
ДОСВІД ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНОЇ СПІВПРАЦІ 

 

2-3 квітня 2018 року у Харківському національному 

університеті мистецтв ім. І. П. Котляревського відбувся майстер-клас 

Світлани Маценки, доктора філологічних наук, професора кафедри 

німецької філології ЛНУ ім. Івана Франка на тему «Інтермедіальність 

як метод вивчення музико-літературних феноменів».  

 

Інтердисциплінарні дослідження сьогодні демонструють великий 

науковий потенціал. Досліджуючи музику в літературі, послуговуючись 

літературознавчими методами і категоріями, обґрунтовуючи 

«музикалізовану літературу» як інтермедіальний феномен, досі я прагнула 

залишатися у так званій межовій сфері можливих музико-літературних 

взаємозв’язків, в якій хоч і порушуються музикологічні проблеми, проте 

їхнє вирішення, що суттєво, здійснюється за логікою і засобами мистецтва 

слова, як і зворотно, література демонструє своє прагнення через музику як 

комунікаційний канал потенціювати свої виражальні можливості. 

Прочитавши мою монографію «Партитура роману», музикознавець, 

професор, доктор мистецтвознавства Марина Романівна Черкашина-

Губаренко якось поділилася зі мною своїми враженнями, що для неї 

відчутною була «певна межа», в яку впиралися мої теоретичні мисленнєві 

конструкції, що я напередодні захисту зі спеціальності «теорія літератури» 

сприйняла як безумовне досягнення. Та сьогодні я розумію, що без 

плідного діалогу літературознавців і мистецтвознавців проект 

інтердисциплінарності у цій сфері все ж приречений на обмежене бачення 

інтермедіальних зв’язків, позбавлене справжньої динаміки творчого та 

наукового пошуку. Тому першим вагомим результатом налагодження 

контактів вважаю видання наукового збірника «Музична фактура 

літературного тексту. Інтермедіальні студії» за участі українських та 



зарубіжних літературознавців та мистецтвознавців. Тож і можливість 

прочитати лекції у Харківському національному університеті мистецтв 

імені І. П. Котляревського вважаю щасливою нагодою розширення 

простору наукової комунікації і спрямування власних дослідницьких 

зусиль. Щиро дякую за запрошення доктору мистецтвознавства, 

професору, проректору з наукової роботи Ірині Степанівні Драч. Говорили 

про теорію інтермедіальності, літературу та музику як інтермедіальні 

феномени, наративність музики, покликаючись на творчість письменника-

романтика, композитора, музичного критика Е. Т. А. Гофмана та поета-

композитора Р. Шумана. Обговорювали запропонований інтермедіальний 

аналіз новели «Кавалер Глюк» Е. Т. А. Гофмана, а також співставний 

інтермедіальний аналіз «Крайслеріани» Е. Т. А. Гофмана і Р. Шумана. 

Літературизацію музики завершило есе Р. Барта «Швидко», котрий описав 

«Крайслеріану» Р. Шумана так: «У першій Крайслеріані котиться і 

плететься, у другій – витягується; тоді пробудження: колеться, 

штовхається, мерехтить тьмяно, у третій – витягується, простягається: 

збуджено, у четвертій – говорить, висловлюється, хтось виговорюється, у 

п’ятій – відшуміло, відходить, здригається, наростає у бігові, співі і 

грюканні, у шостій – каже, розбирає на букви, сказане підхоплюється 

співом, у сьомій – стукає і лупить, у восьмій – танцює, та вже починає 

гриміти і нагромаджувати удари». 

Набутий досвід інтердисциплінарного спілкування виявився 

неймовірно важливим і позитивним. А літературна перспектива за цього 

видається важливою, теоретично і методологічно вже сформованою 

підставою для інтенсифікації інтердисциплінарного діалогу.   
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