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ВЗАЄМОДІЯ ЗАСОБІВ КОНТАМІНОВАНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОГЕЗІЇ  
В ТЕКСТІ АНГЛІЙСЬКИХ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗОК ФІЛІПА АРДА

В означеній статті проаналізовано переплетення вербальних та не вербальних засобів кон та мі но ва ної лексичної ко-
гезії в тексті анг лійсь  кої муль тимодальної літературної казки Фі ліпа Арда. Інтеракцію між вер  баль ною та невербаль-
ною складовими розглянуто за оз  накою наяв нос   ті іко  ніч  них та параграфемних/графічних вкраплень у вербальну скла-
дову: мік   ро-, мезо -, мак  ро вкраплень у ме жах синтаксичної одиниці, над   фраз ної єд нос ті та фраг мен та тексту казки. 

Ключові слова: мультимодальний художній прозовий текст, англійсь ка муль  тимодальна літературна казка, 
контамінована когезія, вербальна скла до ва, іконічна складова, параграфемна складова, гра фіч на складова, жанрово-
муль тимодальна модель. 

iNteractiON Of MOdeS Of cONtaMiNated lexical cOheSiON iN the text Of eNgliSh Mul ti-
MO dal literary fairy taleS WritteN By philip ardagh

Combination and convergence of atypical components in mo dern fictional text cause formation of con ta minated cohe-
sion in Eng lish mul ti mo  dal literary fairy tale. Contaminated cohesion identifies re lation between dif fe  rent se miotic modes of 
verbal component and nonverbal com  ponent, i.e. in ter pre ta tion of verbal components depends on nonverbal com po nents in 
multimodal fic tional text, and vice versa. The article reviews interweaving of verbal components and non verbal components 
of contaminated lexical cohesion in the text of English mul ti modal literary fairy tales written by Philip Ardagh. The verbal 
component of con ta minated lexical cohesion consists of reiteration, synonyms, antonyms, pa ral lel con structions / chiastic 
structure, literary and colloquial words, onomatopoeia. In ter action between verbal component and nonverbal component is 
considered ac cor ding to the iconic, pa ra graphemic/graphic inclusions in the verbal component, i.e. availability of the micro-, 
me so- and macro inclusions in a sentence, a mic ro text and a fragment of English multimodal literary fairy tale. Semiotic and 
nar ra ti ve in ter pretation of the text of English multimodal literary fairy tale written by Phi lip Ardagh is based on GeM (genre 
and multimodality) model used for structual and se miotic ranging of mo des of contaminated cohesion. This model provides 
da ta on dif ferent genres using combinations of text, layout, graphics, pictures and dia  grams. In this model, the text of English 
multimodal literary fairy tale is ana ly zed on five levels of structure including content structure, rhetorical structure, lay out 
struc ture, navigation structure, linguistic structure.

Key words: multimodal fictional (prose) text, English multimodal literary fai  ry tale, con taminated cohesion, verbal com-
ponent, iconic component, pa ra gra phe  mic component, graphic component, genre and multimodality modal. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СРЕДСТВ КОНТАМИНИРОВАННОЙ ЛЕК СИ ЧЕС КОЙ КО ГЕ  ЗИИ В ТЕКСТЕ АН-
ГЛИЙСКИХ МУЛЬ ТИ МО ДАЛЬ  НЫХ ЛИ ТЕРАТУРНЫХ СКАЗОК ФИ ЛИППА АРДА

В указанной статье проанализировано переплетение вер баль ных и невербальных средств контаминированной 
лек си чес кой ко ге  зии в текс те английских муль ти мо даль  ных ли тературных сказок Фи липпа Арда. Интеракцию меж-
ду вербальной и невербальной составляющими рассмотрено по признаку наличия иконических и параграфемних / 
графических вкрап ле ний в вербальную составляющую: микро-, мезо-, макровкраплений в пре де лах синтаксической 
единицы, сверхфразового единства и фрагмента текста сказ ки. 

Ключевые слова: мультимодальный художественный прозаический текст, анг лийс кая муль ти мо даль ная лите-
ратурная ска зка, кон та ми ни ро ван ная ко   гезия, вербальная составляющая, иконическая составляющая, па ра гра фем-
ная составляющая, графическая составляющая, жанрово-мультимодальная мо  дель. 

Постановка проблеми. По єд нан ня і зближення нехарактерних скла до вих у тексті дають поступ для ви никнення но-
вих смислових зв’яз ків і нових текс тів [4, с. 9] – контамінованої когезії у мультимодальному ху дож ньому прозовому текс-
ті (далі МХПТ), що ви являється в його смисловій, струк    турній і функ цій ній єд ності. Контамінована ко ге зія на противагу 
лін г валь  ній ко ге зії – це зв’язок засобів вербальної та невербальної складових, ко ли інтерпретація засобів вербальної скла-
дової у МХПТ за ле жить від засобів не вербальної складової та навпаки. Схрещення вербальних і невербальних скла  дових 
реалізує єди ний зміст у тексті англійської муль ти модальної лі те ра тур ної казки (далі АМЛК) Філіпа Арда. 

Актуальність дослідження продиктована потребою комплексного роз крит    тя текстотвірних ме ханізмів когезії в орга-
нізації АМЛК з позицій функ цій ної парадигми сучасних мо во знав   чих студій. 

Зв’язок авторського доробку із важливими науковими та прак тич ни ми завданнями. Дослідження об’єд на не в 
рамках наукової теми «Текст, куль  тура, соціум: між  дис  циплінарні студії різ ножанрової типології» (номер держ реє страції 
0111U005536), затвердженої Мі ністерством освіти і науки Ук раї ни, передбачає вирішення таких завдань: напрацювати 
семіотико-на ра тив ний підхід для аналізу за со бів когезії; описати види зв’язків контамінованої ко гезії; проаналізувати 
вербальну й невербальну взаємодію складових кон та мі  но ваної когезії у структурі текстів АМЛК Філіпа Арда. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Авторитетні дослідники су час ності, серед яких Ґ. Р. Кресс, Т. ван Льовен, 
Е.Р. Андерсон, О.Є. Анісімова, Дж. Бейтман та інші, приділяють значну увагу вивченню проблематики ін тер акції від-
мінних семіотичних засобів когезії у сучасному художньому про зо вому тексті [1; 13; 8; 10]. Контамінована когезія текс ту 
АМЛК ви являється в інтегральному по тен ціалі вер баль ної та невербальної (іко  ніч ної, па ра гра  фем ної/графічної (далі ПС/
ГС)) складових [13; 10] й ак туа лізується на зміс  то в о   му, змістово-мовному, змістово-ком  по   зи цій ному рів нях. На зміс тов-
ому рів    ні між вербальною складовою (да лі ВС) та іконічною складовою (далі ІС) іс   нує пряма й опо  се ред ко вана де но та -
тив  на співвіднесеність. На зміс тов о-мов    ному рівні між ВС та ІС вста нов лю  єть  ся екс   плі  цит но або ім плі цит но ви ра    же ний 
зв’язок. На змістово-ком по зи  цій  но му рів ні – внутрішня або зов ніш ня співвіднесеність [1, с. 17–29; 8].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Означена 
стаття присвячується аналізу взає модії засобів контамінованої лек сичної ко ге зії у смис ловому прос торі текс ту АМЛК 
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Філіпа Арда. До ВС за собів ко ге  зії тексту АМЛК на ле жать лек сичні пов то ри [7, с. 496; 3, с. 41], си но ні   ми [7, с. 539], ан-
тоніми [7, с. 27–28; 6, с. 153], син так сич ні паралелізми/хіазми [7, с. 459], сло ва однієї те  матичної гру  пи [3, с. 16–17] та 
зву ко нас лі  ду ван ня [2, с. 197–198]. 

Новизна одержаних результатів визначається тим, що вперше здійс не но комплексний аналіз текстотвірної категорії 
когезії в су часній АМЛК з опер  тям на мето до ло  гічну парадигму функціоналізму, яка охоплює струк тур но-семіотичний 
та на ра  тивний аспекти.

Методологічне значення. У межах функційної парадигми семіотико-на ративна інтерпретація текс  ту АМЛК Філіпа 
Арда передбає застосування GeM mo del для структурно-семіотичного ран жу ван ня засобів контамінованої ко гезії. Дореч-
ність використання GeM model [11, с. 140–155] зумовлена ба гаторівневою струк ту рою тексту АМЛК. Жанрово-мульти-
модальна модель надає адресатові ін фор ма цію про кореляцію між ВС та ІС, ПС/ГС на п’яти рів нях структури: струк тури 
зміс ту, риторичної структури, структури макету, на вігаційної струк ту ри та лін гвіс тичної структури. Симбіоз рівнів струк-
тури АМЛК декодує до цільність введення ІС та ПС/ГС за ознакою мік ро-, мезо- та мак  ро вкрап лень у контекст синтаксе-
ми, над фраз ної єд нос ті чи фрагмента АМЛК.

Викладення основного матеріалу. Для АМЛК, де спільний смисл текс  ту утворюється завдяки взаємодії ВС автора 
(першого ад  ресанта) Філіпа Ар да та ІС ху дож ни  ка-ілюстратора (дру го го адресанта) Джима Пейллота, засоби ІС встанов-
люють се  міотичний (синтаксичний, се ман тич ний, праг  ма  тич  ний) зв’язок із гра фе мою, морфемою, лексемою, син так се-
мою, над фраз ною єдністю, фрагментом МХПТ [12; 19; 9; 21; 15; 14; 18; 16; 17]. 

Розглянемо ВС, ІС і ПС кон та мі но ва ної когезії в се ман тич  ному ас пек ті се міотики, для якої ха рак тер ні такі види ко-
реляції між ВС та ІС що  до їх спів від несеності, як спо со би реалізації контамінованої ко  гезії: паралельна (зміст ІС та ВС 
пов ністю збігається); комплементарна (ІС та ВС доповнюють одна од ну); суб с ти тутивна (ІС заміщує ВС); інтер пре-
та тив на (зв’язок між ІС та ВС вста нов лю ється на асоціативному підґрунті) [20]. За спів від но шенням інформації, що 
передається за со бами ВС та ІС, роз ме   жовують такі зоб раження у МХПТ: повторювальні, адитивні, ви ок рем лю валь  ні, 
опо зи цій ні, інтегративні, зображально-центричні [5].

Проаналізуємо приклад послідовного повтору (bigger… …and bigger… …and big  ger… …and bigger…) як засобу конта-
мінованої лексичної когезії у над   фразній єд  ності АМЛК «The YeaR That It RaiNed Cows or That Well-Known Secret Door» 
[23, с. 65-66]. У структурі змісту надфразної єд нос ті ідентифікуємо тему a dot. У риторичній структурі надфразної єдності 
виз начаємо повторювальну сег   мент ну одиницю bigger. ІС візуалізує лише ре му ВС – величезну корову, що стрім   ко падає 
вниз. Виокремлення по в то рю валь ної лексеми bigger та слово спо лу   чення another COW супраграфемним, син графемним 
та топографемним за со ба  ми ПС вносять додаткові семантичні від тінки у зміст надфразної єдності АМЛК, чим компен-
сують відсутність те ми dot на ілюстрації (мезовкраплення). Як  що у надфразній єд  ності звернути ува гу лише на лексеми, 
виокремлені ПС (dot, bigger, another COW), то по мі ча ємо зміну розміра шрифта (dot – bigger – COW). Тема dot тран с-
фор мувалася у рему COW за допомогою повторювальної лек  семи bigger. Ва рі ю ван ня пло щин ної синтагматики лексеми 
bigger вказує на рух, приближення та збіль шен ня в розмірі a dot. Стилістичний засіб гра фо пи су/графемопису репре зен  тує 
пов то рювальну лексему bigger, описуючи та зоб ра жа ючи її. Ба га то крап ка, що об ля мо вує повторювальну лексему big ger, 
спо віль нює роз повідь та зоб ра жає процес дії (падіння a dot), відповідно, кон цент рує увагу ад ре сата на темі. Розмір шриф-
та лексем, виокремлених ПС (від dot до COW), збіль шу ється в кожному но во му ряд ку та досягає апогею ка пі та лі за  цією 
лек се ми COW. Знак оклику де ко ду ємо як ознаку очікування «а ось і …ілюстрація». Між ви ок рем лю вальною ілюс тра цією 
та капіталізованою лек се мою COW вста нов ле но се ман тич ний зв’язок. У струк  турі макету надфразної єд ності розташу-
вання ВС ліворуч та ІС праворуч ім плікує сюжетну динаміку. Ну ме ра ція сторінок свідчить про на яв ність на ві га цій ної 
струк тури. Одиницю на ві га цій ної структури «65» ін тег   ро ва но в па  ра лін гвіс тич ний засіб «стрілку». Розмір ІС спри чинив 
відсутність ну   ме рації сто рін ки. У лін гві стичній структурі виокремлюємо пос лі довний пов тор лексеми big ger, що пов-
торюється чотири рази поспіль. У струк турі над фраз ної єдності кон та мі на ція лек сичної когезії відбувалася пос ту по во: 
ВС → ПС → ІС з ак тив ним за лу чен   ням засобів параграфеміки, які ви ко нали функції спо луч ної лан ки для вста нов  лен  ня 
кореляції між ВС та ІС. 

Привернемо увагу до використання синонімів (very big, enormous, huge, gi  gan  tic, colossal, mammoth, gargantuan) як 
засобу контамінованої лек сичної ко  ге зії у надфразній єдності АМЛК «Stinking Rich aNd Just PlaiN StiNky or A Dia mond 
As Big As His Head» [22, с. 69–70]. У структурі змісту над фраз ної єд  ності наявна тема diamond. У риторичній структурі 
надфразної єд нос ті сег мент  ні одиниці big, enormous, huge, gigantic, colossal, mammoth, gar gan tuan де таль  но описують тему 
diamond. На ілюстрації (мезовкраплення) зоб ражено ве ли  чезний діамант у ру  ках протагоніста Менґо Клептрепа (Man go 
Claptrap). ІС за безпечує адресата до датковою ін фор ма цією – присутністю хлоп чика на зоб ра жен ні. Суп ра гра фе мі ка ПС 
являє собою «по середника» в ко реляції між ВС та ІС. Пос тупове змі нен ня розміру шрифту (від меншого до біль шого), змі-
нення влас не теми шриф ту, застосування жир но го накреслення та капіталізації в сег мент них одиницях спри чинило візуа-
лізацію те ми dia mond. ВС забезпечила від по від ни ми лін гваль ни ми засобами very big … GAR GAN TUAN diamond, ПС вне-
сла до дат кові се ман тич ні відтінки до смислу сег мент них одиниць, ІС зоб ра зи ла тему. За допомогою шриф тового акценту 
дру  гий адресант Джим Пейллот привертає ува гу до важливих смислових оди ниць ВС у над фраз  ній єдності, чим спонукає 
ад ресата зосередити на них ува гу. Застосування стилістичного за собу гра фо пи су/графемопису допомагає зоб  ра зи ти сег-
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ментні одиниці, виокремлені ПС у виг ля ді ями, яка дублюється на ілю стра ції. У струк ту рі ма кету надфразної єдності ВС 
виконує функцію ідеаль ної ін формації на про  ти ва гу ІС, що асоціюється з реаль ністю: This dia mond was by no means small. 
Зоб  ра же ний у центрі сторінки діа мант є важ ли ві шим, ніж те, що ото чує йо го іконічно (хлопчик, картини, качка то що) та 
вер баль  но. У на ві га цій ній струк турі надфразної єдності відсутність ну ме рації спри   чи не на наявністю ілюст  рації. У лін-
гві стич ній структурі надфразної єд нос  ті наявний лан цюжок си но  німічних слів ідентичної синтаксичної функції ve   ry big, 
enor mous, huge, gi gan  tic, colossal, mammoth, gargantuan, який чітко по   ка зує на рос та ючу силу повтору си   но німів. У цьому 
прикладі кон та мі но ва на ко ге зія – це ре зуль тат зба лан со ва ної актуалізації потенціалу ВС, ПС, ІС, від    сут ність будь-якої з 
них спричинить від  сутність саме паралельної ко ре ля ції між ни ми.

Розглянемо приклад звукового хіазму (різновид анаграми та зворотного па   ралелізму) як засобу контамінованої лек-
сичної когезії у надфразній єдності АМЛК «Stinking Rich aNd Just PlaiN StiNky or A Dia mond As Big As His Head» [22, 
с. 26–28]. У структурі змісту над фраз ної єд нос  ті Mrs Awning являє со бою тему. У риторичній структурі надфразної єд  ності 
сег  ментні одиниці to pull her handbag over her head, ran into the knee-high cir cu lar wall surrounding the town well, «HSALPS», 
«SPLASH», she landed head first за  без   пе чують ад ре са та інформацією про тему Mrs Awning. Перша мак  ро ілюст ра ція ві зу а-
лі зує Мі сіс Овнінґ/Mrs Awning (другорядний пер со наж) зі сумкою на го лові на пе ред ньо му пла  ні та колодязь на задньо-
му плані. Дру га ме зо ілюст ра ція зображає па діння Місіс Овнінґ вниз головою в ко ло дязь та плескіт води. Жод на з двох 
ілюст рацій не ві зу а лізує руху Місіс Ов нінґ в напрямку до ко ло дя зя. Вигук Aaa…h у виконанні Місіс Овнінґ при вер тає 
увагу повтором графеми a 282 ра  зи. Курсив як ГС, використаний для ви ок ремлення вищезгаданого вигуку, бе ре участь 
у створенні інтонаційного ма люн ку у прямій мові персонажа та слу  гує за   собом збільшення емо ційного на ван таження. 
Капіталізація лексем HSALPS!, SPLASH! та вико рис тання знака ок лику описує гучний плескіт во  ди. На явна ак туа  лізація 
мовного аудіального ка налу сприйняття інформації ад  ре са том у зв’яз ку з ви ко рис танням сти ліс тич ного прийому зву ко-
нас лі ду ван ня – фо не ми ви ще заз  начених лек сем імі ту ють звуки води, спричинені па дін ням Місіс Ов нінґ у ко ло  дязь. У 
струк турі ма кету надфразної єдності друга ілюст рація об рам  лює ВС «плес кітом во ди». Роз ташування ІС та ВС [22, с. 28] 
від дзеркалює рух, ак  ти візуючи кі н  ес те тич ний ка нал сприйняття інформації. У лінгвістичній струк ту рі звуковий хіазм 
HSALPS – SPLASH привертає увагу лек семою HSALPS, смисл якої ак ту алі зу   єть  ся без використання першої гра фе ми H. 
Лексему salps тлу  ма чи мо як саль пи (боч коподібні, планктонні пок рив ники, які рухаються, пе ре  ка чу ючи воду че  рез своє 
желатинове тіло). Пер со наж Місіс Овнінґ також «пе ре  ка чу ва ла» во ду як саль   пи (наковталася води), па даючи сторчголов у 
колодязь. Кон  та мі но ваної лек  сичної когезії досягнуто шля хом часткової паралельної ко ре  ля ції між ВС та ІС із за лу чен ням 
ГС та ак туа лізацією немовного візуального, мов   но го ві зуаль но  го, мов но го аудіаль но го й мовного кінестетичного каналів 
по да  чі/сприй  няття ін фор ма   ції. Друга ме зо ілюстрація виконує повторювальну і ви  ок ремлювальну функ ції. 

Кількісні показники свідчать про перевагу мезовкраплень (49%) над мік  ро    вкрапленнями (42%) та макровкрапленнями 
(9%) у контексті ана лізу взає  мо дії мультимодальних засобів контамінованої лексичної когезії.

Головні висновки. У п’ятирівневій структурі тексту АМЛК кон та мі но  вана лексична ко  ге зія являє собою переважно 
сегментні одиниці теми, ви ок  ремлені син гра фем  ни ми, супраграфемними та топографемними засобами ПС. ГС інколи ак-
ти ві зує мов ний аудіальний та кінестетичний канали сприй нят  тя інформації. ПС ви конує функ  ції посередника в паралель-
ній кореляції між ВС та ІС для реа лі за ції кон та мі  нованого по тен ціалу лексичної когезії. Ілюст  рації переважно дуб лю ють, 
до пов нюють, виокремлюють та ін тегрують ВС. Розташування ВС та ІС не є закономірним у контексті актуалізації кон-
та мі   но ва ної лексичної когезії. Отже, лексичні повтори, синоніми, антоніми, па ра  ле лізми (хіазми), те ма тичні та звуконас-
лідувальні сло ва як вербальні за со би лексичної когезії пос  ту пово мігрують в ІС, ос кільки ПС/ГС бере проміжну участь у 
такій кон та  мі на ції: ВС → ПС / ГС → ІС.

Перспективи використання результатів дослідження. Зап ро по но ва на семіотико-наративна інтерпретація контамі-
нованих за со бів ко   гезії АМЛК Фі ліпа Арда із залученням GeM model у межах функ   ційної парадигми мо  же ста  ти в пер с-
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пек  ти ві подальших текс то лін гві стич них дос лі джень інших ка те го  рій сучасних текстів різножанрової типології у ви мі рах 
новітніх лін гво сти ліс  тичних, лінгвокогнітивних та дискурсних студій.
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