and lower/ou/, until the music was so 

law/ou/down/au/ »; «dirty get-on-down/au/ music». 
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Завдяки концентрації слів з певним звуковим складом в одному з 

фрагментів, де наратор передає внутрішній біль Голдена Грея, коли він знайшов 

свого батька, авторка роману відтворює в художньому тексті звучання партій 

різних музичних інструментів. На основі аналізу асонансів виокремлено 

перекодування партій: труби/саксофону; кларнету/фаготу/гобою  та 

скрипки/корнету. У процесі розрізнення відповідності фонетичних комбінацій 

імітаціям звуків музичних інструментів, зокрема скрипки, враховано художній 

зміст метафори «співаючого болю». Це дозволило простежити роль засобів 

інтертекстуальності в реалізації Т. Моррісон свого бачення джазової імпровізації 

в літературному творі. Таким чином, в контексті мистецької розробки ідей 

мультикультуралізму письменниця підносить розуміння джазу до рівня 

міжкультурного діалогізму. 

Аналіз алітерацій у другій частині літературно-музичної композиції, яка 

відображає глибинні процеси, пов’язані з усвідомленням молодим піаністом-

мулатом своєї ідентичності, дозволив проаналізувати форми перекодування 

партій барабанів і тарілок, а також імітацію звичної для джазу техніки гроул.  

ВИСНОВКИ 

У Висновках узагальнено результати дослідження. На основі типологій 

літературно-музичної інтермедіальності А. Гіра, В. Вольфа, С.П. Шера, 

використаних у дисертації наукових студій з інтермедіальності, питань 

американської літератури, теорії літератури й компаративістики, відповідно до 

результатів дослідження, сформульовано типологічну схему рівнів та 

обґрунтовано концепцію перекодування джазу за романами Е.Л. Доктороу 

«Регтайм» і Т. Моррісон «Джаз». 

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. Представлені в дисертації 

форми перекодування елементів різних жанрів джазу в романах обох 

письменників містять також основні диференційні ознаки відповідних жанрів. 

Зроблено висновки щодо художніх функцій засобів музикалізації у романах 

Е.Л. Доктороу «Регтайм» і Т. Моррісон «Джаз». Зокрема зразки вербальної 

музики в романі Е. Доктороу «Регтайм», окрім актуалізації історико-культурного 

контексту регтайму як жанру джазового мистецтва, запроваджують 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 на 

предметно-образному рівні твору.  

Дослідження форм перекодування джазу в романі «Джаз» Т. Моррісон 

показало, що більш-менш 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 
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явище. Однак урахування змісту окремих прикладів перекодування на мотивному 

рівні дозволяє визначити певні домінанти. 

Перекодування джазу на рівні вербальної музики головним чином пов’язане 

з реалізацією ідейно-тематичного змісту роману. Саме завдяки цьому напряму 

перекодування джазу, в поєднанні з ефектами театралізації, письменниця 

проводить межу між світом образів, подій, предметів та світом музичного 

представлення. Не зважаючи на їх взаємопроникнення, кожен із 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 найменше опосередкована 

світом предметів і суджень, у романі «Джаз» акцентовано універсальні ціннісні та 

світоглядні орієнтири. 

На підставі аналізу й узагальнення форм перекодування джазу в романах 

Е.Л. Доктороу «Регтайм» і Т.Моррісон «Джаз» виокремлено наступні рівні: 

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). 

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). 

З’ясовано, що система засобів перекодування регтайму як музичного жанру, 

відповідно до результатів дослідження, тяжіє до підсистеми імпліцитних форм 

інтермедіальності, що цілком закономірно і послідовно відображає зовнішні 

прояви беземоційності, схематичності й мозаїчності регтайму. 

Натомість для джазу 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. 

Окреслено паралелі між творчими принципами перекодування джазу в 

романах досліджуваних письменників. Обидва твори демонструють широкий 

спектр форм творчого внутрішньо-текстового діалогізму музичних жанрів. Як 

Е.Л. Доктороу, так і Т. Моррісон звертаються до музичного мистецтва з позицій 
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літературного конструювання історії. Хоча кожен із них пише про Америку, 

намагаючись відтворити певний історичний період, у центрі уваги письменників 

передусім людина і її доля, а також етнічна проблематика.  

Роман Е.Л. Доктороу «Регтайм» позначений національним колоритом 

єврейського культурно-мистецького дискурсу. Цікаво водночас, що саме лінія 

афро-американського джазиста стає сюжетним ядром твору. Образ Коулхауза 

Вокера відіграє вагому роль у музикалізації прозового тексту. Звернення до 

проблем афро-американців та літературне освоєння культурно-мистецької 

матриці регтайму дає змогу письменникові глибше розкрити проблему 

американської ідентичності. 

З образом харизматичного виконавця регтаймів пов’язана тема становлення 

американського мистецтва. Така 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. Водночас можна стверджувати, 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 «я». 

У той час, як регтайм слугує іронічно-утопічною метафорою концепції 

«плавильного тигля», то джаз із його діалогічністю 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 експериментування Е. Л. Доктороу в перекодуванні регтайму 

письменниця залучає також в аспекті актуалізації мотиву замовчування, загалом 

характерного для афро-американського літературного дискурсу. Особливо 

виразно це виявляється на рівні майстерного відтворення музичних технік і 

структур. У зв’язку з цим, імітація тих чи інших жанрових компонентів регтайму 

через імпліцитні музичні референції набуває характеру сповненого жалю  

викриття намагань дистанціюватися від питань національної самобутності. 

Особливо виразно ця ідея постає у зв’язку з образом музиканта Голдена 

Грея, який, у порівнянні з образом Коулхауза Вокера, менш виразно 

представлений у системі персонажів роману. Якщо для Доктороу чорношкірий 

піаніст – це певна точка відліку, 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 
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ідею деякою мірою свідомого замовчування, своєрідного зречення афро-

американцями своєї ідентичності. 
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Дисертація присвячена вивченню проблем взаємодії мистецтв, зокрема 

перекодуванню регтайму і джазу в романах американських письменників 

Е.Л. Доктороу «Регтайм» і Т. Моррісон «Джаз». У роботі охарактеризовано 

основні форми імплікації джазового мистецтва відповідно до концепцій 

літературно-музичної інтермедіальності С. П. Шера, В. Вольфа та А. Гіра, а також 

розкрито їх художньо-естетичний зміст. Сформульовано узагальнюючу 

типологічну схему рівнів перекодування джазу за досліджуваними романами. 

При вивченні й характеристиці явищ літературно-музичної 

інтермедіальності велику увагу приділено детальному текстуальному аналізу. 

Активно використано музикознавчу термінологію у поєднанні з методом 

ейдетичної редукції для виокремлення форм музикалізації. Важливу роль також 

відграє інтерпретація зазначених елементів музикалізації художніх творів з точки 

зору особливостей поетики та її ролі у розкритті ідейно-художнього змісту 

окремого мотиву, образу чи роману в цілому. 

Ключові слова: інтермедіальність, джаз, перекодування, вербальна музика, 

музичні техніки і структури, словесна музика, експліцитні музичні референції, 

імпліцитні музичні референції, внутрішня форма слова. 

 

АННОТАЦИЯ 

Белоножко Л. В. Перекодировка джаза в романе Э.Л. Доктороу 

«Регтайм» и Т. Моррисон «Джаз» как проявление интермедиальности. – 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.05. – Сравнительное литературоведение. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства образования 

и науки Украины. – Киев – 2015. 

Диссертация посвящена изучению проблем взаимодействия искусств, в 

частности литературы и джаза как художественной системы, которая включает в 

себя совокупность разных жанров искусства афроамериканцев. В работе на 

примере романов американских писателей Э.Л. Доктороу «Регтайм» и 

Т. Моррисон «Джаз» охарактеризованы основные формы импликации джазового 

искусства в соответствии с концепциями литературно-музыкальной 

интермедиальности С. П. Шера, В. Вольфа и А. Гира, а также раскрыто их 

художественно-эстетическое содержание. 

Исследование проводилось с применением не только методов 

литературоведческого анализа, но прежде всего, основывалось на активном 

использовании основных понятий и терминологии теории музыки и джаза. Во 

избежание чрезмерной метафоризации музыковедческой терминологии в 

процессе анализа форм музыкализации в литературном произведении 

использовался метод эйдетической редукции. При этом большое внимание в 

диссертации уделяется подробному текстуальном анализу. 

Важную роль играет также интерпретация элементов музыкализации 

художественных произведений с точки зрения особенностей поэтики и ее роли в 

раскрытии идейного содержания отдельного мотива, образа или романа в целом. 
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В диссертации систематизированы основные художественные функции средств 

вербальной и словесной музыки, а также музыкальных техник и структур в 

исследуемых романах. Выявлены интертекстуальные формы перекодировки 

джаза в романе Т.Моррисон «Джаз». В комплексе с другими формами 

музыкализации они органично включены в язык литературно-музыкальной 

импровизации.  

Применение теоретических разработок отечественных и зарубежных 

специалистов по вопросам интермедиальности, американской литературы, теории 

литературы и компаративистики позволило сформулировать типологическую 

схему уровней, а также обосновать авторские поэтикально-художественные 

стратегии перекодировки джаза в романах исследуемых писателей. 

Ключевые слова: интермедиальность, джаз, перекодировка, вербальная 

музыка, музыкальные техники и структуры, словесная музыка, эксплицитные 

музыкальные референции, имплицитные музыкальные референции, внутренняя 

форма слова. 

 

SUMMARY 

L.V. Bilonozhko Recoding of Jazz in the novels of E.L. Doctorow «Ragtime» 

and T. Morrison «Jazz» as manifestation of intermediality. – Manuscript. 

The dissertation on obtaining the degree of Philological Science Candidate on 

the specialty of 10.01.05 – Comparative Study of Literature. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv of Ministry of Education and Science of Ukraine. – Кyiv, 

2015. 

The dissertation deals with the research of arts interactions, specifically with 

ragtime and jazz recoding in the novels of American writers E.L. Doctorow «Ragtime» 

and T. Morrison «Jazz». The work characterizes main forms of jazz art implication 

according to concepts of literary-musical intermediality by A. Gier, W. Wolf, S.P. Sher 

as well as reveals their artistic-aesthetic meaning. Generalizing typological scheme of 

jazz recording levels based on the novels analyses has been formulated in this study. 

When investigating and characterizing literary-musical intermediality phenomena 

considerable attention is paid to the detailed textual analyses. Music terminology in 

complex with method of eidetic reduction for singling out of musicalization forms are 

actively used in the dissertation. An important position is occupied by interpretation of 

the defined musicalization elements in the novels from the point of view of poetics 

peculiarities and their role in artistic-ideological content implication within a particular 

motive, image or the whole novel. 

Key words: intermediality, jazz, recoding, verbal music, musical structures and 

techniques, word music, explicit musical references, implicit musical references, inner 

form of the word. 

 


