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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Реферовану дисертацію присвячено дослідженню лінгвальних виявів 

інтермедіальності англійськомовних художніх текстів ХХ–ХХІ століть у руслі 
когнітивно-семіотичного підходу, що передбачає розгляд інтермедіальності як 

текстової категорії, реалізованої за допомогою різнорівневих мовних засобів у 

тканині художнього тексту (далі - ХТ). 

Проблематика інтермедіальності, що неодноразово ставала об’єктом 

міждисциплінарного діалогу, досліджуючись у таких напрямах, як 

мистецтвознавство (М. М. Бахтін, М. С. Каган, Д. С. Лихачов, О. Ю. Тимашков, 

Н. А. Фатєєва), філософія (М. М. Бахтін, А. Ф. Лосєв, І. П. Нікітіна) і філософія медіа 

зокрема (П. О. Флоренський, М. McLuhan), культурологія (Д. С. Лихачов, 

А. Ф. Лосєв, А. А. Hansen-Löve, I. Rajewsky), літературознавство (С. С. Аверінцев, 

Н. П. Михальська, Б. Г. Реїзов, В. І. Сілантьєва, В. Є. Халізев), стилістика 

декодування (І. В. Арнольд, Р. Барт), та інші філологічні студії (В. М. Жирмунський, 

В. А. Просалова), де вивчено процеси міжсеміотичних кореляцій і механізми 

взаємодії медіа (Л. І. Бєлєхова, О. Ю. Тимашков, Н. В. Тішуніна, I. Rajewsky), поряд з 
такими суміжними термінами, як інтертекстуальність (М. П. Алексєєв, 

М. О. Кузнецова, Б. В. Томашевський,), інтерсеміотичність (Н. І. Андрейчук, 

І. С. Заярна, Д. Река), екфразис (Т. В. Бовсунівська, Е. А. Городницький), 

інтердискурсивність (Г. В. Кицак, Н. С. Олизько, В. Е. Чернявська). 

У рамках філологічних студій дослідження інтермедіальності розгортаються 

в декількох напрямах. У літературознавстві переважно розбудовують концепцію 

інтермедіальності як процесу створення цілісного поліхудожнього простору в системі 
культури (або створення художньої метамови культури) і специфічної форми діалогу 

культур, здійснюваної шляхом взаємодії художніх референцій (І. Є. Борисова, 

В. А. Просалова, А. Г. Сидорова, I. Rajewsky, W. Wolf), у лінгвопоетиці, лінгвістиці 
тексту й лінгвосеміотиці явище інтермедіальності характеризує ХТ як поєднання 

численних інших текстів чи їх фрагментів, відтворення полікодових (аудіальних, 

візуальних, тактильних) феноменів (О. П. Воробйова, О. С. Маріна), як особливий 

тип структурних взаємозв'язків всередині художнього твору, який засновано на 

взаємодії мов (художніх кодів) різних видів мистецтва в системі єдиного художнього 

цілого (А. Г. Сидорова, О. Spengler). 

Разом із тим інтермедіальність, незважаючи на її ключову роль у наведених 

дослідженнях, не ставала центральним об’єктом лінгвістичних студій, а її вияви 

на різних рівнях текстової структури не отримували системного і комплексного 

опису як текстова категорія, що й зумовило вибір теми дослідження. 

Особливої значущості наразі набувають лінгвістичні розвідки 

міждисциплінарного характеру, зокрема із залученням інструментарію когнітивної 
науки (Л. І. Бєлєхова, О. П. Воробйова, І. А. Галуцьких, І. М. Осовська), зорієнтовані 
на вивчення специфіки взаємодії знакових і когнітивних структур (І. Є. Борисова, 

А. Г. Сидорова, I. Rajewsky, W. Wolf) у дослідження художніх творів (І. А. Бехта, 

О. П. Воробйова, М. О. Кузнецова, Z. Kovesces) з переосмисленням характеру 

взаємодії різних кодових систем і медіа (Т. В. Бовсунівська, О. П. Воробйова,  

В. А. Просалова). 
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Зазначені тенденції обґрунтовують актуальність робіт, які, залучаючи новітні 
підходи, розроблені в когнітивно-семіотичному та когнітивно-поетологічному 

напрямах до аналізу сучасного ХТ, розглядають його як полікодове утворення й 

багатовимірну площину поєднання та тісного переплетення образів 

(Л. І. Бєлєхова, О. П. Воробйова, І. А. Галуцьких, О. С. Маріна), створених у різних 

знакових системах, на тлі загального культурного процесу ХХ–ХХІ ст. в аспекті 
синтезу мистецтв, що втілює поняття інтермедіальності.  

Оскільки інтермедіальність передбачає поєднання та перехрещення різних 

кодових систем, для розгляду особливостей її лінгвального відтворення в ХТ як 

одному з найбільш придатних просторів для перетину медіа, що наразі активно 

запозичує, інтерпретує й асимілює коди інших видів мистецтва, пропонуємо 

когнітивно-семіотичний підхід (P. Violi, T. Ziemke, J. Zlatev).  

Актуальність цієї роботи визначається загальною спрямованістю сучасних 

когнітивно-поетологічних і когнітивно-семіотичних досліджень на розгляд 

семантики ХТ в ракурсі його інтермедіальності як категорії англійськомовних 

текстів модернізму й постмодернізму шляхом вивчення особливостей взаємодії 
між позамовними феноменами, представленими різними типами і формами 

мистецтв, мистецької діяльності та їх медіа (як кодовими утвореннями), мовою 

ХТ як семіотичною системою і когнітивними засадами художнього мислення. 

Об’єктом дослідження в роботі є лінгвальне відтворення інтермедіальності 
англійськомовних художніх текстів ХХ–ХХІ ст.  

Предметом дослідження є словесні, образно-символічні й наративні 
особливості актуалізації інтермедіальності в англійськомовних художніх текстів 

ХХ–ХХІ ст.  

Інтермедіальний характер ХТ англійського модернізму й постмодернізму  

(Н. В. Доценко, Ю. Крістева, В. А. Просалова, О. О. Профе, О. Ю. Тимашков, 

Z. Yanqing) зумовив вибір матеріалу дослідження, яким став корпус художніх 

текстів XX–XXI ст. англійською мовою (художні твори P. Ackroyd, D. Brown, 

A. Burgess, J. Fowles, V. Wolf) загальним обсягом 4372 сторінок.  

В ході дослідження було вибрано та проаналізовано 492 текстові фрагменти, 

систематизовано 4916 текстових сигналів інтермедіальності, які ідентифікують 

аналізовану категорію у ХТ. 

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

виконано в межах комплексної міжкафедральної наукової теми факультету 

іноземної філології Запорізького національного університету «Когнітивно-

дискурсивні аспекти функціонування мовних одиниць». Тему дисертації 
затверджено (протокол №5 від 17 грудня 2015 року) та уточнено на засіданні 
науково-технічної ради Запорізького національного університету (протокол № 10 

від 26квітня 2018 року). 

Мета дослідження полягає у визначенні специфіки лінгвальної (словесно-

образної й оповідної) реалізації інтермедіальності як текстової категорії в 

художніх текстах ХХ–ХХІ століть, написаних англійською мовою, у когнітивно-

семіотичному ракурсі. 
Відповідно до поставленої мети сформульовано такі завдання: 
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–  систематизувати теоретичні погляди стосовно поняття «інтермедіальність» 

у філологічних студіях з урахуванням тенденцій його соціокультурного 

осмислення в межах теорії інтермедіальності й синтезу мистецтв як підґрунтя 

дослідження його лінгвального відображення в художньому творі; 
–  розробити комплексну поетапну методику когнітивно-семіотичного 

аналізу лінгвальних виявів інтермедіальності як категорії ХТ; 

–  виявити і систематизувати мовні відповідники інтермедіальності, які 
виконують роль текстових сигналів у ХТ; 

–  здійснити реконструкцію образно-символічної та наративно-семіотичної 
площин інтермедіальності в корпусі аналізованих текстових фрагментів у 

кореляції із концептуальним простором ХТ; 

– типологізувати види інтермедіальності в аналізованих художніх текстах 

відповідно до характеру взаємодії мистецьких медіа і способу лінгвального 

відтворення; 

–  побудувати модель інтермедіальності як текстової категорії; 
–  визначити й описати основні тенденції в особливостях словесного, 

концептуального, образно-символічного і наративно-семіотичного виявів 

інтермедіальності в англійськомовних художніх текстах ХХ–ХХІ століть. 

Методологія дослідження зумовила доцільність використання комплексної 
методики, що є сукупністю методів: методу суцільної вибірки – використано для 

індентифікації текстових фрагментів й лінгвальних сигналів інтермедіальності, 
описового методу – для інтерпретації мовних одиниць у корпусі обраних ХТ; 

методу когнітивно-семіотичного аналізу – для вивчення специфіки взаємодії 
мистецьких кодів у ХТ, встановлення їхньої кореляції з художніми кодами – 

словесним і наративними – та з ментальними структурами; методу реконструкції 

наративних патернів – застосовано для визначення наративних ознак 

інтермедіальності; методу реконструкції концептуальних тропів у тексті – для 

виявлення специфіки образності й символіки видів мистецтв і мистецької 
діяльності, які вплетені у структуру ХТ, дескриптивно-інтерпретаційного методу 

– для пояснення особливостей виявлених фактів, тлумачення й коментування 

матеріалу дослідження; методу кількісного аналізу – для визначення 

домінувальних характеристик інтермедіальності як категорії художніх текстів ХХ–

ХХІ ст. 

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі вперше інтермедіальність 

аналізується як категорія ХТ, що виявляється в термінах когнітивної семіотики, 

ґрунтуючись на когнітивних засадах інтермедіальності, репрезентованих і 
узагальнених сукупністю сенсорних кодів, та на семіотичних, що репрезентують 

узаємодію різних медіа та є пов’язаними з вербальними й наративно-семіотичними 

виявами інтермедіальності в ХТ як складній кодовій системі. У роботі виокремлено 

й систематизовано інвентар текстових сигналів інтермедіальності; вперше 
систематизовано типи інтермедіальності в її лінгвальному відтворенні в 

аналізованих англійськомовних ХТ; побудовано модель інтермедіальності як 

текстової категорії та змодельовано процес її семіозису в ХТ; здійснено аналіз 
інтермедіальності як категорії ХТ в її лінгвокогнітивній і наративно-семіотичній 
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площинах англійськомовних художніх текстів ХХ–ХХІ ст.; узагальнено і 
проінтерпретовано специфіку інтермедіальності як текстової категорії. 

Теоретичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що його положення й висновки поглиблюють епістемічні надбання семіотики ХТ 

і є внеском у подальший розвиток когнітивної семіотики, когнітивної поетики та 

наратології завдяки застосуванню когнітивно-семіотичного підходу до аналізу ХТ 

як полікодової системи й конгломерата мистецьких форм, який характеризує 

категорія інтермедіальності.  
Практичне значення роботи. Одержані висновки можуть 

використовуватися у викладанні курсів інтерпретації художнього тексту, 

стилістики англійської мови (розділи «Стилістична семасіологія», «Тропи і фігури 

мовлення», «Стилістика тексту», «Художня образність»), загального мовознавства 

(«Мова як семіотична система», «Мова і мислення»), у спецкурсах із когнітивної 
поетики, лінгвосеміотики, під час укладання навчальних посібників і підручників 

із названих дисциплін, у науково-дослідній роботі студентів та аспірантів, при 

написанні науково-практичних робіт різних освітньо-кваліфікаційних рівнів. 

Апробація основних положень і результатів дослідження здійснювалася на 7 

конференціях, із них 5 міжнародних: «Філологічні науки в умовах сучасних 

трансформаційних процесів» (м. Львів, 2015 р.), «Актуальні питання розвитку 

філологічних наук у ХХІ столітті» (м. Одеса, 2016 р.), Contemporary issues in 

philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine 

(Lublin, 2017), «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця» 

(Полтава, 2018 р.), «Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство» 

(Київ, 2018 р.); 2 всеукраїнські: «Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому 

світі: тенденції, виклики, перспективи» (Суми, 2017 р.); «Філологія: сучасний 

погляд на вивчення актуальних проблем» (м. Запоріжжя, 2018 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено в 17 

одноосібних публікаціях автора, з них: сім статей опубліковано у фахових 

наукових виданнях України (4,62 др. арк.), три статті – в зарубіжних виданнях 

(1,51 др. арк.), а також тези і матеріали доповідей на семи міжнародних, 

всеукраїнських і науково-практичних конференціях (1,3 др. арк.). Загальний обсяг 
публікацій становить 9,12 др. арк. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел – 344 позиції (232 найменування вітчизняних і 112 

найменувань праць зарубіжних авторів), списку лексикографічних джерел (19 

позицій), джерел ілюстративного матеріалу (25 позицій) і 4 додатки. Загальний 

обсяг дисертації становить 250 сторінок, із них 200 сторінок основного тексту. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано вибір теми, її актуальність і новизну, визначено 

об’єкт і предмет, окреслено мету й завдання дослідження, описано методи 

дослідження, зазначено теоретичне значення і практичну цінність отриманих 

результатів, подано відомості про апробацію, основні публікації з теми. 

Перший розділ «Інтермедіальність у сучасних філологічних студіях» 

присвячено систематизації підходів до трактування терміну «інтермедіальність» у 
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гуманітарних науках, що є основою розуміння інтермедіальності як категорії ХТ, 

актуалізованої в семантиці і структурі ХТ та складає підґрунтя її когнітивно-

семіотичного дослідження. 

Осмислення поняття інтермедіальності в гуманітарних науках має складний 

характер унаслідок застосування самого терміну в численних міждисциплінарних 

контекстах, де він опиняється у фокусі уваги мистецтвознавців (М. М. Бахтін, 

М. С. Каган, Д. С. Лихачов), філософів (М. М. Бахтін, А. Ф. Лосєв), культурологів, 

що працюють у галузі синтезу мистецтв та інтермедіального аналізу 

(Д. С. Лихачов, А. Ф. Лосєв, Н. В. Тішуніна, А. А. Hansen-Löve, I. Rajewsky), 

естетики (Ю. Б. Борев), теорії та філософії медіа (М. В. Загідулліна, 

М. McLuhan); літературознавців (Н. П. Михальська, Б. Г. Реизов, В. Є. Халізев), 

лінгвістів (І. В. Арнольд, Н. В. Доценко, В. М. Жирмунський, М. М. Зільберман, 

В. П. Москвін, І. Ю. Погорелова, В. А. Просалова, Б. А. Успенський, 

А. А. Хамінова), лінгвопоетологів і текстологів, що зосереджують увагу на 

інтермедіальності й інтертекстуальності в художніх творах модернізму та 

постмодернізму (М. П. Алексєєв, І. А. Бехта, О. П. Воробйова, І. А. Галуцьких,  

М. О. Кузнецова, Б. В. Томашевський), з позиції семіотики (Н. І. Андрейчук, 

С. В. Волкова, І. С. Заярна, Д. Река, Б. А. Успенський) та стилістики декодування 

(І. В. Арнольд, Р. Барт, А. А. Hansen-Löve, I. Rajewsky).  

Специфіка підходів до вказаного поняття унеможливила формулювання його 

чіткої дефініції, натомість дало поштовх до широкого спектру його інтерпретацій, 

які в роботі систематизовано у вигляді низки підходів, що охоплюють: 

1) культурознавче бачення, в межах якого інтермедіальність постає 

домінувальною тенденцією сучасного мистецтва, що тяжіє до поєднання в одних 

мистецьких формах різних засобів виразності, чітко відображається в сучасній 

художній літературі (М. М. Бахтін, М. С. Каган, Д. С. Лихачов, Н. А. Фатєєва); а 

також у межах теорії медіа, що сприймають як канали художньої комунікації між 

мовами різних видів мистецтва (І. П. Смирнов, Н. В. Тішуніна, В. Флюссер, 

W. Benjamin, F. Kittler, М. McLuhan та ін.);  

2) літературознавче осмислення ХТ як продукту вбирання і трансформації 
іншого тексту, його властивості будуватися у вигляді мозаїки цитацій 

(М. М. Бахтін, Ю. Крістева), що створює підґрунтя для розгляду інтермедіальності 
як категорії, що відображає співвіднесеність одного тексту з іншим, їхню 

діалогічну взаємодію у процесі їх функціювання, забезпечуючи розширення змісту 

твору (Н. В. Доценко, М. М. Зільберман, І. Ю. Погорелова, В. А. Просалова, 

А. А. Хамінова);  

3) лінгвосеміотичне тлумачення, в ракурсі якого ХТ розглядається як складна 

система кодів, множинність яких в ізотопних зв’язках породжує цілісну тканину 

тексту, а також притаманне лінгвістичній теорії тексту синтезоване уявлення про 

текст як багатоаспектне, багатовимірне, багатошарове і багаторівневе вербальне 

утворення (Р. Барт, О. П. Воробйова, О. О. Селіванова, Z. Kövecses), що створило 

підґрунтя для розгляду інтермедіальності разом з іншими суміжними явищами 

(інтертекстуальність, інтердискурсивність, інтерсеміотичність) як текстової категорії. 
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У цій роботі інтермедіальність трактується як текстова категорія, факти 

унаочнення якої в ХТ не отримували раніше комплексного опису в лінгвістиці, 
зокрема і з позицій когнітивно-семіотичного підходу.  

Інтермедіальність визначаємо як текстову категорію, що є конститутивною 

властивістю  сучасних англійськомовних художніх текстів (ХХ–ХХІ ст.), яка 

узагальнює результат синтезу, перехрещення і взаємодії видів мистецтв і їх медіа 

в ХТ, що з позицій семіотики полягає в перехрещенні гетерогенних кодів у 

текстовій тканині, і актуалізується в ХТ різнорівневими лінгвальними 

(словесними, словесно-образними та наративно-семіотичними) засобами, 

організованими у вигляді відносної внутрішньотекстової композиційно-

оформленої цілісності. 
У другому розділі «Методика когнітивно-семіотичного аналізу 

лінгвальних аспектів інтермедіальності художнього  тексту» визначено суть 

когнітивно-семіотичного підходу й окреслено етапи аналізу категорії 
інтермедіальності ХТ з огляду на тлумачення останнього як складної кодової 
системи, представленої різнорівневими мовними засобами, що корелюють з 
ментальними структурами. 

Перший етап дослідження інтермедіальності як категорії ХТ полягає в 

ідентифікації її текстових сигналів шляхом відбору з лексикографічних джерел і 
систематизації мовних засобів первинного та вторинного позначень, що 

об’єктивують в англійській мові різні види мистецтв (номінують деталі 
мистецького процесу, мистецьких форм і об’єктів, персоналії митців, витворів 

мистецтва та їхніх характеристик), і на когнітивному рівні узагальнюються 

концептосферою ART / МИСТЕЦТВО. 

Ключовими вербальними маркерами категорії «інтермедіальність» в 

англійській мові є такі лексичні одиниці:  
•   art «мистецтво» як найзагальніша за семантикою і назви різних видів 

мистецтв: painting, music, sculpture, installation, architecture, literature, theatre та ін.;  

•  структурні та семантичні похідні зазначених мовних одиниць, члени їх 

синонімічних рядів із семами ‘мистецтво’ або ‘мистецький’, ‘той, що стосується 

мистецтва або характеризує його’: artistic, artist, artsy, musical, pictorial, pop-art, 

literary, theatrical (WTNIDEL): 

•  інші складники лексико-семантичних груп, що є вербальними 

відповідниками концептосфери ART / МИСТЕЦТВО, які згруповані нижче.   

Сукупність мовних (лексичних, фразеологічних, синтаксичних) сигналів 

інтермедіальності класифіковано за трьома параметрами: тематичний критерій, 

тип номінації, обсяг. 
За тематичним критерієм лінгвальні сигнали інтермедіальності поділяються 

за належністю до лексико-семантичного поля «Види мистецтва», поділеного на 

наступні лексико-семантичні групи: «Живопис» (canvas, painting, drawing, 

graphicart, color, brush), «Музика» (opera, mezzoforte, adagio, violin, piano, cello), 

«Література» (poetry, novel, allegory, tale, hyperbole, plot),«Архітектура» (building, 

dome, entrance, colonnade), «Театр» (theatre, stage, acting, applause), «Скульптура 

та інсталяції» (plasticart, statue, installation), «Фотографія» (camera, picture, photo, 

pose, lens), «Кінематограф» (film, shot, screen, close-up) та їх сучасні поєднання.  
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У складі кожної з названих груп виокремлено такі лексико-семантичні підгрупи: 

•  «Витвори мистецтва» – охоплює номінації результату мистецької 
діяльності, представлені як загальними іменниками, що позначають мистецький 

об’єкт або форму (painting, drawing, poem, masterpiece, landscape, sea-scape, opera, 

still-life), так і власними назвами творів, споруд, музикальних п’єс тощо (Moon 

Sonata, Hamlet, Mona Lisa, Mila Casa);  

• «Митці» – представлена іменами загальними (painter, musician, architect, 

impressionist) і власними (Mozart, Gaudi, Monet, Shakespeare); 

• «Напрями мистецтва» – включає назви історично-культурних 

спрямувань, кожен з яких відповідає певним принципам творчого процесу 

(baroque, impressionism, cubism, realistic art, modern art, pop-art, rococo, 

expressionsism, abstract art); 

• «Мистецька діяльність», що представлена іменниками (portrayal, 

depiction, composition), дієсловами, що позначають творчий процес (to paint, to 

compose, to shape, to portray, to depict, to sculpt); 

• «Інструментарій і техніки мистецької діяльності» (brush, allegro, palette, 

easel, mezzotinto, rhyming); 

• «Художні засоби вираження» (sound, light, shade, colour, texture, rhyme, 

rhythm, metaphor, style, paint) та «Семіотика мистецтва» (note, letter, brush-stroke); 

• «Сприйняття мистецтва», що передбачає застосування епітетів для 

ознакової та естетичної характеристики мистецьких об’єктів (picturesque, 

aesthetic, artistic, melodic, plastic, graphic) тощо. 

За типом номінації відібрані одиниці (лексеми, словосполучення, 

надфразові єдності) поділяються на:  

•  денотативні – застосовуються у прямому значенні (напр.: As Langdon 

moved toward the painting, he was immediately struck by how similar Gauguin’s 
palette was of the Casa Mila entry way – a blend of organic greens, browns, and blues 

– also depicting a very naturalistic scene (Brown O).  

•  конотативні – переходять у сферу образності і тропеїки, або виконують 

функції текстових символів (напр.: The music came clearly out of the room, flowed 
around meandout through the colonnade into the light (Fowles M). 

За семантичним параметром було виділено такі типи сигналів: 
- номінативний тип, до якого належать іменники або одиниці із 

субстантивними ознаками, що позначають явища у сфері мистецької діяльності 
(art, author, exhibit, design, light, line, piece of art, style); 

- акціональний тип, який охоплює дієслова на позначення процесу 

мистецької діяльності (create, design, display, portray, perform, stylize); 

-  квалітативний тип, представлений прикметниками та прислівниками, що 

характеризують витвір мистецтва (creative, decorative, flame-colored, lightsome, 

masterful, particolored, picturesque, well-proportioned). 

Відібрані вербальні маркери інтермедіальності функціюють для ідентифікації 
текстових фрагментів, для аналізу образно-символічної функції інтермедіальних 

включень у ХТ, а також особливостей їх наративного розгортання.   

Другим етапом дослідження інтермедільності ХТ є дослідження її образно-
символічного виміру за допомогою методики реконструкції концептуальних 
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тропів (спираємося на досвід розробки поетапної процедури ідентифікації тропів у 

лінгвістиці (О. П. Воробйова, І. А. Галуцьких, G. Steen), яка сприяє виявленню 

способів репрезентації специфіки сприйняття видів мистецтва і мистецьких творів 

у результаті їх інкорпорації до структури ХТ, об’єктивованого у словесних 

образно-символічних засобах, а також суті ментальних механізмів, що 

супроводжують процес перехрещення різних художніх медіа (кодів). 

Реконструкція концептуальних тропів, що застосовується для аналізу образно-

символічних засобів відтворення інтермедіальності ХТ, здійснюється відповідно до 

алгоритму, продемонстрованому на прикладі фрагменту роману Д. Брауна «Origin» 

(«Джерело»): Softly lit from below, Casa Mila’s pale, pitted limestone and oblong 
balconies set in instantly apart from its rectilinear neighbors - as if a beautiful piece of 

ocean coral had washed into shore and come to rest on a beach made of cinder blocks 
(Brown O). Він включає наступні кроки: 

1)  ідентифікація словесних образних засобів, які включають номінації 
мистецьких явищ (Casa Mila), та виокремлення фрагментів ХТ, в яких вони є 

сигналами інтермедіальності, вжитими у фігуральному сенсі або пов’язаними із 
конотативно навантаженими елементами (piece of ocean coral), що визначаємо за 

допомогою паралельного застосування лінгвостилістичного аналізу та 

компонентного аналізу семантичної структури мовних одиниць; 

2)  виявлення співвідношення (порівняння, асоціації, контрастування) між 

об’єктами з іконічним принципом відстані, що передбачає максимальну близькість 

розташування складників (R. Dirven, M. Verspoor). У прикладі спостерігаємо 

зіставлення витвору архітектурного мистецтва з явищем природи – океанічним 

коралом, про що свідчить актуалізація стилістичного засобу, який передає 

схожість, а на рівні синтаксису виражається сполучниками as if (as if a beautiful 

piece of ocean coral had washed into shore and come to rest on a beach made of cinder 

blocks); 

3)  визначення царини джерела образної концептуалізації − того, що 

описується за допомогою образного засобу (у прикладі – ВИТВІР АРХІТЕКТУРИ) і 
царини мети – того, крізь призму чого описується (ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ) на основі 
семантики мовних одиниць (Casa Mila, limestone, balconies та ocean coral, shore, 

beach), які вербалізують відповідні концепти, що зіставляються в концептуальному 

просторі ХТ. У такий спосіб визначаються концептуальні референти і кореляти, до 

яких спрямована апеляція в ході образного переосмислення; 

4)  характеристика образного засобу за типом когнітивної операції, що 

лежить в основі його утворення, у якій може бути аналогія (метафоричний засіб: у 

фрагменті – за рахунок паралелізму позначувального та позначуваного (Casa Mila’s 

pale, pitted limestone and oblong balconies … as if a beautiful piece of ocean coral had 

washed into shore), асоціація (метонімія), контраст (оксиморон). На основі цього 

відбувається визначення актуалізованої когнітивної моделі (концептуальна 

метафора ВИТВІР АРХІТЕКТУРИ Є ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ). Формування асоціативних 

засобів (метонімій) на когнітивному рівні передбачає активацію моделі SMTH 1 

stands for SMTH 2, контрастивних (оксиморонів) – моделі SMTH 1 vs SMTH 2; 

5) систематизація результатів шляхом окреслення діапазону корелятів та 

референтів образного переосмислення для визначення образних тенденцій, 
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пов’язаних із охудожненою репрезентацією видів мистецтв і своєрідності проявів 

категорії інтермедіальності у творах авторів певного літературного напряму/епохи.  

Третім етапом дослідження інтермедіальності є реконструкція її 
наративних виявів, які стосуються специфіки текстового втілення 

інтермедіальних включень, уплетених у структуру цілісної оповіді, що 

здійснюється за допомогою визначення наративних патернів – оповідних схем, 

дотичних до текстового кодування мистецьких явищ. 

Алгоритм реконструкції наративних патернів (І. А. Галуцьких), що 

адаптовано до аналізованого в роботі матеріалу, включає наступні кроки: 

1) ідентифікація наративних сигналів інтермедіальності методом суцільної 
вибірки з корпусу аналізованих ХТ (на основі систематизованих на першому етапі 
лінгвальних відповідників інтермедіальності), серед яких диференціюються 

акціональні, що виражають мистецькі дії або події з мистецьким об’єктом (to 

design a building, to create a masterpiece, to read a painting, to tear the sketch, to 

destroy the canvas), та квалітативні, що виражають ознаки або стани об’єкту 

мистецтва чи його деталей (picturesque sea-scape, vault-ribbed corridor, bright still-

life, colourful palette, rough brush-strokes…); 

2) типологізація виокремлених наративних патернів (відтворюваних оповідних 

схем) за їх семантикою, серед яких виділяємо трансформативні – ті, що позначають 

перетворення мистецького об’єкту або трансформативний вплив на інші явища або 

людину (патерни «конструювання», «деконструювання»), а також ознакові, що 

розкривають специфіку проявів інтермедіальності в ХТ у залежності від 

актуалізованої властивості (патерни «семіотизація», «природність»);  

3) систематизація та кількісні підрахунки для виявлення домінувальних 

тенденцій у наративних проявах інтермедіальності англійськомовних художніх 

текстів (ХХ−ХХІ ст.). 

У третьому розділі «Когнітивно-семіотичне осмислення інтермедіальності 
як категорії англійськомовних художніх текстів ХХ−ХХІ століть» 

систематизовано лінгвокогнітивні прояви видів інтермедіальності на різних рівнях 

текстової структури та побудовано модель інтермедіальності як текстової категорії 
в когнітивно-семіотичному ракурсі. 

Багатошаровість виявів інтермедіальності ХТ на різних рівнях його структури, 

що ґрунтується на різноманітті взаємозв’язків між складниками його вербального та 

когнітивного просторів, сприяла її типологізації. На відміну від онтологічної 
інтермедіальності, якій притаманний перманентний зв’язок між медіа (напр., 

застосування літер у витворі образотворчого мистецтва), ХТ як мистецька форма 

характеризується трансформаційною інтермедіальністю, що передбачає 
репрезентацію в ньому інших медіа, супроводжувану перекодуванням однієї 
знакової системи в іншу (вербальну). 

За типом залученої інформації та засобами її інкорпорації до текстової 
структури виокремлюють такі лінгвальні вияви інтермедіальності: 

1) референція – згадування в ХТ іншого виду мистецтва або явищ, які 
асоціюються з ним, що є виявом інтермедіальності на номінативному рівні (напр. 

Klein also composed the musical piece Monotone-Silence, in which a symphony 
orchestra performs a single D-major chord for a full twenty minutes (Brown O); 
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Langdon had always enjoyed the challenge of modern art […] why particular works 

were hailed as masterpieces: Jackson Pollock’s drip paintings: Andy Warhol’s 

Campbell’s Soup cans; Mark Rothko’s simple rectangles of color. Even so, Langdon 

was far more comfortable discussing the religious symbolism of Hieronymus Bosch or 

the brushwork of Francisco de Goya (Brown O). 

На лінгвальному рівні інтермедіальність передається через апеляцію до 

власних імен митців (Klein, Francisco de Goya, Hieronymus Bosch, Andy Warhol’s 

та ін.), типів творів (musical piece, painting), мистецької термінології (D-major 

chord, colors, brushwork) тощо. Незважаючи на повноту опису вербальними 

засобами, референтні включення можуть викликати цілісний ментальний образ 
витвору мистецтва в пам’яті читача завдяки пласту фонових знань. 

На когнітивному рівні референтні відсилання в ХТ до явищ, які асоціюються з 
певним видом мистецтва, виступають його (або конкретного твору) корелятами, що 

супроводжується активацією концептуальних метонімій (напр., за асоціацією з 
іменами митців: MOZART stands for MUSIC, VANGOGH stands for PAINTING / CANVAS, 

WORDSWORTH stands for POETRY, SHAKESPEARE stands for TRAGEDY; за асоціацією з 
інструментами, засобами виразності та ін. певного виду мистецтва, вербально 

вираженого спеціальною термінологією: PALETTE stands for PICTORIAL ART, SONATA 

stands for MUSIC, RHYME stands for POETRY тощо), а також корелятами стилю автора чи 

мистецького напряму: ARTISTS’S NAME stands for HIS/HER STYLE; 

2) інкорпорація, що проявляється на рівні змісту ХТ як алюзивне включення 

до нього образів або сюжетів іншої мистецької форми чи літературного твору 

(випадки інтертекстуальності), що імплікує певні трансформації цих образів, 

сюжетів тощо. Наприклад, застосування власних імен персонажів різних 

літературних творів як багаторазових паралелей головного героя роману 

Дж. Фаулза «The Collector» Фердинанда Клега із Калібаном (персонажем трагедії 
У. Шекспіра «The Tempest»), Холденом Колфілдом (персонажем роману 

Дж. Серлінджера «Catcher in the Rye») і навіть злим старим із казки про Синдбада-

мореплавця є відсиланнями до їх цілісних сюжетів і зазвичай переосмислюються 

відповідно до змісту твору-реципієнта (Caliban handed me The Catcher in the Rye 
and said, I’ve read it. …“I gave you that book to read because I thought you would feel 

identified with him. You’re a Holden Caulfield. He doesn’t fit anywhere and you don’t” 

(Fowles C); You’re the Old Man of the Sea. The horrid old man Sindbad had to carry on 

his back. That’s what you are. You get on the back of everything vital, everything trying 

to be honest and free, and you bear it down (Fowles C). 

На когнітивному рівні такий характер залучення інтермедіальних включень 

супроводжується образним переосмисленням, узагальненим за допомогою 

концептуальних метафор CALIBAN IS AN EVIL UNCIVILIZED BEING, HOLDEN 

CAULFIELD IS ANTI-SOCIAL PERSON тощо. 

Можливе також алюзивне застосування власних імен реальних особистостей, 

що отримують образне переосмислення в ХТ, представляючи інкорпорацію всього 

пласту асоційованої інформації. Напр., ім’я англійського поета В. Вордсворта, який 

багато в чому змінив стиль англійської поезії, застосовується П. Акройдом для 

порівняння з ним лондонського вбивці, шляхом аналогії між їхнім неперевершеним 

і новаторським «стилем» або «почерком» у «написанні віршів», уподібнюючи до 
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останнього процес убивства: “In De Quincey’s account John Williams become 
sanurban Wordsworth, a poet of sublime impulse who rearranges (one might say, 

executes) the natural world in order to reflect his own preoccupations” (Ackroyd, 

DLALG) (WORDSWORTH IS A NOVATOR); 

3) перекодування, що виявляється на смисловому рівні та характеризується 

репрезентацією одного медіуму в іншому, супроводжуваною зміною однієї 
семіотичної системи на іншу (вербальну). Цей тип представлено двома видами: 

• денотативно-образним – екфрастичним описом мистецького витвору або 

процесу його створення за принципом іконічності, що може стосуватися будь-якої 
мистецької форми:  

–  живопису: «He struck the canvas a hasty violet–black dab. For the landscape 

needed it. It was too pale–greys flowing into lavenders, and one star or a white gull 

suspended just so–too pale as usual» (Woolf JR); 

–  архітектури: As the huge gate swung open, … he was entering a medieval 
castle. The soaring Gothic cathedral that appeared before them had eight towering 

spires, each with a triple-tiered bell tower. A trio of massive cupolas made up the body 
of the structure, the exterior of which was composed of dark brown and white stone, 

giving it an unusually modern feel (Brown O); 

– музики: «The sound of someone banging randomly on a piano is unbearable! 

And yet, if we take those same notes and arrange them in a better order…»<…>The 

haphazard dinimmediately halted, supplanted by the soothing melody of Debussy’s 

«Clair de lune» (Brown O);  

– художньої літератури: The sonorous hexameters of Virgil, of Lucretius; and 

chant with a passion that is never obscure or formless the loves of Catullus, reading 

from a big book, a quarto with margins (Woolf W); 

– театральної постановки:Then the play began. Was it, the play? […]For the 

stage was empty. Or was it the prologue? (Woolf, BTA); 

– кінематографу: A realshow of horrors, the film-show started off with some 

very gromky atmosphere music coming from the speakers. And then on the screen the 
picture came on, but there was no title and no credits … there was the close-up gulliver 

of this beaten-up starry veck, and the krovvy flowed beautiful red (Burgess, CO) та ін.; 

• образно-символічним, що передбачає зображення емоційно-експресивного 

враження від твору за допомогою художньої словесної образності, а не безпосередню 

вербальну фіксацію побаченого / почутого (напр., опис музикального твору 

В. А. Моцарта в оповіданні В. Вулф «String Quartet», яка передає вир емоцій, образів і 
мінливих переживань, вербалізуючи відчуття музики в стилі потоку свідомості й 

описуючи її переважно крізь призму акватичних метафор, де й вир, і потік, і сплеск, і 
фонтани, їй ввижаються хвилі ріки Рони, стрімкий рух її глибоких вод, вона немов 

бачить сріблястих риб і все, що навколо ріки, уподібнюючи потік звуків до води 

(MUSIC IS WATER): «Flourish, spring, burgeon, burst! Fountains jet; drops descend. But 

the waters of the Rhone flow swift and deep, race under the arches, and sweep the trailing 

water leaves, washing shadows over the silver fish, the spotted fish rushed down by the 

swift waters, now swept into an eddy where — it’s difficult this — conglomeration of fish all 
in a pool; leaping, splashing, scraping sharp fins; and such a boil of current that the 

yellow pebbles are churned round and round…That’s an early Mozart» (Woolf SQ); 
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4) проекція формотворчих принципів, що проявляється на рівні форми і 
передбачає відтворення техніки композиції, форми, імітацію або запозичення 

засобів художньої виразності та принципів образотворення (напр., структура ХТ 

організується за класичними принципами музичного твору або образотворчої 
мистецької форми, як у «музикальній» та «імпресіоністичній» прозі В. Вулф). 

Цей тип інтермедіальності спостерігаємо у фрагменті її роману «The Waves» із 
притаманною йому імпресіоністичною технікою, де відтворюються враження 

миттєвості від проживання конкретного моменту за спалахами емоцій, світла, опис 

побаченого й відчутого в умовах, що змінюються протягом дня, тижня, пори року, 

наприклад, зображення морського пейзажу в різний час доби в намаганні 
зафіксувати мить: «The sun had not yet risen. The sea was indistinguishable from the 
sky, except that the sea wasslightly creased as if a cloth had wrinkles in it. Gradually as 

the sky whitened a dark line lay on the horizon dividing the sea from the sky and the 

grey cloth became barred with thick strokes moving, one after another, beneath the 

surface, following each other, pursuing each other» (Woolf W), наголосити на деталях 

відтінків і зміні кольорів (The light touched something green in the window corner and 

made it a lump of emerald, a cave of pure green like stoneless fruit. It sharpened the 

edges of tables and stitched white tablecloths with fine gold wires (Woolf W). 

Перелічені типи інтермедіальності органічно вплітаються і перехрещуються 

в текстовій структурі, утворюючи художню цілісність і взаємодіючи, завдяки 

циркуляції кодів різних мистецьких форм у культурному полі та єдності 
сенсорного досвіду, що робить сприйняття ХТ голографічним. 

Зважаючи на розмаїття та різнорівневість проявів інтермедіальності ХТ як 

складної кодової системи за допомогою гетерогенних лінгвальних (словесних і 
наративних) засобів у їх кореляції з відповідними компонентами концептуального 

простору, в роботі це явище розуміємо як текстову категорію, змодельовану з 
позицій когнітивно-семіотичного підходу (Рис. 1). 

Вона відображає інтермедіальність як текстову категорію, що має складний 

характер, ґрунтуючись на перехрещенні різних систем кодів (різних медіа), 

представлених різними видами мистецтва, які, у свою чергу, мають в основі 
базові результаті пізнання дійсності, отримані в результаті сенсорного досвіду, 

його осмислення та художньої інтерпретації в різних напрямах мистецької 
діяльності, інкорпорованих до текстової тканини літературного твору, в структурі 
якого виділяється за допомогою лінгвальних засобів. 

Модель інтермедіальності, внаслідок складної природи феномену, 

представляємо в декількох вимірах: онтологічному, когнітивному і семіотичному, 

які знаходяться в тісному зв’язку, що відображає класичне семіотичне 

співвідношення між об’єктом, його мисленнєвим образом, що узагальнює значення, і 
знаком. 

Онтологічним підґрунтям інтермедіальності є дійсність – зовнішній світ і 
людина як його частина, яка отримує базові знання про нього за допомогою 

сенсорних каналів (візуального, аудіального, смакового, тактильного, ольфакторного). 
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Рис. 2.1 Моделювання інтермедіальності як категорії художнього тексту 

в когнітивно-семіотичному ракурсі 
Отримані через такі сенсорні медіа дані, узагальнені у вигляді відповідних 

сенсорних кодів, формують когнітивний вимір інтермедіальності, підлягаючи 

ментальній систематизації в ході концептуалізації та категоризації світу, а також 

набувають художнього осмислення й інтерпретації в різних мистецьких формах як 

результат переломлення в естетично-спрямованому мисленні митця. 

Семіотичний вимір інтермедіальності представляє різноманіття художніх 

медіа, застосованих різними видами мистецтв, які є пов’язаними з сенсорними і 



14 

ґрунтуються на них, утілюючи художнє зображення в результаті мистецької 
діяльності (картина, скульптура, музикальний твір, інсталяція тощо), кожен з яких 

є окремою складною кодовою системою. 

Інтеграція до структури ХТ має вторинну природу, оскільки інкорпорація 

образів, мотивів, сюжетів творів одного медіального рангу (музики, скульптури, 

живопису та ін.) у твори іншого медіального рангу (літератури) супроводжується 

свого роду «перекладом» з однієї знакової системи на іншу, і траслююється в 

текстовій тканині за допомогою вербальних медіа – словесних і наративних кодів, 

які фіксують результат сприйняття дійсності в естетично-спрямованій свідомості 
та переломленій крізь призму творчої візії митця. 

У такий спосіб лінгвальні аспекти інтермедіальності в єдності вербальних 

(словесного і наративних) кодів корелюють з його когнітивним виміром, 

створюючи цілісний когнітивно-семіотичний простір інтермедіальності як 

семіотичного і концептуального цілого.  

Ядром категорії «інтермедіальність» є поняття про різні види мистецтва, 

мистецьку діяльність та її витвори, що лежить в основі його лінгвального 

відтворення в художньому тексті. Мистецтво як явище зовнішнього світу в 

сукупності мистецького досвіду людства та його результатів є референтом, що 

співвідноситься з ментальними уявленнями про мистецьку діяльність та її 
витвори, які забезпечують когнітивне підґрунтя пов’язаної з інтермедіальністю 

семантики, яка в ХТ отримує знакову об’єктивацію за допомогою вербальних 

кодів двох рівнів – словесного та наративних. 

Когнітивний вимір категорії «інтермедіальність» (рівень мислення) 

представлений концептосферою ART / МИСТЕЦТВО і структурованими концептами 

ЖИВОПИС, ЛІТЕРАТУРА, МУЗИКА, СКУЛЬПТУРА, АРХІТЕКТУРА, ТЕАТР, ІНСТАЛЯЦІЯ, 

що узагальнюють уявлення про мистецькі форми – їхній напрям, знакові системи, 

інструментарій, мистецькі витвори та реалії, персоналії митців, об’єкти зображення 

тощо, що знаходить кореляцію на рівні вербальних кодових систем ХТ. 

Оскільки семіотичний вимір інтермедіальності окреслюється сукупністю 

різнорівневих мовних та оповідних засобів (що конституюють відповідно 

словесний та наративний коди ХТ), вони і слугують текстовими сигналами виявів 

цієї категорії, які ідентифікують категорію інтермедіальності на лінгвальному рівні. 
Словесний код складає сукупність мовних засобів первинного та вторинного 

позначення, за допомогою яких актуалізується категорія інтермедіальності в 

тканині тексту. За типом номінації складники словесного коду ХТ включають як 

денотативні, так і конотативні засоби. Денотативні включають номінації 
мистецького напряму й діяльності в розумінні, окресленому вище, як референта, а 

конотативні включають образні засоби і тропи, утворені в ХТ для відтворення 

мистецького напряму/витвору у ході їхнього переосмислення та символізації. 
Засоби вербалізації інтермедіальності в оповіді на наративному рівні, 

представлені актуалізацією наративних патернів, у своїй сукупності утворюють 

наративні коди (за Р. Бартом) ХТ. 

Четвертий розділ «Лінгвальні аспекти інтермедіальності 
англійськомовних художніх текстів ХХ–ХХІ століть» містить результати 

вивчення тенденцій лінгвальних виявів інтермедіальності як взаємодії різних видів 
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художніх форм та їх медіа в межах ХТ, що розглядається на трьох рівнях: 

словесному, образно-символічному та наративному у взаємозв’язку із ментальними 

процесами в основі. 
Оскільки інтермедіальність передбачає перехрещення кодових систем різних 

мистецьких форм, де кожен із видів мистецтв має свою семіотичну систему 

(засоби виразності), один з домінувальних напрямів образного переосмислення 

(42%) узагальнює концептуальна метафора ВИТВІР МИСТЕЦТВА Є КОДОВА 

СИСТЕМА, де ЗАСІБ ВИРАЗНОСТІ МИСТЕЦТВА Є КОД. 

На словесному рівні це втілюється експліцитно – за допомогою лексичних 

одиниць code, sign, mark, written lines, medium та ін. (напр.: The Fog Sculpture 

outside is a perfect example of conceptual art. The artist had an idea – to run 

perforated pipes beneath the bridge and blow fog onto the lagoon – but the creation of 
piece was performed bу local plumbers. Although I do give the artist high marks for 

using her medium as a code. Fog is a code? It is. A cryptic tribute to the museum’s 
architect (Brown O); The «sculpture» was revolutionary in that it was constructed out 

of the medium of visible air (Brown O) – авторка скульптури застосовує туман як 

інструмент і художній засіб, що набуває семіотичної природи (ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ 

Є КОДОМ) і стає одним із мистецьких медіа (fog is a code, use her medium as a code, 

medium of visible air), яким користується митець у створенні інсталяції, 
імплікуючи плинність часу та всього навколишнього) або імпліцитно, шляхом 

акцентування на здатності мати значення і транслювати певне повідомлення 

(message, meaning, to signal, to warn, to symbolize) чи бути інтерпретованим (to 
read) (напр.: Langdon knew the painting well, and as here called, Gauguin intended 

this work to be «read» from right to left – in the reverse direction from that of standard 

French text. And so Langdon’s eye quickly traced the familiar figures in reverse 

direction (Brown O) – де згадується французький постімпресіоніст Поль Ґоґен і 
його настанова «читати» його картину справа наліво (work to be «read») у 

зворотному напрямку від стандартного французького тексту, підкреслюючи 

аналогію з вербальним текстом і семіотичну природу живопису). 

Наративними сигналами семіотичної природи мистецьких явищ тут 

виступають словосполучення чи будь-які синтаксичні угрупування мовних 

одиниць, у складі яких спостерігаємо номінації мистецьких об’єктів (painting, 
sculpture, architecture, comceptual art, Fog Sculpture) та явищ, що з ними 

асоціюються (Gaughin, museum, artist), у комбінації з іншими мовними 

одиницями. Синтаксично поєднуючись з мовними одиницями з семантикою 

набуття знаковості або його розшифрування (code, medium, sign, meaning, to read) 

у наведених фрагментах, вони формують актуалізований тут наративний патерн 

«семіотизація» (із варіантами «кодування / декодування / перекодування»). 

Наративне «перекодування», зокрема, також базується на словесно-образній 

актуалізації семіотичної природи мистецтва та його інтермедіальному характері як 

взаємодії медіа та перехрещення кодів, коли спостерігаємо в текстовому 

відтворенні залучення в образну репрезентацію одного мистецтва семіотичних 

засобів іншого. Наприклад, вербальні засоби кодування – написані рядки (running 

lines) – образно застосовуються для позначення ліній і мазків художника на картині 
так само, як для цього залучаються засоби виразності музики – ритм (rythm), паузи 
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(pause), танцювальні ритмічні рухи (dancing rhythmical movement): … she made her 

first quick decisive stroke. The brush descended. It flickered brown over the white 

canvas; it left a running mark. A second time she did it – a third time. And so pausing 

and so flickering, she attained a dancing rhythmical movement, as if the pauses were 

one part of the rhythm and the strokes another, lightly and swiftly pausing, striking, she 

scored her canvas with brown running nervous lines (Woolf TTL). 

Змінюючи та перехрещуючи коди різних мистецьких форм (brush strokes – lines 
– dancing movements – pauses), авторка створює підґрунтя образної інтермедільності 
за рахунок залучення різних семіотичних систем та поєднання кодів різних 

мистецьких форм за рахунок єдності культурного простору, що на когнітивному 

рівні передбачає мапування за асоціацією. Цей напрям образної концептуалізації із 
залученням асоціативного механізму мислення узагальнює концептуальна метонімія 
ВЕРБАЛЬНИЙ КОД замість ІНШОГО МИСТЕЦЬКОГО КОДУ (ЗВУКУ, МАЗКА ПЕНЗЛЯ, 

ТАНЦЮВАЛЬНОГО РУХУ тощо), яка, в залежності від контексту, може змінювати 

напрям – ІНШИЙ МИСТЕЦЬКИЙ КОД замість ВЕРБАЛЬНОГО КОДУ або взагалі будь-який 

МИСТЕЦЬКИЙ КОД 1 замість МИСТЕЦЬКОГО КОДУ 2. Аналогічну тенденцію 

спостерігаємо у випадках аналогії між мистецькими об’єктами різних типів, де коди 

ототожнюються (МИСТЕЦЬКИЙ КОД 1 Є МИСТЕЦЬКИЙ КОД 2): As Langdon moved 

toward the painting, he was immediately struck by how similar Gauguin’s palette was of 
the Casa Mila entryway – a blend of organic greens, browns, and blues – also depicting a 
very naturalistic scene (Brown O). 

Інтермедіальне перехрещення не лише словесних і наративних, а й сенсорних 

кодів спостерігаємо в ході формування синестезійної образності мистецьких 

форм, що на лінгвальному рівні втілюється в застосуванні номінацій результату 

роботи однієї сенсорної системи для опису витвору мистецтва, що сприймається 

зовсім іншою, напр., візуальної замість слухової: I’ve been playing the Modern Jazz 
Quartet’s records over and over again. There’s no night in their music, no smoky 
dives. Bursts and sparkles and little fizzes of light, starlight, and sometimes high noon, 

tremendous everywhere light, like chandeliers of diamonds floating in the sky 

(Fowles C); … it was the music. The Goldberg Variations. Moon-music, so silvery, so 

far (Fowles C), коли в описі звучання музичної композиції застосовуються 

візуальні образи сприйняття світла з відтінками кольору (silvery, in the moon light, 

sparkles and fizzes of light, starlight, like chandeliers of diamonds floating in the sky). 

На когнітивному рівні це відповідає перехрещенню сенсорних медіа, створюючи 

аналогію між візуальним і слуховим сенсорним досвідом, що узагальнює 

концептуальна метонімія СВІТЛО замість ЗВУЧАННЯ. 

Обрії інтерпретації «семіотизації» інтермедіальних включень образно-

наративними засобами тексту розширюють випадки набуття словесним образом 

мистецького твору в ХТ ролі художнього символу, що перетворює його у складний 

знак, смисл якого розкривається в цілісній сюжетно-композиційній структурі 
твору. Це ілюструє постійна текстова апеляція Д. Брауном у романі «Origin» до 

картини Поля Гогена із назвою D'où Venons Nous / Que Sommes Nous / Où Allons 

Nous (Звідки ми походимо / Хто ми / Куди ми йдемо) як символу буття людства, 

що пов’язано із переосмисленням мистецького твору та ідеєю знаходження в 

мистецтві відповідей на найважливіші запитання протягом усіх етапів людського 
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життя, що Д. Браун тонко вплітає в цілісну сюжетну лінію, пов’язуючи їх із 
життєвим шляхом та запитаннями головного персонажу роману: Despite the 

intriguing collection of people and animals that appeared in Gauguin’s painting, 

Langdon’s gaze moved immediately to the upper-left-hand corner – to a bright yellow 

patch, on which was inscribed the title of this work. Langdon read the words in disbelief: 

Where do we come from? What are we? Where are we going? (Brown O). 

Набувши ролі текстового символу за параметрами частотності, 
контекстуальності, інтеграційності, текстотвірного потенціалу, образ картини  

П. Гогена відповідає і параметру індексальності – здатності вказувати та 

співвідноситися з чимось стороннім і значущим у межах художнього світу та поза 

його межами за рахунок додаткових, набутих у контексті художнього твору 

конотативних значень, що на концептуальному рівні відповідають символічному 

змісту (шляхом перетину концептульних просторів МИСТЕЦТВО (картина) та 

ЛЮДИНА (людська діяльність, майбутнє). 

Інша за частотністю застосування (36%) група метафоричних корелятів 

мистецьких об’єктів включає складники концептосфер ПРИРОДНІ ЯВИЩА та ЖИВІ 
ІСТОТИ, переосмислення яких за метафоричними моделями МИСТЕЦЬКИЙ ОБ’ЄКТ 

Є ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ (Standing like arough-hewn mountain, … the 1906 Gaudi 
masterpiece knownas Casa Mila … is immediately recognizable by its billowing 

limestone façade. Its swerving balconies and uneven geometry give the building an 
organic aura, as if millennia of buffeting winds had carved out hollows and bends like 

those in a desert canyon (Brown O) та МИСТЕЦЬКИЙ ОБ’ЄКТ Є ЖИВА ІСТОТА (... the 
music modulated, the music chanted, it moaned, it lamented. .... disperesed are we. It 
moaned. Disperesed are we. It lamented. (Woolf W); Living architecture, Langdon 

mused, marveling at Gaudi’s ability to imbue his work with an almost biological quality 
(Brown O), що відбувається з паралельною активацією наративного патерна 

«природність» і підкреслює вторинність мистецтва стосовно природних явищ, які 
для митців стають також свого роду кодом (Edmond loved everything Gaudi <…> 

in particular his concept of nature as organic art (Brown O). 

Серед актуалізованих наративних патернів утілення інтермедіальності як 

текстової категорії в художніх творах ХХ–ХХІ ст. значне місце посідає також 

опозиція «конструювання» vs «деконструювання». 

При цьому наративне «конструювання» органічно вплітається в наративізацію 

«природності» мистецьких явищ, що може здійснюватись як в образній площині за 

рахунок ототожнення із природними процесами з акцентом на процесі творення та 

твірному началі (…his architecture feels as if it were created by nature herself. Gaudi’s 

grottoes seem carved by the wind and rain, his supporting pillars seem to have grown 
out of the earth (Brown O) або у процесі символізації (напр., коли живопис стає 

символом розвитку, творчості й життєвості, як у романі Дж. Фаулза «The 

Collector», де МИСТЕЦТВО Є ЖИТТЯ, до речі, протиставляючись «мертвому» 

фотографуванню: (When you draw something it lives and when you photograph it – it 

dies (Fowles C), так і в ході денотативного опису процесу створення мистецького 

об’єкта: (The new brick narrow-fronted houses are drawn as square rectangles, already 

they are packed tightly together (Ackroyd LTB). 
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Наративний патерн «деконструювання» актуалізується під час контрастування 

шляхом протиставлення його «конструюванню», реалізованому як на 

денотативному рівні кодування (напр.:The Matter of Time. And the artist is Richard 
Serra. His use of unsupported walls in such a heavy medium creates the illusion of 
instability. But in fact, these are all very stable. <…> the piece exuded both great and a 

delicate sense of balance (Brown O), так і на образно-символічному рівні. Це 

спостерігаємо в описі скульптури Maman: «Maman is ... bold juxtaposition of 

opposing archetypal principles. In nature, the black widow is a fearful creature – a 

predator who captures victims in her web and kills them. Despite being lethal, she is 

depicted with a burgeoning egg sac, preparing to give life, making her both predator and 

progenitor … conveying both strength and fragility» (Brown O), що зображує 

гігантського павука (чорну вдову), в образі якого поєднано смертельне руйнування 

і символи продовження життя й життєвої сили. 

ВИСНОВКИ 

Комплексний підхід до осмислення наукового доробку з проблематики 

інтермедіальності та інтерпретації способів її відтворення в художніх текстах ХХ–

ХХІ ст. англійською мовою із залученням методики когнітивно-семіотичного 

аналізу вможливив виявлення вербальних і концептуальних засобів її реалізації. 
З огляду на розуміння ХТ як багаторівневого вербального утворення, що 

представлене складною системою кодів (словесним і наративними) і водночас 

простором перетину кодових систем інших мистецьких форм та їх медіа, у 

дисертації застосовано когнітивно-семіотичний підхід до аналізу інтермедіальності. 
Інтермедіальність визначаємо як текстову категорію, що узагальнює 

результат синтезу, перехрещення і взаємодії видів мистецтв та їх медіа в ХТ, та 

актуалізується в ХТ різнорівневими лінгвальними засобами, організованими у 

відносну внутрішньотекстову композиційно-оформлену цілісність. 

Зважаючи на таке розуміння інтермедіальності як текстової категорії та 

особливості її лінгвальних виявів у ХТ, моделюємо її з когнітивно-семіотичних 

позицій у онтологічному, когнітивному та семіотичному взаємопов’язаних вимірах. 

Онтологічним підґрунтям інтермедіальності є зовнішній світ та людина як 

його частина, котра отримує знання за допомогою сенсорних каналів (візуальної, 
аудіальної, смакової, тактильної, ольфактороної форм сприйняття). Отримані дані 
через такі сенсорні медіа узагальнюються у вигляді відповідних сенсорних кодів, 

формують когнітивний вимір інтермедіальності, підлягаючи ментальному 

узагальненню в ході концептуалізації та категоризації світу (концептосфера ART), а 

також набувають художнього осмислення й інтерпретації в різних мистецьких 

формах як результат переломлення в естетично-спрямованому мисленні митця. 

Семіотичний вимір інтермедіальності представляє різноманіття художніх медіа, 

застосованих різними видами мистецтв, які пов’язані з сенсорними і ґрунтуються 

на них, втілюючи результат художнього зображення як наслідок мистецької 
діяльності (картина, скульптура, музикальний твір, інсталяція тощо), кожен з яких є 
окремою складною кодовою системою. 

Маркуючись за допомогою лінгвальних сигналів у тканині ХТ як його 

конститутивна властивість і знаходячи прояв у його семантико-структурному та 

змістово-оповідному аспектах, інтермедіальність актуалізовано різними видами 
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кодування за допомогою словесних, образно-символічних і наративних засобів, 

систематизація яких виявила домінувальні тенденції в образній інтерпретації 
мистецьких форм, а також у реалізації категорії інтермедіальності в оповіді. Ці 
тенденції в лінгвальному відтворенні інтермедіальності в художньому тексті 
охоплюють домінувальну актуалізацію наративних патернів «семіотизація», 

«природність», «конструювання» / «деконструювання», що супроводжуються на 

когнітивному рівні активацією відповідних концептуальних тропів (МИСТЕЦЬКИЙ 

ОБ’ЄКТ Є КОД, МИСТЕЦЬКИЙ ОБ’ЄКТ Є ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ / ІСТОТА та ін.). 

Такий підхід дозволив розкрити багатовимірну текстову специфіку 

інтермедіальності, враховуючи вербальний і наративно-семіотичний рівні, а також 

виявити зв’язки знакових структур ХТ з комплексом ментальних структур, 

дотичних до художньої інтерпретації синтезу мистецтв. 

Результати, отримані в ході дослідження інтермедіальності як текстової категорії 
з її наступним моделюванням, виявили перспективність залучення методики 

когнітивно-семіотичного аналізу для вивчення семантики ХТ в площині поєднання 

семіотичних і ментальних процесів, що дає підґрунтя для її екстраполяції на аналіз 
специфіки лінгвального позначення інших складних феноменів засобами ХТ. 
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АНОТАЦІЯ 

Пєшкова О. А. Інтермедіальність англійськомовних художніх текстів 

ХХ–ХХІ століть : когнітивно-семіотичний аспект. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 «Германські мови». – Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2019. 

Дисертацію присвячено дослідженню лінгвальних виявів інтермедіальності 
художніх текстів ХХ–ХХІ ст. англійською мовою як категорії, реалізованої у 

тканині художнього тексту за допомогою різнорівневих мовних засобів. 

З огляду на розуміння художнього тексту як багаторівневого вербального 

утворення, що представлений складною системою кодів (словесним і 
наративними), і водночас простору перетину кодових систем інших мистецьких 
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форм та їх медіа, у дисертації застосовано когнітивно-семіотичний підхід до 

аналізу категорії інтермедіальності. 
Маркуючись за допомогою лінгвальних сигналів у тканині тексту як його 

конститутивна властивість і знаходячи прояв у його семантико-структурному і 
змістово-оповідному аспектах, інтермедіальність актуалізовано різними видами 

кодування за допомогою словесних, образно-символічних і наративних засобів, 

систематизація яких виявила домінувальні тенденції в образній інтерпретації 
мистецьких форм, а також у реалізації категорії інтермедіальності в оповіді.  

Зважаючи на таке розуміння інтермедіальності як текстової категорії та 

особливості її лінгвальних виявів у художньому тексті, її модельовано в 

онтологічному, когнітивному та семіотичному вимірах. 

Ключові слова: когнітивна семіотика, лінгвопоетика, текстова категорія, 

модернізм, постмодернізм, мистецтво, художній текст, медіа, інтермедіальність. 

АННОТАЦИЯ 

Пешкова Е. А. Интермедиальность англоязычных художественных 

текстов ХХ–ХХI веков: когнитивно-семиотический аспект. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 «Германские языки». – Запорожский национальный 

университет, Запорожье, 2019. 

Диссертация посвящена исследованию лингвальных проявлений 

интермедиальности англоязычных художественных текстов ХХ–ХХI вв. как 

категории, реализованной в ткани художественного текста с помощью 

разноуровневых языковых средств. 

Учитывая понимание художественного текста как многомерного вербального 

образования, представленого сложной системой кодов (словесным и 

нарративными), и который одновременно выступает пространством пересечения 

кодовых систем других художественных форм и их медиа, в диссертации применен 

когнитивно-семиотический подход к анализу категории интермедиальности. 

Маркируясь с помощью лингвальных сигналов в структуре текста как его 

конститутивная характеристика и находя проявление в его семантико-

структурном и содержательно-повествовательном аспектах, интермедиальность 

актуализирована различными видами кодирования с помощью словесных, 

образно-символических и нарративных средств, систематизация которых выявила 

доминирующие тенденции в образной интерпретации художественных форм, а 

также в реализации категории интермедиальности в повествовании. 

Учитывая такое понимание интермедиальности как текстовой категории и 

особенности ее лингвальных проявлений в художественном тексте, она 

моделируется в онтологическом, когнитивном и семиотическом измерениях. 

Ключевые слова: когнитивная семиотика, лингвопоэтика, текстовая 

категория, модернизм, постмодернизм, искусство, художественный текст, медиа, 

интермедиальность. 

SUMMARY 

Pieshkova O. A. Intermediality of English-Language Literary Texts of the 

XX–XXI Centuries: Cognitive-Semiotic Aspect. –Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology, specialty 10.02.04 «Germanic 
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Languages».– Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2019. 

The dissertation focuses on the study of lingual manifestations of intermediality in 

the English literary texts of the XX–XXI centuries that envisages the analysis of 

intermediality as a textual category revealed by means of heterogeneous language means. 

Given the assumption that a literary text is a multidimensional verbal unity, 

comprising a complicated system of codes, the research applies a cognitive-semiotic 

approach to the analysis of intermediality. 

Intermediality is defined as a textual category – a constitutive feature of contemporary 

Anglophone literary texts of XX–XXI centuries, which generalizes the result of synthesis, 

merging and interaction of arts and their media in a literary text, and is actualized in the 

literary text by multilevel language (verbal, figurative and narrative) means organized into a 

relative in-text integrity, being, at the same time, a product of cognition and aesthetically 

directed thinking of the writer as representative of a certain epoch. 

In view of such interpretation of intermediality as a textual category and its 

linguistic manifestations in literary texts, it is modeled from cognitively-semiotic 

perspective in ontological, cognitive and semiotic dimensions interrelated. 

The ontological dimension of intermediality comprises the reality environment and 

human being as part of it, receiving knowledge through sensory channels (visual, audio, 

taste, tactile, olfactory forms of perception). The data obtained through such sensory media, 

generalized in the form of correlated sensory codes, form a cognitive dimension of 

intermediality, resigning to mental structures resulting from conceptualization and 

categorization of the world (concept ART), as well as acquiring artistic understanding and 

interpretation in various aesthetic forms. The semiotic dimension of intermediality 

embraces the variety of artistic media, applied by various arts that are related to the sensory 

media and are based on them, embodying the result of the artistic activity (painting, 

sculpture, musical piece, installation, etc.), each of them having particular code system. 

Marked with the help of language signals in the structure of the text as its constitutive 

property and finding manifestation in its semantic-structural and semantic-narrative 

aspects, intermediality is actualized through various types of coding with the help of verbal, 

imagistic-symbolic and narrative means. Their systematization revealed the dominant 

tendencies in the interpretation of art forms, as well as the implementation of the category 

of intermediality in the narrative. These tendencies in the textual representation of 

intermediality include the dominant actualization of the narrative patterns of 

«semiotization», «naturalization», «constructing» / «deconstructing», accompanied at the 

cognitive level by the activation of the corresponding conceptual means (PIECE OF ART IS 

A CODE, PIECE OF ART IS A NATURAL PHENOMENON / LIVING BEING , etc.). 

This approach revealed the multidimensional specificity of intermediality in 

literary texts, taking into account its verbal and narrative-semiotic levels, as well as 

identifying the interrelation of code structures of literary text with the complex of 

mental structures relevant to the artistic interpretation of art synthesis. 

Key words: cognitive semiotics, linguopoetics, text category, modernism, 

postmodernism, art, literary text, media, intermediality. 
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