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(доктора філософії) 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 

форм та їх медіа, у дисертації застосовано когнітивно-семіотичний підхід до 

аналізу категорії інтермедіальності. 

Розуміння категорії інтермедіальності опиняється під впливом декількох 

факторів. По-перше, культурознавчого бачення, в межах якого 

інтермедіальність постає домінувальною тенденцією сучасного мистецтва, що 

тяжіє до поєднання в одних мистецьких формах різних засобів виразності, 

виразно відображається в сучасній художній літературі, а також в межах теорії 

медіа, що розуміють як канали художньої комунікації між мовами різних видів 

мистецтва. По-друге, літературознавчого осмислення тексту як продукту 

вбирання і трансформації іншого тексту, його властивості будуватися у вигляді 

мозаїки цитацій, 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. І, по-третє, лінгвосеміотичного тлумачення, в ракурсі якого текст 

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 
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і багаторівневе вербальне утворення. Це створило підґрунтя для розглядання 

інтермедіальності як текстової категорії разом з іншими суміжними явищами 

такими як інтертекстуальність, інтердискурсивність, інтерсеміотичність. 

Інтермедіальність визначається як текстова категорія, що є 

конститутивною властивістю сучасних художніх текстів, яка узагальнює 

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

художньому тексті, що з позицій семіотики полягає в перехрещенні 

гетерогенних кодів у текстовій тканині, і актуалізується в художньому тексті 

різнорівневими лінгвальними (словесними, словесно-образними та наративно- 

семіотичними) засобами, організованими у вигляді відносної 

внутрішньотекстової композиційно-оформленої цілісності. 

Зважаючи на таке розуміння інтермедіальності як текстової категорії та 

особливості її лінгвальних виявів у художньому тексті, її модельовано в 

онтологічному, когнітивному та семіотичному вимірах, які знаходяться в тісному 

зв’язку, що відображає класичне семіотичне співвідношення між об’єктом, його 

мисленнєвим образом, що узагальнює значення, і знаком. 

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 художньому тексті отримує знакову об’єктивацію за 

допомогою вербальних кодів двох рівнів – словесного та наративних. 

 
Ключові слова: когнітивна семіотика, лінгвопоетика, текстова категорія, 

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

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

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

Thesis for a Candidate Degree (PhD) in Philology, specialty 10.02.04 

«Germanic 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 
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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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ВСТУП 

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, І. П. Нікітіна, А. Ф. Лосєв) і філософія 

медіа зокрема (П. О. Флоренський, М. McLuhan), культурологія в галузі синтезу 

мистецтв  та  інтермедіального  аналізу  (С.   В.   Волкова,   Д.   С.   Лихачов,   

А. Ф. Лосєв, Н. В. Тішуніна, А. А. Hansen-Löve, I. Rajewsky), літературознавство 

(С. С. Аверінцев, О. В. Михальська, Б. Г. Реїзов, В. І. Сілантьєва, В. Є. Халізев), 

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

(І. В. Арнольд, І. А. Бехта, В. М. Жирмунський, Н. С. Кудрявцева, О. С. Маріна, 

І. М. Осовська, В. А. Просалова), де вивчено процеси міжсеміотичних 

кореляцій  і  механізми  взаємодії  медіа  (Л.   І.   Бєлєхова,   Н.   В.   Тішуніна, 

О. Ю. Тимашков, I. Rajewsky), поряд з такими суміжними термінами, як 

інтертекстуальність (М. П. Алексєєв, Б. В. Томашевський, М. О. Кузнецова), 

інтерсеміотичність  (Н.  І.  Андрейчук,  Д.   Река,   І.   С.   Заярна),   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 текст 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
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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. 

Сьогодні особливої значущості набувають лінгвістичні розвідки 

міждисциплінарного характеру, виконані з урахуванням зазначених вище 

підходів, а також залученням інструментарію когнітивної науки (когнітивно- 

поетологічного підходу (О. П. Воробйова, І. А. Галуцьких), зорієнтовані на 

вивчення специфіки взаємодії знакових і когнітивних структур (І. Є. Борисова, 

А. Г. Сидорова, I. Rajewsky, W. Wolf), зокрема, на дослідження творів 

художньої літератури в аспекті взаємозв’язку лінгвальних і ментальних 

процесів в ході породження  та  інтерпретації  художніх  текстів  (І.  А.  Бехта, 

О. П. Воробйова, І. А. Галуцьких, М. О. Кузнецова, Z. Kovesces) з 

переосмисленням  характеру   взаємодії   різних   кодових   систем   і   медіа   

(Т. В. Бовсунівська, О. П. Воробйова, В. А. Просалова). 

Зазначені тенденції обгрунтовують актуальність робіт, які, залучаючи 

новітні підходи, розроблені в когнітивно-семіотичному та когнітивно- 

поетологічному напрямах до аналізу сучасного художнього тексту, 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 

художньому тексті як одному з найбільш придатних просторів для перетину 

медіа, що наразі активно запозичує, інтерпретує й асимілює коди інших видів
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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 художнього тексту в ракурсі його інтермедіальності як 

категорії англомовних текстів модернізму й постмодернізму шляхом вивчення 

особливостей узаємодії між позамовними феноменами, представленими 

різними типами і формами мистецтв, мистецької діяльності та їх медіа (як 

кодовими утвореннями), мовою художнього тексту як семіотичною системою і 

когнітивними засадами художнього мислення. 

Об’єктом дослідження в роботі є лінгвальне відворення інтермедіальності 

англомовних художніх текстів ХХ–ХХІ ст. 

Предметом дослідження є словесні, образно-символічні й наративні 

особливості актуалізації інтермедіальності в англійськомовних художніх 

текстах ХХ–ХХІ століть. 

Інтермедіальний характер ХТ англійського модернізму й постмодернізму 

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

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

текстів  XX–XXI  століття  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 в художньому тексті. 

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

Дисертацію виконано в межах профілю досліджень, які проводяться на 

факультеті    іноземної    філології    Запорізького    національного університету 

«Когнітивно-дискурсивні аспекти функціонування мовних одиниць». Тему 

дисертації затверджено вченою радою Запорізького національного університету 

(протокол  №5  від  17  грудня  2015  року)  та  уточнено  на  засіданні  науково- 



14 
 

технічної ради Запорізького національного університету (протокол № 10 від 26 

квітня 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: 

– 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 художнього тексту; 

– виявити і систематизувати мовні відповідники інтермедіальності, які 

виконують роль текстових сигналів у художньому тексті; 

– здійснити реконструкцію образно-символічної та наративно-семіотичної 

площин інтермедіальності в корпусі аналізованих текстових фрагментів у 

кореляції із концептуальним простором художніх текстів; 

– 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 

інтермедільності в англомовних 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
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корпусі обраних художніх творів; методу когнітивно-семіотичного аналізу – 

для вивчення специфіки взаємодії мистецьких кодів у художньому тексті, 

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 художнього тексту, дескриптивно-інтерпретаційного методу – 

залучено для пояснення особливостей виявлених фактів, тлумачення й 

коментування матеріалу дослідження; методу кількісного аналізу – для 

визначення домінувальних характеристик інтермедіальності як категорії 

художніх текстів ХХ–ХХІ століть. 

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі вперше 

інтермедіальність аналізується як категорія художнього тексту, 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 

художньому тексті як складній кодовій системі. У роботі виокремлено й 

систематизовано інвентар текстових сигналів інтермедіальності; вперше 

систематизовано типи інтермедіальності в її лінгвальному відтворенні в 

аналізованих англомовних художніх текстах; побудовано модель 

інтермеідальності як текстової категорії та змодельовано процес її семіозису в 

художньому тексті; здійснено аналіз інтермедіальності художнього тексту як 

його категорії в її лінгвокогнітивній і наративно-семіотичній площинах 

англійськомовних художніх текстів ХХ–ХХІ століть; узагальнено і 

проінтерпретовано специфіку інтермедіальності як текстової категорії. 

Наукову новизну одержаних результатів узагальнюють такі положення, 

винесені на захист: 
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1. Інтермедіальність у лінгвістичному розумінні тлумачиться як текстова 

категорія, яка розглядається як така, що проявляється в семантико-структурному 

і змістово-оповідному аспектах і маркується за допомогою лінгвальних сигналів 

в тканині тексту як мовленнєвого твору як його конститутивна властивість. 

2. Когнітивний вимір інтермедіальності базується на опредметненому 

уявленні про мистецькі явища, семіотичний – у його вербальній та наративній 

площинах окреслюється сукупністю різнорівневих мовних та  оповідних 

засобів, які слугують текстовими сигналами виявів цієї категорії. 

3. Ключовими вербальними маркерами категорії «інтермедіальність» в 

англійській мові є лексичні одиниці art, складники тематичних груп, які 

представляють окремі види мистецтва painting, music, architecture, photography, 

їх синонімічних рядів та похідні. Оповідні сигнали як складники наративних 

кодів поділяються на сигнали акціонального типу, які позначають процес 

створення витвору мистецтва та квалітативного типу, які позначають 

описання безпосередньо витвору мистецтва, сукупність яких формують 

наративні патерни як відтворювані засоби реалізації ознак мистецтва. 

4. Особливостями інтермедіальності на вербальному рівні стають 

взаємодія вербального коду та візуального, вербального та аудіального кодів, а 

також взаємодія вербальних та об’ємно-просторових кодів в контексті 

художнього твору. 

5. В межах образотворчого та символічного рівня аспекти 

інтермедіальності можуть бути представлені у двома можливими способами: 

через вербальні синестетичні образи, що виявляються через апеляцію до 

чуттєвого досвіду та через літературну символіку, коли типи мистецтва 

переосмислюються через залучення концептуальних метафор. 

6. На наративному рівні інтермедіальність художнього тексту постає у 

актуалізації наративного патерна «семіотизація» (з варіантами «кодування» / 

«перекодування» / «декодування»), як вектора трансформації, а також патернів 

«конструювання» / «деструкція» та як її типів. 
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Теоретичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що його положення й висновки поглиблюють епістемічні надбання семіотики 

художнього тексту і є внеском у подальший розвиток когнітивної семіотики, 

когнітивної поетики та наратології завдяки застосуванню когнітивно- 

семіотичного підходу до аналізу художнього тексту 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 

10 одноосібних публікаціях автора, з них: 7 статей у фахових наукових 

виданнях України  (м.  Острог,  2015 р., м.  Одеса, 2016 р., м. Херсон, 2017 р., м. 
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Запоріжжя, 2017 р., м. Кременець, 2017 р., м. Ужгород, 2018 р., м. Запоріжжя, 

2019 р.) (4,62 др. арк.), 3 наукові статті в зарубіжних виданнях (м. Будапешт, 

2018 р., м. Варшава, 2018 р., м. Мінськ, 2018 р.) (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 найменувань вітчизняних і 112 

найменувань праць зарубіжних авторів), списку лексикографічних джерел (19 

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

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

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 гуманітарних науках, що є основою розуміння 

інтермедіальності як категорії ХТ, актуалізованої в семантиці і структурі ХТ та 

складає підґрунтя її когнітивно-семіотичного дослідження. 

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. 

У третьому розділі «Когнітивно-семіотичне осмислення 

інтермедіальності як категорії англійськомовних художніх текстів ХХ−ХХІ 

століть» систематизовано лінгвокогнітивні прояви видів інтермедіальності на
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різних рівнях текстової структури та побудовано модель інтермедіальності як 

текстової категорії в когнітивно-семіотичному ракурсі. 

Четвертий розділ «Лінгвальні аспекти інтермедіальності 

англійськомовних художніх текстів ХХ–ХХІ століть» містить результати 

вивчення тенденцій лінгвальних виявів інтермедіальності як взаємодії різних 

видів 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. 

У Висновках підсумовано теоретичні та практичні результати здійсненого 

дисертаційного дослідження, окреслено перспективи подальших наукових 

пошуків. 

Додатки містять інформацію про суміжні з інтермедіальністю терміни 

(додаток А), типи інтермедіальності (Додаток Б), класифікацію мистецтв 

(Додаток В), відібрані текстови сигнали лінгвальних проявів інтермедіальності 

(Додаток Г). Додатки складаються з таблиць та схем, загальна кількість яких 

становить 33 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ В СУЧАСНИХ ФІЛОЛОГІЧНИХ 

СТУДІЯХ 

 
1.1 Термін «інтермедіальність» в міждисциплінарному дискурсі 

сучасної гуманітарної парадигми знань 

Теорія інтермедіальності є актуальним науковим напрямком, що привертає 

в останні роки все більшу кількість дослідників (Л. І. Бєлєхова, Н. В. Тішуніна, 

О. Ю. Тимашков, І. Rajewsky). Такий інтерес є цілком закономірним, адже 

інтермедіальність відповідає основним тенденціям сучасної гуманітаристики, 

оскільки їй властиві наступні риси: прагнення до міждисциплінарності; високий 

інтерес до проблем медіа на тлі активного розвитку цифрової культури; пошуки 

свіжих методологічних підходів, які відповідають новим культурним реаліям. 

Дійсно, інтермедіальний погляд дозволяє системно представити складні 

процеси міжсеміотичних кореляцій, так як концентрує увагу не лише тільки на 

учасниках комунікації (чи то мистецтво, наука або культура в цілому), а й на 

механізмах їх взаємодії, а також на її наслідках. 

Сучасна лінгвістика, як і інші науки сьогодення, характеризується 

міждисциплінарним підходом до вивчення явищ, в результаті чого до фокусу її 

уваги потрапляють позамовні феномени, які межують з мовою і лінгвальним 

видтворенням дійсності. Серед таки явищ, зокрема, є і поняття 

інтермедіальності (Н. В. Тішуніна, О. Ю.Тимашков, J. Muller, J. Schroter). 

Сутність поняття «інтермедіальність» опиняється у фокусі уваги як 

вітчизняних, так і закордонних філологів (І. В. Арнольд, В. М. Жирмунський), 

мистецтвознавців (М. М. Бахтін,  М.  С.  Каган,  Д.  С.  Лихачов),  філософів  

(М. М. Бахтін, А. Ф. Лосєв), літературознавців (О. В. Михальська, Б. Г. Реизов, 

В. Є. Халізев) культурологів в області синтезу мистецтв і інтермедіального 

аналізу (Д. С. Лихачов, А. Ф. Лосєв, Н. В. Тішуніна, А. А. Hansen-Löve,  

I. Rajewsky), теорії та філософії медіа (М. McLuhan), а також наукові праці, що 

торкаються проблеми модернізму (О. П. Воробйова, І. А. Галуцьких), 

інтертекстуальності(М. П. Алексєєв, Б. В. Томашевський), семіотики
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(Б. А. Успенський), лінгвістики (В. П. Москвін, Б. А. Успенський), стилістики 

декодування (І. В. Арнольд, Р. Барт), естетики (Ю. Б. Борев). 

При цьому специфіка підходу до вказаного поняття визначається як 

особливостями накопичених знань і загальними тенденціями сприйняття, 

обраною галуззю дослідження, так і ракурсом погляду окремого дослідника. 

Тож відсутніть єдиного розробленого підходу і послідовної системи серед 

інтермедіальних досліджень, яка дозволила б охопити весь досвід поєднання 

медіа [305, c. 15] робить цей напрям актуальним і вимагає тлумачення 

термінології, що стає окремою дослідницькою задачею. 

Пошук розуміння поняття інтермедіальності потрібно розпочати, на наш 

погляд, з етимології самого терміну, який поєднує в собі два ключових 

значення латинського префіксу «інтер» (inter): «між» / «серед» [346] і 

«взаємно», позначаючи такий механізм взаємодії, при якому контактуючі медіа 

не просто поєднуються в єдиному синтетичному просторі (наприклад, театр як 

поєднання музики, зображення, пластики та дійства), а й включаються один в 

одного, перетинаючи кордони, надаючи обов'язковий взаємний вплив, 

видозмінюючи і трансформуючи [285, c. 20]. Такий підхід визначає сферу 

інтермедіальних «інтересів», що звертаються і до технологічних аспектів 

співвідношення медіа (наприклад, інтермедіальний наратив в літературі), і до 

проблем рецепції (художній діалог або сприйняття медіа соціумом) [214, с. 39]. 

Вимагає пояснення і суть розуміння поняття «медіа» як «каналів  

художньої комунікації між мовами різних видів мистецтва» [198, c. 153], як 

ключового, на яке спирається тлумачення інтермедіальності, що знайшло 

осмислення у працях М. Маклюена [301], В. Флюссера [263] В. Беньяміна [35,  

с. 14-15], Ф. Кіттлера [102.], І. Смирнова [185] та інших учених. 

Кожний медіум має конкретну матеріальну структуру, що містить код, 

наприклад: для живопису – це колір, для графіки – лінія, для музики – ноти, що 

фіксують звуки. Теорія інтермедіальності враховує те, що художня форма бере 

активну участь у комунікації, а наділені специфічними ознаками художні
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форми різних видів мистецтва перебувають у стані взаємного обміну, 

взаємодіють одна з одною [167, с 48]. 

Систематизація існуючого в науковому обігу досівду застосування терміну 

засвідчила, що теорія інтермедіальності використовує поняття «медіуму» 

(«медіа» у множині) у трьох основних значеннях [214, с. 39]: 

1) як комунікативний канал, спосіб передачі інформації; 

2) як засіб масової інформації в їх зв'язку з техногенними процесами в 

сучасній комунікації; 

3) як знакова система, код. 

Усі ці трактовки є взаємопов’язаними ідеєю комунікативності та кодовості, 

адже будь-яка інформація, незалежно від форми трансляції, кодується у певних 

знаках і несе певне повідомлення. Втім, самий факт семіотичної природи 

терміну «медіум» найчастіше підкреслюється дослідниками, причому, як в 

нехудожній функції, коли тлумачиться як не лише мовні засоби передачі думок 

та почуттів, а будь-які знакові системи, в яких закодоване будь-яке 

повідомлення [94, с. 4], так і в художній. У свої художній функції медіа 

представляють собою сукупність будь-яких засобів передачі інформації і 

вираження смислу, якими у різних видах мистецької діяльності стають слова 

письменника, колір, тінь та лінія художника, звуки (ноти, як засіб їх фіксації) 

музиканта, організація об’ємів скульптора та архітектора. В кожному виді вони 

підпорядковуються своїм правилам – коду, який представляє собою специфічну 

мову кожного мистецтва [94, с. 8]. 

І важливим є те, що, з семіотичної точки зору, усі ці медіа вважаються 

рівноправними засобами передачі інформації, незважаючи на форму, як канали 

художніх комунікацій між мовами різних видів мистецтва. Таке сприйняття 

різних «кодів» художніх напрямів робить на сучасному етапі культурного 

розвітку дуже легким процес їх взаємопоєднання і взаємопроникнення, що 

бачимо і на прикладі художньої літератури як виді соціокультурної практики, у 

якій ця тенденція проявляється дуже яскраво. 
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Це можна пояснити ускладненістю принципів організації художніх текстів, 

які не лише запозичують, інтерпретують, а й асимілюють коди текстів інших 

видів мистецтва. Текст постає своєрідним «інформаційним генератором», що 

здатен зберігати різноманітні коди, трансформувати отримувані повідомлення й 

породжувати нові [125, с. 24]. 

Про інтермедіальність як особливий тип внутрітекстових взаємозв'язків в 

художньому творі, заснованому на взаємодії художніх кодів різних видів 

мистецтв, говорить Н. В. Тішуніна, виділяючи більш широкий зміст поняття як 

створення цілісного поліхудожнього простору в системі культури (або 

художньої «метамови» культури). Визначення інтермедіальності авторка надає, 

спираючись на форму комунікативного посередництва, де вона виступає 

специфічною формою діалогу культур, що здійснюється за допомогою 

взаємодії художніх референцій – художніх образів або стилістичних прийомів, 

які мають для кожної конкретної епохи знаковий характер [198, c. 149–154]. 

Оскільки інтермедіальність передбачає організацію тексту за допомогою 

взаємодії різних видів мистецтв, то в даному випадку в роботу включаються 

різні семіотичні ряди. Тож у семіотичному плані, це передбачає співвідношення 

і вдаємодію між різними знаковими системами. Тому в системі інтермедіальних 

відносин, як правило, спочатку здійснюється переклад одного художнього коду 

в інший, а потім відбувається взаємодія, але не на семиотичному, а на 

змістовному рівні. Так, включення елементів інших видів мистецтв до 

нехарактерного для них вербального ряду значно модифікує сам принцип 

взаємодії мистецтв. 

Фактично, взаємодіють не лише мови мистецтва, а й сенси цих знакових 

систем. Наприклад, опис картини переносить до літературного тексту сенс 

кольору,  колориту,  форми,  композиції  і т.д.  У той  же  час «транспонування» 

«візуальних» елементів та їх включення до вербального ряду породжує 

особливий художній ефект: втрачається свобода зорових асоціацій, як при 

сприйнятті живописного полотна, і виникає ланцюг смислових асоціацій. Тому 

картина «вербальна» ніколи не тотожна картині «живописній» [179, c. 2]. Більш 
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того, вербальний образ картини часто протилежний мальовничому, тому що 

статика живописного твору підмінюється динамікою літературного образу і 

сюжетною мінливістю. Тому в інтермедіальності ми маємо справу не з 

цитаціями, а з кореляцією текстів. 

Розумінню терміну «інтермедіальність» багато в чому сприяє вивчення 

генези інтермедіальності як феномена і як концепції в цілому. Ця тема ставала 

об'єктом   уваги   низки   робіт   (Н.   Тішуніна,   О.   Тимашков,   Ю.   Мюллер, 

Й. Шрьотер), а також її фрагментарно торкались у складі досліджень інших 

інтермедіальних проблем (І. Борисова, А. Сидорова, І. Раджевскі, В. Вульф). 

Вважається, що вперше термін «інтермедіальність» було використано 

німецьким вченим О. Ханзен-Льове у 80-ті рр. минулого століття, який 

запропонував наступну дефініцію: «співпраця гетерогенних художніх форм у 

рамках одного інтегрального медіуму (театр, опера, кінофільм, перформанс 

тощо), а також єдиної мультимедійної презентації, що відбувається при зовсім 

інших інтертекстуальних умовах і виявляє інші кореляції, ніж у випадку 

мономедіальної комунікації (літературний текст, німе кіно тощо)» [277, с. 291- 

292]. Поділяючи, таким чином, види презентації у мистецтві на мономедійну і 

мультимедійну, де перша здійснюється шляхом підпорядкування засобам 

певного виду мистецтва, О. Ханзен-Льове приписує притаманні інтермедіальні 

риси саме мультимедійній, що відбувається у синтетичних видах мистецтва. 

Вважається, що інтермедіальність як самостійна сфера досліджень 

сформувалася у контексті літературознавства і компаративістики у 1950-1960-і 

роки [157, 231]. Саме в роботі німецького літературознавця О. Ханзен-Льове 

[157] вперше визначено теоретичні принципи інтермедіальності, яка 

розглядається як аспект проблеми синтезу і взаємодії мистецтв. Саме в 

контексті    літературознавчих    досліджень    формується    спостереження,  що 

«слова» у художньому тексті можуть бути виражені не лише вербально, але й 

будь-якими іншими елементами художньої форми – звуком, кольором, об’ємом, 

забезпечуючи перехрещення різних кодових систем, що пізніше з позиції теорії 

інтермедіальності починають розцінювати як «медіа» [223]. 
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І, хоча, як історичне явище і етап розвитку відносин між різними видами 

мистецтва, інтермедіальність можна спостерігати вже у ХІХ столітті, як теорія і 

метод аналізу вона сформувалася і активно розвивалася в останні десятиріччя 

ХХ і на початку ХХІ ст. [97, 214, 165, 168, 213, 214]. 

Розгляд сучасних видів мистецтва, серед яких і художні твори, з позиції 

інтермедиальності бере початок з визнання того, що, будь-який з них, маючи 

свою специфіку, головним чином покликаний передати доступними їм 

засобами індивідуальну картину світу митця. Виходячи з цього, акт творіння, 

так само як і сам твір, сприймається як висловлювання (частина 

висловлювання), або акт комунікації [223]. Беручи до уваги, що у 

розпорядженні різних видів мистецтва знаходяться різні засоби вираження, 

особливої уваги стала потребувати проблема кодування і перекодування цих 

творів всередині різних семіотичних систем, якими і є твори літератури, інших 

видів мистецтва і культури в цілому. 

Ця проблематика розроблялася в багатьох роботах Ю. М. Лотмана з 

семіотики простору культури, літератури і мистецтва. Вихідною передумовою 

його робіт стала ідея структуралістів про те, що світ є текст [80, с. 617–632]. То 

ж у широкому сенсі текстом є і твори музики, живопису, скульптури чи 

архітектури, мода і одяг, і побут – тобто, в кінцевому рахунку, весь простір 

культури [179, c. 2]. На цій основі Ю. М. Лотман розробляє концепцію 

семіосфери як особливої сфери існування культури, а значить, літератури і 

інших видів мистецтва в тому числі [125, c. 237].Однак, специфіка кожного з 

них не знімає проблеми їх взаємодії з художніми текстами, що розглядаються 

одночасно як знаки, і як системи знаків, тому розробки в цій галузі 

залишаються актуальними і сьогодні [223]. 

У системі інтермедіальних відносин перекодування знаків однієї 

семіотичної системи в іншу супроводжується взаємодією смислів. У своїх 

роботах Ю. М. Лотман зауважив, що складні діалогічні та ігрові відносини між 

різноманітними підструктурами тексту, що утворюють його внутрішній 

поліглотизм, є механізмом смислотворення [124, c. 17]. Вербальна і живописна 
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картини, наприклад, суттєво різняться, адже властива образотворчому 

мистецтву статика замінена в художньому творі динамікою літературного 

образу, що виникає внаслідок смислових асоціацій і тому набуває нових 

відтінків [167, с. 48]. Саме тому феномен інтермедіальності полягає у 

розширенні можливостей інтерпретації літературного твору не лише за 

допомогою літературознавчого інструментарію, але й шляхом збагачення його 

мистецтвознавчою термінологією [227, c. 213]. 

Отже, інтермедіальність є не лише явищем сучасного мистецького 

процесу, у якому художня література не стоїть осторонь, а, значить, відповідно, 

зазнає на собі вплив аналогічних тенденцій, а й може виступати терміном 

аналізу художнього твору [167, с. 48]. 

Як невід’ємна ознака сучасного літературно-художнього дискурсу, 

інтермедіальність характеризує текст як поєднання численних інших текстів чи 

їх фрагментів, відтворення полікодових (аудіальних, візуальних, тактильних) 

феноменів, сполучення непоєднуваного, іноді парадоксального, що приводить 

до невичерпності й непередбачуваності авторських варіацій [132, c. 9], а також 

характеризує світовідчуття сучасної людини, яка живе у світі медіа. Кожний 

окремо взятий текст, як правило, виявляється місцем перетину інших, адже 

письменник перебуває під впливом різноманітних дискурсів, реагує на інші 

твори [168, с. 4]. 

Саме тому інтермедіальність виступає не лише як результат засвоєння, а й 

підпорядкування літературою властивих іншим видам мистецтва виражальних 

засобів, що дало підстави Ю. М. Лотману визначати інтермедіальність як «текст 

у тексті» [126, c. 28], Є. Фаріно  –  як «мистецтво  в мистецтві»  [256,  c.  271], 

Н. В.Тішуніній – як «специфічну форму діалогу культур» [198, с. 149]. 

До такого бачення органічно вплітається і сприйняття художнього тексту 

як    множинності    «кодів»,    тісно    переплітаючись    з     відомою     тезою 

Ю. М. Лотмана про множинність кодувань художнього тексту [128, c. 35] і з 

думкою М. М. Бахтіна про «поліфонії» художнього тексту [27, с. 381-382]. 

Дійсно, будь-який художній текст можна розглядати як мінімум двічі



27 
 

закодований: за допомогою природної мови та мови художньої літератури. 

Мова художньої літератури, так само як і мови театру, кіно розглядається, 

таким чином, як «вторинна моделююча системи» (Ю. М. Лотман) [127, c. 34-

35] (Б. А. Успенський) [204, c. 174] при чому вторинність вказує лише на факт 

їх створення за «первинною» моделлю мови. Коли ж доходить до поєднання 

цих мовних засобів з іншими мистецькими формами, полікодовість художнього 

тексту виходить на ще більш складний рівень, збагачуючись багатошаровими 

смислами. 

Можливість поєднання кодів різних видів мистецтв виникає, на думку 

дослідників, завдяки відсутності між зображальними і виражальними видами 

мистецтва неперехідної межі: «принципи побудови образних знаків, специфічні 

для однієї та для іншої, виявляються досить гнучкими, здатними 

модифікуватися, йти одна одній назустріч і навіть вступати в прямий контакт, 

об‘єднуючи свої зусилля для створення складних, синтетичних художніх 

структур» [100, c. 297]. 

У свою чергу, введення елементів інших видів мистецтва призводить до 

модифікації самого принципу взаємодії, що відбувається на рівні художніх 

кодів, приводячи до появи нових смислів. Так, додаткові значення виникають, 

якщо в художній твір вмонтовуються гетерогенні фрагменти, наприклад: описи 

картин, архітектурних споруд, музичних шедеврів тощо [231, c. 60]. Художній 

твір починає відтворювати інші семіотичні системи, якими постають у цьому 

випадку різні види мистецтва. 

Отже, підсумовуючи зазначені вище погляди, окреслимо коло вихідних 

положень, на яких ґрунтується розуміння інтермедіальності, і які в принципі 

уможливлюють процес синтезу мистецтв: 

1) художня форма активно бере участь в інформаційному обміні 

(семіотизація форми); 

2) художні форми різних видів мистецтва мають специфічні риси, які 

визначаються особливостями свідомості (диференціація форм); 



28 
 

3) художні форми різних видів мистецтва знаходяться в стані взаємного 

обміну і взаємодії один з одним (релятивизація форм) [168, с. 152]. 

Звичайно, інтермедіальність як складне явище відтворення в художньому 

тексті таких образних структур, що несуть інформацію про інші види 

мистецтва, не може не викликати різних трактувань, що стимулювало появу 

гетерогенних концепцій інтермедіальності [314, с. 45], [168, с. 152], в яких і сам 

термін трактується з акцентом на різних його аспектах. Ці тлумачення 

інтермедіальності можна узагальнити і систематизувати у вигляді наступних: 

1) створення цілісного поліхудожнього простору в системі культури (або 

створення художньої метамови культури) [168, с. 152]; 

2) особливий спосіб організації художнього тексту; [168, с. 152]; 

3) специфічна форма діалогу культур, здійснена за допомогою взаємодії 

художніх референцій; [168, с. 152]; 

4) специфічна методологія аналізу як окремого художнього твору, так і 

мови художньої культури в цілому, яка, у зв'язку з інтенсивною появою все 

нових видів медіадискурсу в сучасному інформаційному просторі, інкорпорує 

все більше елементів до своєї структури, стаючи усе більш полікодовою [168, с. 

152]. 

Вибір погляду багато в чому залежить від сфери дослідження і обраного 

підходу до аналізу інтермедіальних явищ, тому на основі запропонованих і 

розглянутих у цьому підрозділі роботи в наступних буде обґрунтоване 

тлумачення інтермедіальності як явища художнього тексту, що трактуємо як 

текстову категорію. 

Але перед цим вважаємо за потрібне розглянути також суміжні терміни, 

що часто застосовуються як синонімічні або тотожні, ускладнюючи виведення 

однозначної аналізованого терміну, що також сприятиме систематизації знань 

про інтермедіальність. 
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1.2 Інтермедіальність та суміжні терміни 

Суміжними до поняття інтермедіальності є екфразис, інтертекстуальність, 

інтерсеміотичність та інтердискурсивність. Розглянемо тлумачення і 

особливості застосування кожного з них, починаючи з поняття екфразису. 

Екфразис є новою міждисциплінарною герменевтикою літературної 

парадигми ХХІ століття як активно зростаюча методика вивчення тексту в 

аспекті інших видів мистецтва в рамках конкретних критеріїв. Поняття 

екфразису є вузловою точкою інтермедіальних процесів, які межують із 

релевантними категоріями як опис, переклад та трансгресія [41, с. 110]. 

Екфразис зазвичай трактується як опис артефактів, тобто творів живопису, 

графіки, скульптури, архітектури, що, з лінгвосеміотичного погляду, є 

процесом суміщення у вербальному дискурсі іконічних і знакових образів. 

Екфразис представляє собою здвоєний опис, зображення вже зображеного, 

об’єктом якого є художня реальність – світ, перетворений свідомістю і 

інтуїцією, творчою уявою і інтенціями художника, що втілюється іншими 

засобами – словесно [73, с. 14]. 

Екфразис виступає тією формою словесного вираження, описовість та 

зображальність якої мають особливе значення для наративного змісту твору. 

Ефразис, як репрезентація в літературному творі творів інших видів мистецтв, 

розширює наративний простір. Відбувається ніби подвоєння художніх світів 

[73, с. 15]. 

Можливості цього явища багато в чому пояснюються когнітологами, які 

акцентують увагу на етапах екфразису від візуалізації, екстраполяції і до 

словесного зображення за принципом іконічності [42, с. 72], що відбувається 

завдяки когнітивної наскрізності і універсальності мови всіх мистецтв, 

відповідно до теорії Н. Гудмена. Мистецтво розглядалося ним як спільна 

когнітивна сфера, де може відбуватися будь-яке зіставлення лише за умови 

відповідності мови одного мистецтва мові іншого [82]. 

Пропонуючи власну класифікацію мистецтв, що ґрунтується на 

когнітивній спорідненості, Н. Гудмен зі своїм підходом дав змогу створити  
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механізми взаємопроникнення або накладання одної на іншу мов різних 

мистецтв [274 c. 121-132], [42, с. 73], адже, на його думку, людина різними 

засобами — у живописі, скульптурі, графіці, літературі, театрі тощо — прагне 

висловити одне й те саме. Якщо сприймати всю сферу людської художньої 

креативності як певну цілісність, спільний простір, то варто припустити 

існування наскрізних знаків там, де йдеться про однакові  смислоструктури 

[274, c. 130]. 

Концентруючись, у зв’язку із цим на понятті референції, тобто 

взаємовідношенні між мовою та реальністю [217, c. 57] Н. Гудмен презентує 

уявлення про неї як про загальне і просте поняття будь-якого типу та ступеня 

символізації, як частину когнітивного процесу взагалі, що може бути у 

найрізноманітніших видах [274, c. 129-130]. Серед них описи, репрезентації, 

експресивні символи, зображення, екземпліфікація, алюзії, цитати, нотатки — 

такими є форми референції в його системі, які він зводить до двох 

елементарних видів референції – екземпліфікації (тобто референції засобами 

«зразків») та денотації (референції засобами «ярликів») [274, c. 129-130]. 

Він розглядав мову як медіум, а не лише як просте літерне відображення 

думки, вважаючи її всезагальною для всієї сфери мистецтва і культури, 

урівнюючи естетичний досвід, когнітивний та науковий. Ймовірно, саме його 

теорія символу, яку він вважає єдиною для всього простору людського 

мислення, і виступає основою екфразису і породжує нові можливості для 

представлення та осмислення порогових художніх явищ, а також веде до різних 

поглядів на медіальному перетині кордону і гібридизації [41, с. 110]. 

Для екфразису властивим є подвійний характер презентації, який забезпечує 

багатоплановість відтворення образу. Така можливість обумовлюється специфікою 

принципів мислення та конструювання образу в системі кількох презентацій, 

завдяки чому утворюєься когнітивна інтроекцію спільно для усіх її форм. 

Екфразис, виконуючи роль художньої інтроекції, не знеособлює образну 

інформацію, а доносить її у синкретичному вигляді, де психологічні механізми 

накладаються на важелі пам’яті та синтезують не просто
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візуальний феномен, але й епістемологічне середовище його існування. 

Інтроекція смислообразів, яка утворюється екфразисом має наскрізний, 

міжвидовий характер, стимулює утворення цілісності образу у його 

неповторності [42, с. 75]. 

При усій детальності розробленості поняття екфразису, яке отримало 

найбільш значну розробку у сфері літературознавчих досліджень, які пізніше 

поповнились когнітивними та семіотичними, вважаємо все ж термін 

«інтермедіальність» таким, що охоплює ширше коло культурних явищ (і 

особливо характеризує сучасний стан розвитку мистецтва), можливостей їх 

взаємопереходу, а також їх репрезентації у художньому тексті, тож більше 

відповідає заявленій меті нашого дослідження. 

Наступним терміном, який часто вживається як суміжний і навіть 

тотожнім, є «інтертекстуальність». На сьогоднішній день існує ряд досліджень, 

в яких інтермедіальність розглядається як окремий випадок інтертекстуальності 

і навпаки [313, 334, 340]. 

Ми вважаємо за необхідне розмежувати ці два поняття, при всій 

обгрунтованості цих аналогій. Таке розмежування між інтертекстуальністю як 

взаємодією вербальних текстів та інтермедіальністю як кореляцією різнорідних 

медіа-каналів було вироблено в роботі Ю. Мюллера [304, с. 83]. 

Підкреслюючи аналогічні ознаки, та об'єднуючи інтертекстуальність і 

інтермедіальність в інтегральному понятті «міжсеміотичні відносини», 

В.Вольф, називає інтертекстуальність «мономедіальним», а інтермедіальність 

«кроссмедіальним» варіантом даних відносин [337, с. 46]. 

Поняття інтертекстуальність в середині ХХ століття було введено у 

лінгвістичний ужиток постструктуралісткою Юлією Крістєвою як синтез 

структуралістської семіотики і багатозначності смислів у кожному художньому 

тексті, де воно використовувалось для охарактеризування взаємодії в межах 

однієї семіотичної системи. За її словами, «будь-який текст будується як 

мозаїка цитацій, будь-який текст - це вбирання і трансформація будь-якого 

іншого тексту» [113, с. 167]. 
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В цьому Ю. Крістєва, хоча і маючи першість у вживанні цього терміну, 

повторює у чомусь трактування Р. Барта, який вважав, що будь-який текст 

зітканий із цитат, відсилань, відголосся, і «все це мови культури», «старі і нові, 

які проходять крізь текст і створюють потужну стереофонію», «усякий текст є 

між-текст по відношенню до іншого тексту», «текст утворюється з анонімних, 

невловимих і разом з тим вже читаних цитат - з цитат без лапок» [26, с. 418]. 

Сходячись в думці про те, що кожен текст має інтретекстуальний характер, 

Ю. Крістева і Р. Барт мотивують це тією думкою, що все нове є повторенням 

чогось, що раніше вже стало відомим, цитуванням попередніх текстів в новому 

філософсько-художньому контексті: «Кожен текст є інтертекстом, інші тексти 

присутні в ньому в більш або менш впізнаваний формах: тексти попередньої 

культури та тексти оточуючої культури. Кожен текст являє собою нову 

тканину, виткану із старих цитувань. Уривки культурних кодів, формул, 

ритмічних структур, фрагменти соціальних ідіом і так далі –  усі  вони 

поглинені текстом і перемішані в ньому, оскільки до тексту і навколо нього 

існує мова» [197, c.149]. 

Сьогодні термін «інтертекстуальність» міцно увійшов в термінологічний 

обіг наукового простору, витіснивши інші, близькі за значенням терміни, 

застосовуючись у наступних розуміннях, коли йдеться про 1) свідому цитацію; 

2) несвідоме відтворення літературного шаблону; 3) випадковий збіг [200, c. 165]. 

Усі свідомі чи несвідомі відсилання літературного тексту до інших 

літературних чи не літературних текстів у вигляді цитати, епіграфа, натяку, 

алюзії, примітки, зауваження, коментарів, пародії, контрфактури, плагіату, 

залежно від жанру або стилю шляхом використання колективних збережених у 

культурній пам’яті символів прийнято  називати  «інтертекстуальністю»  [174, 

с. 132, 33, c. 14] як усвідомлені або неусвідомлені, точні або перетворені цитати 

чи іншого роду відсилання до відомих раніше текстам в складі більш пізнього 

тексту [190, с. 17]. 

З ходом розвитку лінгвістичної науки дещо мінялись і погляди на 

інтернетуальність, а точніше, зміщуватись акценти, відповідно до обраної
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дослідницької парадигми. Зокрема, постструктуралісти ХХІ  століття 

фокусують увагу на інтертекстуальності як видобутку в текстах, а не ряді 

співвідношень між різними текстами» [308] 

Загалом на сьогодні термін «інтертекстуальність» набув як вузького, так і 

широкого трактування. 

Вузького трактування інтертекстуальності дотримується Ж. Женетт, 

вказуючи на можливість її тлучмачення як одієї з різновидів більш широкого 

поняття «транстекстуальність», під яким розуміється «все те, що включає даний 

текст у явні і неявні відносини з іншими текстами» [170, с. 54]. 

Транстекстуальность включає в в себе п'ять типів міжтекстових відносин: 

1) архітекстуальність - відношення, яке даний конкретний текст 

підтримує з родової категорією, до якої він і належить; 

2) паратекстуальність - співвідношення тексту зі своїм паратекстом 

(передмовою, ілюстраціями та ін.); 

3) метатекстуальність - комментуюче і критичне посилання на свій 

передтекст; 

4) гіпертекстуальність - будь-які відносини, що зв'язують наступний текст 

(гіпертекст) з попереднім текстом (гіпотекстом); 

5) інтертекстуальність - відношення соприсутності між двома або 

декількома текстами. Таким чином, інтертекстуальність розглядається лише як 

вузьке явище серед розмаїття інших, заснованих на інших типах кореляції з 

іншими текстами, розцінюване лише як традиційна практика цитування, 

зазначена лапками, із зазначенням або без зазначення джерела, а також алюзію і 

плагіат [269, c. 401-403]. 

Аналогічні думки знаходимо і в роботах низки інших авторів, що 

трактують інтертекстуальність як включення в текст або цілих інших текстів з 

іншим суб'єктом мовлення, або їх фрагментів у вигляді цитат, ремінісценцій і 

алюзій» [18, с. 351]. Або розглядають її як діалог текстів, маркований певними 

мовними сигналами, не обмежуючи це явище виключно що переліком цитат, 

ремінісценцій і алюзій як вичерпним списком інтертекстових включень [118, с. 20]. 
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Постійно поповнюючи список формальних ознак інтертекстуальності, 

дослідники разом із тим і розширюють межі самого поняття. Це ілюструє, 

зокрема, точка зору, за якої будь-який повтор в процесі породження вторинних 

текстів розглядається як одна з його ознак [95, с. 35-37]. 

Вузьке розуміння інтертекстуальності застосовується, коли до уваги 

беруться лише взаємодії між певними типами вербальних текстів, якими 

найчастіше виступають художні тексти різних авторів, які в часовому 

відношенні визначаються як більш ранній і більш пізній [187, с. 51], діалогічна 

взаємодія текстів у процесі їх функціонування для забезпечення прирощення 

смислу твору» [169, c. 104]. 

Таким є трактування інтертекстуальності при вузькому розумінні тексту як 

вербального утворення, але, грунтуючись на більш широкому його баченні як 

будь-якого знакового, і тлумачення інтертекстуальності розширює свої межі за 

рахунок взаємодії між вербальними і невербальними текстами. Для позначення 

останнього, до речі, в сучасній лінгвістиці застосовується частіше саме термін 

«інтермедіальність», а також низка додаткових як «візуалізована 

інтертекстуальність», «інтеріконічність», «інтерсеміотичність», кожен з яких 

підкреслює синтетичний характер знакової структури, - ознаки, що втілюють у 

собі так звані креолізовані тексти [155, с. 133], в яких «вербальні і інонічні 

елементи утворюють одне візуальне, структурне, смислове та функціональне 

ціле» [13, с. 17]. 

Тоді  як  термін   «інтермедіальність»  [277,   c.   292]  корелює  з  терміном 

«інтерсеміотичність», що означає поєднання будь-яких знакових структур [185, 

c. 16] за принципом гіперо-гіпонімічності, поняття «візуалізованої 

інтертекстуальності» або «інтеріконічності», застосовуються для такого типу 

невербальних міжтекстових зв'язків, які виникають, коли в основі створення 

вербального тексту лежить вихідний текст не вербального, а візуального 

характеру [220, с. 209]. 

У наведених вище розуміннях зазначені терміни досить чітко 

відмежовуються від поняття «інтермедіальність», проте не виключені і випадки 



35 
 

настільки широкого їх тлумачення, що вони взагалі можуть ототожнюватись 

один з одним, трактуючись як «взаємодія текстів та / або їх фрагментів як в 

плані змісту, так і в плані вираження», «спосіб, яким один текст актуалізує в 

своєму внутрішньому просторі інший» [220, с. 49], або у розумінні 

міжтекстових зв'язків, які не тільки виражаються в текстових вербальних 

включеннях, але також відображають  загальну діалогічність в культурі [155,   

с. 133], [154, с. 66]. 

Широта розуміння інтертекстуальності впливає на розширення переліку 

формальних ознак інтертекстуальності, за допомогою яких породження тексту 

може здійснюватись за допомогою: 

1) вербальних і невербальних текстів, які беруть участь в породженні 

смислу і співвідносяться з поняттям суб'єктної прецедентності; 

2) дискурсів (літературного, наукового, ділового та ін.), а також соціо- 

культурних дискурсів, якi характеризуються надсуб'ектною  прецедентністю, 

під якою розуміється текстотвірна частина текстового простору, що зберігає 

інтракультурний і міжкультурний колективно створений семіотичний досвід 

[153, с. 36]. 

Відповідно до такого підходу, інтертекстуальність вписується в широкий 

культурний контекст як універсальний семіотичний закон [155] і треба 

зазначити, що інтертекстуальні смисли народжуються не в самому творі, а 

розкривається в процесі інтерпретації читача [2]. Адекватне і глибинне 

розуміння цих смислів є можливим лише завдяки вертикальному контексту – 

«історико-філологічній інформації, що є об’єктивно закладеною у творі» [23, c. 

49] і фоновим знанням реципієнта. 

Таким чином, переважна кількість дослідників сходяться в думці щодо 

вибудовування зв'язку системи інтертекстуальних відносин всередині одного 

семіотичного ряду, а у випадку з явищем інтерсеміотичності у творі – щодо 

взаємодії різних семіотичних рядів, в чому вбачаємо їх головну відмінність від 

терміну «інтермедіальність», що, на наш погляд, поєднує обидві можливості. 
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Ще одним із суміжних термінів до поняття «інтермедіальності» виступає 

«інтердискурсивність», яку іноді розглядають як форму інтертекстуальності 

[96, с. 129], або ж як результат артикуляції різноманітних дискурсів та жанрів в 

одній комунікативній події [96, с. 128]. 

Інтердискурсивність як використання в продукованому тексті структурних 

та лексико-семантичних особливостей інших типів дискурсу, передбачає 

«когнітивне перемикання» з однієї системи знання або типологічної моделі на 

іншу, що означає перехід в свідомості автора, а також і читача, з одного типу 

дискурсу на інший [47, с. 122]. 

Інтердискурсивність є актуальною проблемою сучасної лінгвістики і 

останнім часом усе частіше привертає увагу дослідників [222, c. 7], що 

вивчається здебільш через розвиток теорії інтертекстуальності у дискурсивній 

парадигмі із залученням надтекстових відношень – культурних кодів, 

ментальності, норм людської діяльності тощо. Це відбувається, виходячи з 

розуміння дискурсу як зв'язного тексту в сукупності з екстралінгвістичними, 

прагматичними, соціокультурними, психологічними і іншими факторами [19, с. 

71–88, 14, c. 159-160]. 

Інтердискурсивність характеризує взаємодію різних дискурсів, тобто 

перехрещення, інтеграцію різних областей знання й практики [222, 255], 

поєднання різновидів мови, використання якої обмежене певною областю 

(політики, медицини і т.ін.) [101, 255], або способів мовлення, пов’язаних із 

певним досвідом та ідеологією. Отже, інтердискурсивна взаємодія може 

проявлятися за допомогою вербального втілення – використання лексичних 

засобів, з самого початку не властивих тому дискурсу, до складу якого вони 

включені, за допомогою застосування загальнонаукових правил, принципів, 

методів, тем, мотивів, сюжетів, моделей і положень, релевантних для багатьох 

областей знання. Актуалізаторами інтердискурсивності можуть виступати 

прецедентні феномени, факти з практичної життєдіяльності, терміни, символи, 

позначення соціокультурних, історичних, політичних реалій; імена відомих 

людей, назви організацій, цитати, алюзії, ремінісценції [47, с. 122]. 



37 
 

Очевидно, що у вузькому розумінні термін «інтердискурсивність» має 

іншу сферу застосування порівняно із поняттям інтермедіальності, де 

інтердискурсівний простір розглядається як «зовнішнє оточення, в якому 

формується і проводиться дискурс, той простір, в якому народжуються смисли» 

[6, c. 139-144].Але, оскільки для постмодерністського художнього дискурсу 

характерними є зв'язки не лише з літературою як знаковою системою, але і з 

музикою, живописом, архітектурою та іншими видами мистецтв, в широкому 

сенсі вони також можуть розцінюватись як форми дискурсу. Звідси з’являється 

тлумачення інтердискурсивності як взаємодії художнього дискурсу 

постмодернізму з різними вербальними семіотичними системами (окремими 

видами наукової метамови) і невербальними знаковими системами (музикою, 

живописом, архітектурою, кіномистецтвом та іншими) в рамках семіосфери 

[151, с. 87]. 

Вважається, що в дискурсі процес формування інтертекстуальних структур 

будується за принципом фрактальної подібності, що активізує механізми 

внутрішньо- і міжтекстових взаємодій і забезпечує зв'язок частин тексту один з 

одним, окремого тексту з іншими текстами цього ж автора і з прецедентними 

феноменами [151, с. 88]. Останні і встановлюють фракталоподібне 

співвідношення похідного тексту з безліччю попередніх за допомогою 

відтворення точного формулювання висловлювання або формування 

відповідних асоціацій. 

Отже, незважаючи на подібність із вже аналізованими термінами, якщо 

реалізація категорії інтертекстуальності пов'язана з активізацією різного роду 

ремінісценцій, які відсилають до тих чи інших літературно-художніх джерел, то 

інтердискурсивність актуалізує елементи і коди, що належать різноманітним 

семиотическим системам, що наближує її до інтермедіальності в аспекті 

гетерогенності каналів взаємодії. Втім, термін інтердискурсивність залишає 

поза сферою свого застосування низку явищ художнього тексту, які не 

вписуються до кола номінованих ним феноменів як екфрастичні описи, 

мистецькі реалії тощо. 
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У спробі розмежування сфер застосування зазначених термінів, серед яких, 

поряд з інтермедіальністю, такі як інтерсеміотичність, інтердискурсивність, 

семіотики звертаються і до ключових характеристик знака, а саме – 

перцептивних особливостей їх сприйняття та канали отримання інформації від 

них [57]. Адже знаки, розпізнаючись сенсорними системами людини, 

поділяються на декілька підгруп в залежності від залучення певної з них: 

аудіальні (сприймаються слухом), візуальні (сприймаються зором), густаторні 

(сприймаються смаковими рецепторами), ольфакторні (сприймаються нюхом), 

тактильні (сприймаються дотиковими рецепторами). 

Знаки зберігаються на різноманітних носіях – медіа, які мають орієнтацію 

на перцептивні канали, а відповідно, відношення між такими знаками позначає 

термін «інтермедіальність», розширюючи сферу свого застосування і на вказане 

коло феноменів. А оскільки перцептивний аспект знаків входить до кола 

досліджуваних феноменів, це є додатковим агрументом для використання саме 

його нашій роботі. 

У виведенні ж різниці  між двома поняттями «інтермедіальність» та 

«інтерсеміотичність» в такому випадку важливу роль відіграє орієнтація знаків 

на канал сприйняття, в результаті чого інтерсеміотичність та інтермедіальність 

можна співвідносити як загальне та окреме. Отже, всі інтермедіальні 

відношення є інтерсеміотичними, а до інтерсеміотичних відношень між 

знаками належать відношення між знаками, скерованими на один канал 

перцепції інформації, в той час як інтермедіальність охоплює усі види 

перцептивних знаків. Так, наприклад, аудіальні семіотичні системи 

виражаються знаками-символами, а візуальні – знаками-образами тощо. 

Залучення усіх знаків до аналізу є особливо актуальним, коли вони стають 

об‘єктом інтерпретації засобами мовного коду [290, c. 330] і ми маємо справу з 

результатом їх кодування засобами мови і художнього тексту, зокрема [218, с. 42]. 

Таким чином, розглядаючи співвідношення між різними «медіа» в аспекті 

їх вторинного кодування в художньому тексті, інтерсеміотичність (як 

відношення між знаками, субстанція яких є відмінною) передбачає аналіз  
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взаємодії між текстами, створеними із залученням таких знаків, а 

інтермедіальність (як відношення між знаками, орієнтованими на різні канали 

перцепції інформації) передбачає акцент уваги саме на текстах, створених за їх 

допомогою. 

На наш погляд, за умов фокусу уваги на лінгвільному відтворенні такого 

роду знакових систем та взаємодії між ними засобами художнього тексту, що є 

вторинною семіотичною системою по відношенню до них у випадку описового 

представлення, гетерогенність знакової природи мистецтва, що об‘єктивує 

інтерсеміотичні аспекти вербалізації різних їх видів в художніх текстах, знімає 

певним чином необхідність розмежування понять інтермедіальності, 

інтертекстуальності та інтерсеміотичності внаслідок ототожнення дійсності із 

текстом у постмодерністському сприйнятті. Дійсно, розмежування текстів на 

однорідні (гомогенні) і інтермедіальні (гетерогенні) стає, з одного боку, більш 

виразним і затребуваним авторами як певним засобом виразності та образності, 

а з іншої – інтерпретаторської позиції, часто ніби-то нівелюється баченням 

будь-якої знакової системи, що має цілісне значення і зв'язність, як текста, в 

результаті чого до текстів відносять картини, таблиці, ноти, ритуали, кіно та 

інше [189,c. 16], і сам художній текст у вузькому його розумінні може 

розширювати ступінь своєї полікодовості, поєднуючи візуальні, іконічні та інші 

засоби образності. 

Пропонуючи системне зіставлення проаналізованих суміжних із 

інтермедіальністю термінів (див. Додаток А «Порівняльна характеристика 

поняття «інтермедіальність» та суміжних термінів»), акцентуємо увагу на тому, 

що усі порівнювані концепти мають спорідненість в міждисциплінарному 

характері, когнітивній спрямованості, використанні естетики сприйняття та 

різних практик візуалізації, хоча їм і властиві відмінності у походженні, 

функціях, системі аналізу, до якої вони долучаються. Втім, вбачаємо у них 

набагато більше спільного, що дозволяє сприймати проаналізовані терміни як 

ті, що співвідносяться з терміном «інтермедіальність» за принципом гіпо- 

гіперонімії, де останнє виступає найбільш широким за спектром позначуваних 
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явищ, що дозволяє розглядати явища інтерсеміотичності, інтертекстуальності 

або інтердискурсивності при певному підході як окремі випадки 

інтермедіальності, що трактується в роботі як складна текстова категорія. 

Такий узагальнюючий підхід є особливо актуальним на сучасному етапі 

розвитку лінгвістики, коли спостерігається тенденція до проведення 

комплексних досліджень тексту, що потребує розширення фокусу дослідження 

для більш глибинного розуміння специфіки феномену художнього тексту як 

полікодової системи і сфери перехрещення дії різних медіа, починаючи з 

перецептивно виведених і завершуючи художньо оформленими. 

Підсумовуючи множинність підходів до тлумачення терміну, і 

концентруючись, перш за все, на семіотичному плані художнього тексту, 

пропонуємо наступне узагальнення щодо його дефініції на основі низки 

запропонованих дослідниками, що були розглянуті вище. Отже, 

інтермедіальність – це особливий тип структурних взаємозв'язків всередині 

художнього твору, який засновано на взаємодії мов (художніх кодів) різних 

видів мистецтва в системі єдиного художнього цілого, а також наявність в 

художньому творі таких образних структур, які відсилають до іншого виду 

мистецтва. При цьому, таке розуміння інтермедіальності ґрунтується на її 

загальнокультурологічному трактуванні як досвіді створення цілісного 

поліхудожнього простору в системі культури, підставі для діалогів культур, що 

здійснюється за допомогою взаємодії художніх референцій, якими можуть 

виступати знакові для певної епохи художні образи або стилістичні прийоми. 

Поєднання відомих на сьогодні в науковому обігу визначень інтермедіальності 

застосовується в цій роботі як підґрунтя розуміння інтермедіальності як 

текстової категорії, що розкривається нижче, але, перед цим, розглянемо 

запропоновані типології інтермедільності. 

 
1.3 Типи інтермедіальності 

Звичайно, для більше глибокого розуміння явища треба прояснити 

можливе розмаїття його типів. 
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До теперішнього часу розроблено кілька типологій інтермедіальності, які 

засновані на інтерпретації відносин в семіотичному трикутнику. 

В одному з підходів інтермедіальність представлена трьома типами. 

Перша тип інтермедіальності пов'язаний з моделюванням матеріальної 

фактури іншого виду мистецтва в літературі (означуване - індекс - проекція). Тут 

мова йде, наприклад, про мелодику поетичної мови, про візуальні форми в поезії 

(паліндром, анаграма, акровірш) або прозі. Другий тип інтермедіальності 

передбачає проекцію формотворчих принципів музичного твору, архітектурної 

споруди, живописного полотна або кінокартини в літературному тексті 

(означуване - символ - транспозиція). Третій тип інтермедіальності заснований на 

інкорпорації образів, мотивів, сюжетів творів одного медіального рангу - музики, 

графіки, скульптури - в твори іншого медіального рангу - літератури (денотат, 

референт - ікона, копія - трансфігурація). Під інтермедіальними інкорпораціями 

розуміють словесні описи творів / мотивів живопису, скульптури, музики, 

кінематографа, які містяться в художньому творі [180, с.11]. 

У цьому випадку зв'язок між медіальними рядами здійснюється за 

принципом «текст у тексті» (Ю. М. Лотман), «мистецтва в мистецтві» [256, с. 

375-378] або «геральдичної конструкції» (М. Б. Ямпольський), яка передбачає 

створення «зменшеної моделі» об'єкта в творі, що відображає «перехід від 

предметності до репрезентації» [231, с. 71]. 

Дослидники виводять семіотичну базу, яка забезпечує досить гнучкий 

апарат для операцій з текстами, в яких актуалізується той чи інший план 

інтермедіальності. Наприклад, «мелодика» вірша, візуальна поезія 

функціонально співвідноситься з означувальним («зовнішній елемент») у 

структурних паралелях, яким є перший компонент, на другому плані в 

екфразисі актуалізується значення (сигніфікат), і третім компонентом є 

означуване (денотат, або референт) [180, с.12]. 

На наявності різноманітних підходів до тлумачення терміна 

«інтермедіальність» з двох основних точок зору – семіотичної та технологічної, 

ґрунтуються деякі підходи до класифікації типів цього явища. Такий підхід
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запрононовано  Й.  Шрьотером, який виокремлює чотири підходи поняття 

«інтермедіальність» в ракурсі його семіотичного трактування, і, відповідно, 

розмежовує чотири типи інтермедіальності: синтетичну, трансмедійну, 

трансформаційну й онтологічну [168, c. 23]. 

Схема 1 Типи інтермедіальності за Й. Шрьотером 
 
 

В цілому позначені Й. Шрьотером типи представляють різновиди 

інтермедіальності на основі взаємопов'язаних між собою форм взаємодії 

мистецтв: синтезу мистецтв (як форма мульти - і мономедійності) і 

інтермедіальності (як взаємодії мов і текстів мистецтв). 

До синтетичної інтермедіальності відносять поєднання деяких засобів 

масової інформації, що призводить до створення нового медіуму. 

Інтермедіальність як синтез медіа, що в результаті дає єдність, повертає 

цілісність буття [319]. 

Формальна або трансмедіальна інтермедіальність грунтується на 

наявності формальних структур,  характерних для різних медіа. Й Печ [309, c. 

166] наголошував на невід’ємності медіуму і форми, оскільки форма 

з’являється тільки у медіумі. При такому підході вважається, що між 

літературою та кіно не існує інтермедіальності, вона виявляється тільки між 

літературним  медіа  та  екранізованим  оповіданням  або  наративом, оскільки, 
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наприклад, один і той же сюжет може бути втілений засобами різних видів 

мистецтва. 

Трансформаційна інтермедіальність передбачає репрезентацію одного медіа 

іншим з перекладом з однієї знакової системи в іншу з трансформацією інформації 

при переході до іншого медіуму. Цей вид інтермедіальності виявляється у процесі 

репрезентації (наприклад, живопис у кіно, архітектура на фото). 

Онтологічна інтермедіальність – тип, вирізнення якого визначається 

самим буттям медіа, що є невідривно поєднаними одне з одним (як музичність 

поезії, театральність прози). Ґрунтується існування такого типу на ідеї, що 

медіа завжди існує у зв’язку з іншими медіа і не існує жодного з них, який міг 

би бути самостійним. 

Перелічені типи об’єднуються тим, що, незважаючи на свою різнорідність, 

види мистецького дискурсу утворюють художню єдність, відповідно і самі типи 

також є тісно переплетеними у своїй взаємодії [227, с. 212]. 

Наприкінці ХХ століття Вернер Вольф презентував нову типологію 

поняття, ставши в результаті одним із основних теоретиків інтермедіальних 

кореляцій. Типологія В. Вольфа базувалася на системі взаємодії мистецтв [214, 

c. 43], де він виділяє два типи – внутрішньокомпозиційну та позакомпозиційну, 

які в свою чергу мають свої підтипи і особливості. Серед видів такої взаємодії 

мистецтв спостерігаємо і явище інтермедіальності, що демонструє схема (Рис. 1.2): 
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Рис 1.2 Інтермедіальність в контексті взаємодії мистецтв 
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Групування інтермедіальних зв’язків, за Вернером Вольфом, передбачає 

таку послідовність: екстракомпозиційна інтермедіальність та 

інтракомпозиційна (у вузькому сенсі) інтермедіальність. 

У свою чергу автор розділяє екстракомпозиційну інтермедіальність на: 

1) трансмедіальність (наприклад, варіації у музиці та літературі, 

розповідний характер музики та літератури); 

2) інтермедіальну транспозицію (перехід роману в оперу). 
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Інтракомпозиційна інтермедіальність поділяється декілька різновидів: 

1) інтермедіальне посилання (використання однієї семіотичної системи): 

а) явне посилання або інтермедіальна імітація (музикалізація художньої 

літератури, програмна музика); 

б) неявне посилання або інтермедіальна лематизація (обговорення музики 

в літературі, характер композитора в художній літературі); 

2) плюральна інтермедіальність (використання понад одного символу, які 

належать до кількох семіотичних систем): 

а) інтермедіальне злиття (постановка опери); 

б) інтермедіальна комбінація (текстуальна основа опери). 

Вернер Вольф зауважує, що попередні дослідження були сфокусовані на 

«інтракомпозиційній інтермедіальності» або «інтермедіальності у вузькому 

сенсі» та її видах. Типологія, запропонована ним, базується на більш широкому 

тлумаченні цього терміна, а саме»екстракомпозиційної інтермедіальності» та її 

видів [227, с. 213]. 

Отже, В. Вольф пропонує розділяти відкриту (overt, direct) і приховану 

(covert, indirect) форми інтермедіальності [337, c. 37-58]. Перший варіант 

передбачає включення декількох «медіа» в один («multimediality», 

«plurimediality»). Як класичні приклади такого типу інтермедіального 

об'єднання В. Вольф називає «мультімедійні», тобто синтетичні жанри 

(театральна вистава, звуковий фільм, опера, пісня), а також вставки ілюстрацій 

або нотних фрагментів в літературний текст. Другий варіант передбачає не 

буквальне використання матеріалу іншого виду мистецтва (гетерогенна 

структура медіатексту), а його переклад на мову «медіадомінанти» (гомогенна 

структура). В. Вольф описує дві форми такого перекладу, серед яких 

експліцитна – «розповідь» або «тематизация» («telling», «thematization») та 

імпліцитна – «імітація» («showing», «imitation», «dramatization»). У свою чергу, 

ці форми поділяються відповідно на 1) текстуальні, паратекстуальні, 

контекстуальні; 2) «word music», структурні і змістовні аналоги музики. 
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Як бачимо, В.Вольф дуже ретельно і детально підійшов до типологізації 

видів такого складного феномену як інтермедіальність. Втім, спроби 

класифікувати можливі види інтермедіальності цим не вичерпуються і ще один 

підхід спостерігаємо в роботах О. Ю. Тимашкова, який виділяє три основних типи: 

1) Конвенційна інтермедіальність – вид стосунків між гетерогенними 

медіа, коли є деяка невідповідність твору певної конвенції щодо характеристики 

його медіума (використовується тоді, коли мова йде про театральність 

літератури, музикальність живопису, образотворчість або пластичність музики). 

2) Нормативна інтермедіальність – вид стосунків між різними медіа, 

що представляють один й той самий сюжет. 

3) Референційна інтермедіальність – навмисне цитування тексту одного 

медіума в тексті іншого, коли текст одного медіума, та й сам медіум виступає 

як референт. 

Усі зазначені типи відносин на практиці є взаємопов'язаними і 

взаємообумовленими, а їх поділ викликано вимогою наукового аналізу. 

Новим напрямком в інтермедіальних дослідженнях є такий вид 

інтермедіальності як віртуальна інтермедіальність [227, с. 212]. 

Природа феномену інтермедіальності ппідказує ще один спосіб поділення 

інтермедіальності на взаємодію, по-перше, видів мистецтва як медіа, які 

циркулюють в полі культури, по-друге, результатів роботи каналів комунікації 

(слухового, зорового) і засобів комунікації в літературі. 

Отже, аналітичний огляд літератури, в якій дослідники апелюють до 

поняття «інтермедіальність» та суміжних термінів, дозволив звести розмаїття 

дефініцій терміну до наступного бачення інтермедіальності, враховуючи, що в 

нашому дослідженні, виконуваному на матеріалі художнього тексту, одним з 

мистецьких медіумів виступає художня література. Інтермедіальність 

спримаємо як відтворення в художньому тексті таких образних структур, що 

несуть інформацію про інші види мистецтва, що постають як окремі коди – 

живописні, кінематографічні, музичні тощо в складі художнього тексту як 

полікодової структури, вивчення яких дозволяє виявити смислові глибини,  
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віднайти приховані в інтрахудожніх дискурсах відтінки значень. Більш того, 

інтермедіальність тлумачиться в роботі в інтерпретаторських цілях як текстова 

категорія. 

 
1.4 Інтермедіальність як текстова категорія 

Інтермедіальність, що вміщує в себе сукупність проявів синтезу, 

перехрещення, взаємодію мистецтв, вербалізованих різнорівневими засобами 

художнього тексту, і розглядається як семіотичне явище перехрещення 

геретогенних кодів у текстовій тканині, тлумачитсья в роботі як текстова 

категорія. Та перш ніж обґрунтувати наше розуміння інтермедіальності як 

текстової категорії, зробимо огляд досвіду трактування категорії  в 

гуманітарних науках та лінгвістичних дослідженнях. 

Наразі в лінгвістиці не існує єдиної точки зору щодо розуміння 

текстоутворюючих категорій й ознак тексту, і навіть їх систематизації, що 

обумовлено різними підходами до вивчення тексту і різними аспектами його 

розгляду і аналізу [192, c. 98-99]. 

Питання множинності підходів до розуміння категорії продовжує бути 

сьогодні одним із актуальних в сучасній лінгвістиці. 

Проблема полягає і в тому, що термін «категорія» (гр. kategoria - доказ, 

висловлювання, ознака) також розуміється по-різному, і перш за все тому, що 

існує нелінгвістичне і лінгвістичне розуміння категорії [192, c. 98-99]. 

Розуміння категорії закладається в Аристотелевській концепції і 

характеризується як логіко-філософська з чітко окресленими межами, 

виникнення якої зумовлене наявністю для всіх її рівноправних членів тотожних 

ознак. Вони трактуються як сутності, які онтологічно притаманні цій чи іншій 

категорії [16, с. 194], серед яких – первинні: те, що реально існує у фізичному 

світі (конкретні і абстрактні), та вторинні: те, що  усвідомлено людиною [17,    

с. 109–111,113], та кожна з яких має власні невід’ємні (онтологічні) та 

розрізнювальні ознаки [там само, с. 94–96]. 
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В енциклопедичних роботах цей термін трактується з точки зору як 

філософії, так і з позиції лінгвістики. Доказом служить, зокрема, визначення 

даного поняття, а саме: 

1) загальне поняття, що відображає найбільш істотні властивості і 

відносини предметів, явищ об'єктивного світу (матерія, час, простір, рух, 

причинність, якість, кількість так далі); 

2) розряд, група предметів, явищ, осіб, об'єднаних спільністю будь-яких ознак; 

3) сукупність ряду протиставлених  один  одному  граматичних  значень  [353,  

с. 221]. 

У сучасних роботах з теорії мови підкреслюється, що «категоріальне – це 

найбільш узагальнене значення, яке не можна підвести під інше» [6, с. 384]. 

Сьогодні існує значна кількість різних точок зору на категорію в рамках 

різноманітних лінгвістичних теорій, таких як денотативно-референціальна 

теорія категорій, функціонально-семантична теорія категорій, фреймова 

семантика Ч. Філмора та когнітивна (семантико-когнітивна) теорія категорій 

[114, c. 14]. 

Тоді як останні виводяться в ході концептуалізації та категорізації світу з 

орієнтацію на прототип та ієрархію функціональних ознак [316, c.30], 

трактування текстових категорій спирається на різноманітні принципи в 

залежності від дослідницької задачі та обраного напряму і залишається 

суперечливим в лінгвістиці та її сучасних відгалуженнях. 

Причинами цього є, окрім різної теоретико-методологійної бази та 

обраного підходу дослідження, відсутність одноманітності термінології (серед 

термінів – текстова категорія, художня категорія, категорія художнього тексту, 

лінгвопоетична/лінгпопоетологічна категорія тощо), а також гетерогенністю 

самих текстових явищ, що інтерпретуються як категорії. 

Складність із наданням єдиної дефініції текстовій категорії пояснюється 

також їх постійно зростаючою кількістю, оскільки в ході лінгвістичного аналізу 

тексту вивчаються все нові й нові його якості, що поповнює низку текстових 

категорій (і такі категорії як звязність, завершеність, комунікативність тощо
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поповнюються категоріями (адресованості, когерентності, парадоксальності 

[65, 66,132], а це ускладнює їх систематизацію. 

До того ж, категорії художнього тексту тексту мають неоднорідну природу 

– перша їх група співвідноситься з певними конститутивними ознаками чи 

властивостями тексту (звязність, цілісність, завершеність, адресованість), а 

друга група представлена змістовними категоріями, які, формуючись в тексті, 

відображають уявлення про об'єктивну дійсність, мають план змісту і план 

форми і функціонують у складі тексту (темпоральність, тілесність), часто 

маючи текстоутворюючу функцію [71, c. 4-5; 201, c. 80-86; 67, c. 282]. Ці дві 

групи категорій художнього тексту визначають його «якісну своєрідність»[143, 

с.3-8], «текстові якості, найважливіші ознаки тексту, що мають збірний і 

узагальнюючий характер» [43, с. 161], найбільш загальні і суттєві властивості і 

ознаки його структури і організації [71, c. 139 ], а також змістовної сторони 

[216, с. 179-185], «така щабель абстрагування його змісту, при якій 

вичленяються ідеальні сутності, співвідносні зі змістом всіх конкретних 

художніх текстів» [219, с. 6], які є переплетеними і взаємообумовленими [188, c. 201] 

Категорії тексту являють собою щаблі в пізнанні його онтологічних, 

гносеологічних і структурних ознак [352, с. 144]. 

Спроби вивести певну ієрархію і визначити місце категорій тексту в ряду 

філософських та мовних категорій, виглядають по-різному у представленні 

різних авторів. 

Наприклад, Ц. Тодоров виділив три категорії: вербальна утворюється 

конкретними пропозиціями, що формують текст; синтаксична визначається 

взаємовідносинами частин тексту; семантична відображає глобальний сенс 

тексту і визначає частини, на які текст розпадається [199, c. 352]. Н. Е. Енквіст 

виділяє інші параметри: тема – основний зміст тексту; фокус - виділення 

маркованих елементів; зв'язок – засіб об'єднання відрізків висловлювання  [254, 

c. 14]. Але категорії цих дослідників відносяться до мови взагалі, без них немає 

процесу комунікації. Категорії тексту реалізуються в конкретних формах тексту 

по-різному  в  залежності  від  кожного  функціонального  стилю  і  не  всі  вони 
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можуть бути представлені, тоді як модель тексту абстрактна (в художньому творі 

естетико-пізнавальна функція трансформує всі інші функції мови) [254, c. 14]. 

Деякі з дослідників виділяють функціонально-семантичні категорії [138] як 

системи різнорідних мовних засобів, здатних взаємодіяти для  виконання 

певних семантичних функцій, ядром якої є морфологічна категорія [44], які 

вважають базовими. Наступною ланкою в цій ієрархії йдуть категорії тексту, 

що тлумачаться І. Р. Гальпериним як «закономірності організації тексту», які 

він, до речі, вважає граматичними категоріями, оскільки особливості ії 

функціонування дозволяють скласти граматику тексту [71, c. 4-5]. При цьому 

виходить взаємозв'язок: граматичні категорії базуються на понятійних, текстові 

– на граматичних. 

Незважаючи на майже синонімічне використання термінів «граматична 

категорія» і «категорія тексту» у І. Р. Гальперина, в даний час існують критерії 

їх розмежування. 

Так, професор О. П. Воробйова зіставляє текстові та граматичні категорії, в 

наслідок чого можна виділити основні відмінності між ними [64, c. 7-9]. 

1. В основу граматичних категорій кладуть понятійні [71, c.13], що 

розуміються або як мовне переломлення логіко-філософських категорій, або як 

замкнуті системи значень деяких універсальних семантичних ознак [347,  

c. 215], як узагальнений клас форм, що виражає певні граматичні поняття. 

Категорії тексту мають в своїй основі мовно-розумові (мисленнєві) категорії як 

прояв діяльності, пов'язаної з комунікацією і застосуванням знань. 

2. З точки зору структури провідним в граматичній категорії є відносини 

опозиції категоріальних форм при певній ролі неоппозитивних відмінностей, 

пов'язаних з принципом природної класифікації [44, c.17]. У той же час 

семантика і структура тексту з точки зору прояву тієї чи іншої категорії тексту 

може бути оптимально описана як функціонально-семантичне поле [201, 

c. 10,14]. Таке поле в порівнянні з лексіко-граматичними полями є більш 

об'ємним за змістом, носить переважно концептуальний характер, і не 

прив'язане до конкретних мовних засобів. 
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3. Реалізація категорії тексту на відміну від граматичної категорії носить 

не регламентований, а ймовірнісний характер. Головним для тексту виявляється 

не співвіднесеність характеру його формування з певними правилами або 

«граматиками», а широка можливість граматичного, семантичного, 

прагматичного вибору [142, c. 101]. 

4. У певному сенсі термін «граматичний» виявляється співвідносним з 

рядом властивостей тексту, в разі якщо вони проявляються під час реалізації 

тексту як функціонального потенціалу морфологічних і синтаксичних 

граматичних категорій [142, c. 101]. 

Така текстова перспектива не тільки розширює межі категорії тексту, а й 

дозволяє переглянути особливості реалізації ряду базових структурних 

категорій граматики. 

Для зарахування тієї чи іншої властивості до категорії тексту необхідно 

враховувати наступне: 

1) значущість ролі тієї чи іншої властивості або ознаки тексту в ряду інших 

ознак такого роду незалежно від його специфіки для тексту 

2) змістовну сторону явища (необхідно, щоб коммунікативно-змістовний 

інваріант категорії тексту, який відрізняється семантичною варіативністю, 

реалізувався в тексті за допомогою системи різнорівневих елементів). 

3) формальну сторону з використанням критеріїв форми, значення і 

функції [188, c. 188]. 

Перш ніж вказати на категоріальні ознаки тексту слід вказати на те, що 

текст як факт мовного акту є системним (це завершене повідомлення зі своїм 

змістом) та має двоїсту природу – статичність (текст – послідовність 

дискретних одиниць) і динамічність (можливість відтворення тексту). Причому 

зміст – інформація тексту в цілому – не може бути прирівняним до сенсу 

(думка, повідомлення в окремому реченні), і навіть до суми смислів, хоча 

виводиться з них. Зміст має свої форми предикації, без якої немає акту 

комунікації, є лише номінація окремих явищ. 
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Всі категорії тексту, обов'язкові і факультативні, переплетені і 

взаємообумовлені. Виділення будь-якої однієї з них для цілей дослідження 

тягне за собою її відокремлення, в результаті якого ясніше виступають 

онтологічні і парадигматичні характеристики даної категорії. 

На сьогодняшній день виділяють наступні категоріальні ознаки  художнього 

тексту: 

1) Інформація. Основними видами інформації виступають наступні: 

a) Змістовно-фактуальна – повідомлення про факти, експліцитна за своєю 

природою (вербальна) [7, c.4-5]. 

б) Змістовно-концептуальна – індивідуально-авторське розуміння відносин 

між явищами, описаними за допомогою змістовно-фактуальної інформації, що 

переважно притаманна художнім текстам і не є завжди вираженою з достатньою 

ясністю, а також не зводиться до ідеї твору; тут до задуму автора додається 

змістовна інтерпретація, яка знімає ентропію естетико-пізнавального плану [7, 

c. 4-5]. 

в) Змістовно-підтекстова – прихована інформація, яку видобувають із 

змістовно-фактуальної завдяки здатності одиниць мови породжувати 

асоціативні і коннотативні значення, а також завдяки здатності речень 

нарощувати смисли. В основі цього виду інформації лежить здатність людини 

до паралельного сприйняття дійсності (читання художніх творів) 

2) Членування. Інтеграція художнього тексту та його сприйняття як 

цілісності здійснюється в процесі осмислення, аналітичного розгляду видів 

співвідношення окремих частин. Виявлення системи членування тексту має 

своїм завданням ще й подолання лінійного плану сприйняття тексту (цим 

зумовлена поява таких категорій, як ретроспекція, проспекция, континуум 

тощо). Серед видів членування – 1) об'ємно-прагматичне (том, частина, глава, 

абзац); 2) контекстно-варіативне (мова автора = розповідь, опис, міркування, і 

чужа мова = діалог, цитацій, невласне-пряма мова) [7, c. 4-5]. 

3) Когезія (внутрітекстові зв'язки), що забезпечують континуум, тобто 

логічну послідовність (темпоральну і / або просторову) і взаємозалежність
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окремих повідомлень, фактів, дій, до засобів вираження якої на мовному рівні 

належать граматичні (союзи, союзні слова, причетні обороти), логічні (форми 

перерахування), асоціативні (ретроспекція, конотація, суб'єктивно-оцінна 

модальність), образні (викликають уявлення про об'єкти дійсності, які 

сприймаються чуттєво), композиційно-структурні (порушення послідовності, 

логічної організації) та стилістичні (послідовно повторювані стилістичні 

особливості) [7, c. 4-5]. 

4) Контінуум – категорія, пов'язана з поняттями часу і простору як певна 

послідовність фактів, подій, що розгортаються в часі, причому розгортання 

подій неоднаково протікає в різних типах текстів. Категорія контінууму як 

категорія тексту, що виявляється в різних формах перебігу часу, простору, 

подій, являє собою особливе художнє переосмислення категорій часу і 

простору об'єктивної дійсності [7, c. 4-5]. 

5) Автосемантія – залежність і самостійність відрізків тексту по 

відношенню до змісту всього тексту або його частини, які, перериваючи 

послідовність викладу фактів, подій, описів, являють собою узагальнення, лише 

побічно пов'язані з цими фактами, подіями, описами [7,  c.4-5]. 

6) Ретроспекція та проспекція. Ретроспекція – граматична категорія тексту, 

що об'єднує форми мовного вираження, які відносять читача до попередньої 

змістовно-фактуальной інформації, вирішальним фактором якої є повторення, і 

яка є тісно пов'язаної з континуумом. Подібно ретроспекції проспекція - один із 

прикладів оповідання, який дає читачеві можливість краще уявити собі і 

обумовленість подій і епізодів [7, c. 4-5]. 

7) Модальність, що розглядається як вираження реальності / ірреальності 

висловлювання, пов'язане з особистою оцінкою предмета думки і виражається в 

тексті не лише граматичними і лексичними засобами, але й реалізується в 

характеристиці героїв, умовиводах, в актуалізації окремих частин тексту тощо. 

[7, c.4-5]. 

8) Інтеграція і завершеність як стан пов'язаності окремих частин в ціле, а 

також і процес, що веде до такого стану шляхом об'єднання смислів окремих 
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надфразових єдностей, змісту окремих глав в єдине, підпорядковуючи їх 

загальної інформації твору. Результат інтегрування пов'язаний з категорією 

завершеності, яка реалізується тоді, коли з точки зору автора, його задум 

отримав вичерпне вираження, незалежно від того, розгадав чи читач цей задум 

[7, c. 4-5]. 

Це є базові категорії тексту як комунікативно завершеної одиниці 

мовлення, які характеризують його основні властивості. Перелічені параметри є 

основою для виділення текстологами семи критеріїв текстуальності, до яких 

відносять когезію, когерентність, інтенціональність, прийнятність, 

інформативність, ситуативність і міжтекстуальний зв'язок [7, c. 4-5]. 

Стосовно художніх текстів в дослідженнях виділяються 14 

текстоутворюючих категорій, а саме: цілісність, зв'язність, завершеність, 

абсолютна антропоцентричність, соціологічність, діалогічність, розгорнення і 

послідовність, статичність і динамічність, напруженість, естетичність, 

образність, можливість інтерпретацій [7, c. 4-5]. 

При цьому підкреслюється, що цілісність і зв'язність є фундаментальними 

текстоутворюючими категоріями, які «притягують до себе і групують навколо 

себе категорії, співвіднесені з ними» [24, с. 42]. 

Звичайно, перелік таких категорій-ознак може поповнюватись більш 

детальними, серед яких ми розглядаємо інтермедіальність художнього тексту, 

якому, наряду із інтертекстуальністю, притаманні якості категорії. Щодо 

застосовуваної  термінології,   то   такі   терміни   як   «текстова   категорія» або 

«категорія художнього текста» застосовуватимуться в роботі як синонімічні, 

тоді   як    терміни    «художня    категорія»,    «лінгвопоетична    категорія», або 

«лінгвопоетологічна категорія» вважаємо, більш притаманні суто поняттєвим, 

що формуються в художньому тексті як переломлення естетично-спрямованого 

мислення автора. Інтермедіальність же вважаємо категорією, що є властивістю 

художнього тексту, але грунтується на поняттєвих засадах. 

Аналітичний  огляд  літератури,  в  якій  дослідники  апелюють  до поняття 

«інтермедіальність» та суміжних термінів, дозволив звести розмаїття  дефініцій 
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терміну до наступного бачення інтермедіальності, враховуючи, що в нашому 

дослідженні, виконуваному на матеріалі художнього тексту, одним з 

мистецьких медіумів виступає художня література. 

Інтермедіальність сприймаємо як відтворення в художньому тексті таких 

образних структур, що несуть інформацію про інші види мистецтва, що 

постають як окремі коди – живописні, кінематографічні, музичні тощо в складі 

художнього тексту як полікодової структури, вивчення яких дозволяє виявити 

смислові глибини, віднайти приховані в інтрахудожніх дискурсах відтінки 

значень. Більш того, інтермедіальність тлумачиться в роботі в 

інтерпретаторських цілях як текстова категорія. 

З лінгвістичних позицій категорію художнього тексту розглядають як таку, 

що проявляється в семантико-структурному і змістово-оповідному аспектах і 

маркується за допомогою лінгвальних сигналів в тканині тексту як 

мовленнєвого твору, складаючись по мірі формування конкретного художнього 

тексту як його конститутивні якості [37, c. 92]. 

Отже, пропонуємо системно поглянути на інтермедіальність як на 

художню категорію, яка проявляється на різних рівнях текстового кодування, 

що обумовлює релевантність використання когнітивно-семіотичного підходу 

для опису її лінгвального відтворення в художньому тексті. 

У тлумаченні інтермедіальності ми відштовхуємося від декількох напрямів 

розуміння категорії, головним з яких є сприйняття текстової категорії як 

властивості, значущої властивості тексту, що має типізовани та узагальнюючий 

характер [192, c. 99] 

І звичайно, приймаємо до уваги загальнонаукове розуміння категорії як 

денотативно-референційного феномену (Н. М. Кряжевських), її когнітивно- 

семантичну  інтерпретацію  як  результат  процесу   категоризації   дійсності  

(E. Рош) та лінгвістичне бачення текстової категорії як такої, що має 

семантико-структурну основу, пов’язану зі статусом тексту як складного знаку, 

отримує інтерпретацію в змістово-оповідних особливостях художнього тексту
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як комунікативного цілого і виявляється в тканині тексту за допомогою 

сукупності лінгвальних (текстових) сигналів [70, c. 144-148]. 

Інтермедіальність є категорією художнього тексту як такою його 

властивістю, що має знакову природу, є узагальненням певної сукупності 

смислів і втілює в собі окрему змістову лінію тексту, виражену групою мовних 

засобів, особливим чином організовану у відносну внутритекстову 

композиційно-оформлену цілісність. Таке розуміння співзвучне з візією 

художнього тексту Ю. Крістєвою, що сприймає текст як транссеміотичний 

всесвіт, конгломерат усіх смислових систем, культурним художнім кодом [206, 

с. 150], що забезпечують його відкритість і полівалентність [206, с. 150]. Це 

робить інтермедіальність, наряду з діалогічністю [27, c. 381], однією із 

значущих та важливіших категорій і конститутивних ознак тексту з точки зору 

його буття в полікодовому культурному просторі, що відображає 

багатовимірність людського мислення. 

Інтермедіальність у лінгвістичному розумінні тлумачиться як текстова 

категорія, що 1) є специфічною ознакою художнього тексту (періоду 

модернізму й постмодернізму) як комунікативної єдності, засновану на 

перехрещенні різних систем кодів, що позначають різні види мистецтва, та 

2) ґрунтується на узагальненому результаті пізнання дійсності, її художнього 

осмислення і репрезентації у різних напрямах мистецької діяльності, 

інкорпорованого до текстової тканини літературного твору, в структурі якого 

виділяється за допомогою лінгвальних засобів. 

 
Висновки до розділу 1 

Осмислення поняття інтермедіальності в гуманітарних науках має 

складний характер унаслідок застосування самого терміну в численних 

міждисциплінарних контекстах. При цьому специфіка підходу до вказаного 

поняття визначається як особливостями накопичених знань і загальними 

тенденціями сприйняття, обраною галуззю дослідження, так і ракурсом погляду 
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окремого дослідника, що унеможливило формулювання його чіткої дефініції, 

натомість дало поштовх до широкого спектру його інтерпретацій. 

Розуміння категорії інтермедіальності опиняється під впливом декількох 

факторів. По-перше, культурознавчого бачення, в межах якого 

інтермедіальність постає домінувальною тенденцією сучасного мистецтва, що 

тяжіє до поєднання в одних мистецьких формах різних засобів виразності, 

виразно відображається в сучасній художній літературі, а також в межах теорії 

медіа, що розуміють як канали художньої комунікації між мовами різних видів 

мистецтва. По-друге, літературознавчого осмислення тексту як продукту 

вбирання і трансформації іншого тексту, його властивості будуватися у вигляді 

мозаїки цитацій, 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. І, по-третє, лінгвосеміотичного тлумачення, в ракурсі якого текст 

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. Це створило підґрунтя для розглядання 

інтермедіальності як текстової категорії разом з іншими суміжними явищами 

такими як інтертекстуальність, інтердискурсивність, інтерсеміотичність. 

Інтермедіальність визначається як текстова категорія, що є 

конститутивною властивістю сучасних художніх текстів, яка узагальнює 

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

художньому тексті, що з позицій семіотики полягає в перехрещенні 

гетерогенних кодів у текстовій тканині, і актуалізується в художньому тексті 

різнорівневими лінгвальними (словесними, словесно-образними та наративно- 

семіотичними) засобами, організованими у вигляді відносної 

внутрішньотекстової композиційно-оформленої цілісності. 
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РОЗДІЛ 2 

 
МЕТОДИКА КОГНІТИВНО-СЕМІОТИЧНОГО АНАЛІЗУ 

ЛІНГВАЛЬНИХ АСПЕКТІВ ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ ХУДОЖНЬОГО 

ТЕКСТУ 

 

2.1 Когнітивно-семіотичний аналіз як міждисциплінарний напрям 

сучасних лінгвістичних досліджень 

Однією із цілей сучасних дослідників є вивчення взаємозв’язку між мовою, 

мисленням і сприйняттям дійсності. Ці дослідження поєднують здобутки 

філософії, логіки, нейронауки, лінгвістики, антропології, когнітивної науки та 

літературознавства [344, c. 5] та представляють «синтетичний підхід» [344,  

с. 2-5], тобто комбінацію теоретичного і прикладного підходів в сучасних 

міждисциплінарних дослідженнях. 

Напрям мовознавства, який досліджує функціонування мови як різновид 

пізнавальної (когнітивної) діяльності та вивчає когнітивні механізми та 

структури людської свідомості через мовні явища називається когнітивною 

лінгвістикою. Когнітивні дослідження спрямовано на конструювання 

інтегральної картини процесів мовлення, мислення та інтелектуальної 

поведінки людини. Цьому напряму мовознавства віддається пріоритетна роль, 

тому що в центрі дослідження стоять процеси осмислення і ментальної 

репрезентації дійсності людини, а також процеси омовлення, оскільки мовна 

здатність є частиною людської когнітивної діяльності [327, c. 235]. 

Сучасні філологічні дослідження тяжіють до міждисциплінарності, що 

пояснює створення та динамічних розвиток різних підходів до вивчення явищ. 

У лінгвістичному аналізі таким з підходів стає когнітивно-семіотичний, який 

спрямовано на виявлення та вивчення зав’язків між когнітивними структурами, 

знаковими структурами та об’єктами предметного світу. 

Когнітивно-семіотичні дослідження мовних одиниць становлять один з 

основних напрямків сучасної лінгвістики поряд із комунікативно-прагматичним 

та когнітивно-дискурсивним [30, c. 8]. Необхідність поєднання методів 
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когнітивної лінгвістики та семіотики визначається природою мови та 

онтологією когнітивної діяльності людини [177, c. 11, 16]. Когнітивно- 

семіотичний підхід дозволяє з’ясувати питання про специфіку та взаємозв’язок 

таких характеристик мови як її вкоріненість у когнітивних структурах і 

процесах та функціонування в якості семіотичної системи. 

Розвиток сучасних лінгвістичних досліджень слугував причиною для 

створення поєднання когнітивного і семіотичного моделювання, яке 

мотивується особливостями природи мови, яка має двоїстий характер, через те 

що  мова одночасно  виступає  системою  знаків,   що   заміщують   предмети, 

та системою символів, за якими стоїть духовний досвід людей [34, c. 31]. 

Когнітивна семіотика інтегрує методи і теорії, розроблені в когнітивній 

науці, а також у низці інших гуманітарних та соціальних наук – семіотиці, 

лінгвістиці, психології, комп’ютерному моделюванні, антропології і філософії 

та на мети має вивчити проблеми значення. 

Головною функцією когнітивної семіотики  виступає   поєднання знакових 

і когнітивних структур з предметною діяльністю, синтезу і аналізу смислів, 

значень, знакових структур, процесами розуміння знаків і пізнанням світу через 

посередність знакових систем [52, c. 351, 353]. 

Використовуючи когнітивну семіотику, можна змоделювати складні 

системи, які об'єднують в собі рівні/процеси трьох типів: 

1) об’єкти, які належать реальному світу та предметна діяльність людей, 

які користуються системою знань 

2) мисленнєві процеси, які використовуються для оброблення та 

перетворення ментальних репрезентацій 

3) знакові структури і їх перетворення, які відбуваються в світі знаків [208, 

c. 307]. Завданням  когнітивної семіотики є  поєднання в одне ціле подій, які зустрічаються  

в навколишньому світі, знаковому (семіотичному) оточенні і внутрішньому (ментальному) 

знанні людини, яке приймається ї пам’ят ю [34, c. 31-32]. 

Домени представлення знань  поділяються  на  декілька  видів:  фізичні  

та біологічні, суб’єктні/особисті та міжсуб’єктні/культурні. Бажання 
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об’єднання кількох доменів мотивується метою конструювання значення 

(meaning construction) і утворення смислів (sense making) [344, c. 6]. 

Для когнітивно-семіотичних досліджень характерними є наступні риси: [344, c. 14]: 

1. поєднання теоретичного і емпіричного підходів для інтерпретації 

понять  «значення»,  «знак»,   «мова»,   «міжсуб’єктність»,   «метафора»  тощо, 

в яких поєднуються концептуальні і емпіричні аспекти аналізу. 

2. Наявність методологічної «триангуляції», яка використовується для 

опису поєднання поглядів на лінгвістичні феномени і проблему значення. Це 

призводить до з’єднання методів, що презентують три ракурси на проблеми 

семіотики: 

1) суб’єктний (методи концептуального аналізу, феноменологічний 

погляд, який використовується для вивчення перцепції, ментальних феноменів  

і мовних явищ); 

2) міжсуб’єктний – погляд, характерний для аналізу процесів емпатії, 

проекції уявлення, соціальної інтеракції та інших проявів людини як «вищої 

істоти»; 

3) об’єктний, напрям, який вживається для аналізу роботи мозку, 

біохімічних процесів [344, c. 14–15]. 

3. Вплив структур свідомості й явищ, які в ній відбуваються. Вивчення 

свідомості та таких її проявів, як судження , сприйняття та почуття людського 

буття, особистості і предметного світу, психофізичної природи, соціуму, 

духовної культури [344, c. 15]. В рамках цих ідей когнітивна семіотика 

досліджує питання репрезентації знань і уяви [322, c. 67–82], міжсуб’єктності 

тощо. 

4. Наявність динаміки. Представники когнітивно-семіотичного підходу 

пояснюють цей факт тим, що вони розглядають поняття як явище, яке 

знаходиться у постійній зміні, феномен значення досліджується на всіх рівнях 

від сприйняття до мовної фіксації, враховуючи «зовнішні» культурні впливи, як 

на динамічних процесах. В межах цього підходу відбувається вивчення



61 
 

специфіки конструювання значення, узгодження змісту і омовлення 

(позначення мовними засобами) [299, c. 13; 328, c. 207]. 

5. Міждисциплінарність – головна характеристика цього підходу, тому що 

тут поєднуються такі дисципліни як семіотика, лінгвістика (вивчення значення 

як факту мови), психологія (психологія культури, розвитку, когнітивна 

психологія), антропологія (біологічна і культурна), когнітивна наука, яка 

формулює енактивізм – факт залежності пізнання від динамічних процесів 

взаємодії між когнітивним механізмом і його навколишнім середовищем, де 

когнітивна активність здійнюється шляхом «вдіювання» в світ, філософія 

(особливо феноменологічна традиція) [70 c. 119-120]. 

Інтеграція когнітивної лінгвістики та семіотики здійснюється в декількох 

аспектах: по-перше, в плані розробки типізованих когнітивно-семіотичних 

моделей, по-друге, в аспекті комплексного застосування методів 

концептуального та семіотичного аналізу для вивчення конкретного мовного 

матеріалу [128, c. 54]. 

Модифікація класичного семіотичного трикутника, яка є результатом 

розвитку узагальнених когнітивно-семіотичних моделей, відображає зв'язаність 

мовного значення з концептуальним смислом, а також підкреслює 

двусторонність природи мовного знака, іншими словами, єдність його форми та 

значення [87,c. 39-45]. 

Підґрунтя когнітивної семіотики знаходиться у базових здобутках 

семіотики, тоді як основою для когнітивної семіотики стали три базові моделі 

знаку: 

1) діадична модель Ф. де Сосюра, який характеризує мову як 

найважливішу систему знаків, ця модель  включає  позначуване  (signifier),  що 

є формою, яку приймає знак та позначене (signified) – поняття, яке воно 

представляє; 

2) структура відомої моделі знаку, була запропонована Г. Фреге, дану 

модель зображують у вигляді трикутника: вершинами якого є денотат 

(референт), слово і смисл та для якої характерним є сполучення трьох аспектів: 
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- знака (матеріального об’єкту, який для інтерпретатора виступає в якості 

представника якогось іншого предмета/явища); 

- концепта (поняття, визначення позначуваного за допомогою знаку 

об’єкту, знання про нього у інтерпретатора), 

- денотата (предмету, процесу, явища, – змісту мовного (знакового) 

виразу). Саме з його допомогою визначають співвідношення між факторами, 

що конституюють слово як знак мови: співвідношення між референтом – 

об’єктом реальної дійсності, значенням і позначуваним (звуковим або 

графічним комплексом – словом). 

3) Тріадичну модель Ч. Пірса, яка включає репрезентамен – форму, яку 

приймає знак (необов’язково матеріальна); інтерпретанту – смисл знаку; – 

об’єкт – те, на що знак посилається. Вона відображає поєднання об’єкту, який 

позначається за допомогою знаку – репрезентамена з ментальною інтерпретан- 

тою. В цій моделі репрезентамен є подібним до позначуваного  Ф. Де Сосюра,  

в той час як інтерпретанта – до позначеного, однак інтерпретанта, на відміну  

від позначеного, сама є знаком в розумі інтерпретатора. Окрім за це, підґрунтям 

когнітивно-семіотичних досліджень є класификацію знаків Ч. Пірса, що 

включає ікони, індекси і символи, які представляють об’єкт на основі 

подібності, каузальності і довільного консенсусу [70, c. 135-137]. 

В рамках когнітивно-семіотичного підходу до вивчення мовних одиниць 

використовуються семіотичні, семантичні, ономасіологічні й семасіологічні 

методи дослідження. 

В цілому, когнітивно-семіотичний підхід як інтеграція методів когнітивної 

лінгвістики та семіотики визначається природою мови та онтологією 

когнітивної діяльності людини [177, с. 11, 16]. Це продиктовано намаганням 

лінгвістики нового покоління відійти від атомарності опису, знайти крупні 

структури, детерміновані соціально і комунікативно [210]. В найбільш 

загальному вигляді когнітивно-семіотичний підхід скерований на опис 

фрагментів мови у термінах концептуальних абстракцій, а також на
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встановлення та пояснення тих постійних кореляцій між структурами мови та 

структурами знання, тобто на поєднання ментального та вербального. 

Когнітивно-семіотичний підхід дозволяє з’ясувати питання про специфіку 

та взаємозв’язок таких  притаманних  характеристик  мови  як  її  вкоріненість  

у когнітивних структурах і процесах та функціонування в якості семіотичної 

системи [70, c. 235-247]. 

В представленій роботі семіотичною системою, що виступає в якості 

засобу омовлення (кодування) об’єкту дійсності та простором розгортання такої 

його властивості як інтермедіальність, виступає художній текст, який 

представляє складно організовану систему кодів. 

 
2.2. Когнітивно-семіотичний підхід до аналізу художнього тексту як 

складної кодової системи 

В рамках когнітивно-семантичного підхіду художній текст розуміється як складний 

знак, для якого притаманно декілька рис: інтегративність (зв’язність та цілісність), 

дискретність (членимість), інформативність, антропоцентричність (адресантність і 

адресатність), континуум (локально-темпоральна віднесеність), інтертекстуальність 

тематичність, логічність, композиція, має єдине текстове значення, в цьому відношенні 

може  розглядатися  як  нерасчленований   сигнал,   зафіксований   в мовних   знаках  

[79, c. 229]. 

Оскільки дійсність в ньому представлена у вигляді образу, художній текст 

характеризується установкою на неоднозначність сприйняття, що відбувається 

завдяки наявності імпліцитних смислів [70, c. 121]. 

Художній текст є мовним феноменом, який вміщує в себе особливий, 

надзвичайно великий художній світ. В ньому поєднується відображення 

дійсності, і разом з тим вигаданий світ автора [230, c. 86]. 

Художній текст репрезентує певну модель світу, певне повідомлення 

мовою мистецтва, яке не може існувати ані як поза цією мовою, так і поза 

іншими мовами суспільних комунікацій. Характерною рисою художнього 

тексту є системність і все є певним порушенням системи [126, с. 65–79]. Такий 
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своєрідний парадокс виникає через те, що художній текст – це надзвичайно 

складна ієрархічна система, це неодноразово закодований текст. І кожен новий 

читач декодує його по-своєму, скільки читачів – стільки існує й інтерпретацій. 

Якомога точніше висвітлюють закономірності організації вихідного тексту 

його творчі інтерпретації, які від початку зорієнтовані на заміну вихідного 

тексту вторинним по відношенню до нього. Мова йде про інсценізації, 

екранізації, художні переклади, пародії тощо. Всі ці вторинні утворення 

передбачають момент перекладу на мову іншого виду мистецтва, іншої 

національної культури, іншого жанру [21]. 

Деякі науковці говорять про художній текст не лише як про засіб 

відображення реальності, а як про спосіб відображення мовленнєвої діяльності, 

яка є характерною для тої національної мовної культури, якій належить автор; 

вона є рефлексією тієї мовної культури та збагачує її. 

Останнім часом багато уваги було приділено дослідженню художнього 

тексту [О. П. Воробйова, І. А. Галуцьких, М. О. Кузнецова, Z.Kovesces]. Саме 

художній текст стає тим простором, який наповнюється метафорами, образами 

та символами, які автор приховує, а читач в процесі читання знаходить та 

розшифровує думки автора, закладені при створенні [Z. Kovesces]. Інтерес до 

досліджень тексту пояснював ще Аристотель словами, що «це є те, що дає нам 

нові знання... і саме метафора приносить нам задоволення» [17, c. 85-113] 

людина постійно шукає щось нове, але це не просто нове значення, а пошук 

прихованої суті через використання відомих мовних одиниць. 

Текст є одним із ключових термінів семіотики, так як він трактується як 

організована сукупність знаків, що характеризується формальною зв’язністю ті 

змістовною цілісністю [39]. 

Текст – це складна знакова система, «світ, що мислить», основні функції 

якого співпадають з функціональними характеристиками людського інтелекту 

(передача інформації, зберігання інформації, породження нових текстів) [124,  

с. 151]. Художній текст від тексту комунікативного відрізняється тим, що в 

ньому домінує креативна функція – «здатність генерувати нові повідомлення») 
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[124, с. 151]. Наявність таких властивостей як цілісність, звязність, 

членованість, тематичність, логічність, темпоральність, локальність, оцінність, 

композиція, єдине текстове значення уможливлює розглядання тексту як 

нерозчленованого сигналу, зафіксованого у мовних знаках. 

Ю. М. Лотман визначає текст як цілісний набір знаків, що передають будь- 

яке інформативне повідомлення. Цей набір символів розглядається з 

урахуванням вмісту інформаційного повідомлення, а не в термінах його 

фізичної форми або середовища, в якому він представлений ) [124, с. 151]. 

Поняття «текст» стає актуальним, якщо і коли «узгоджене письмове 

повідомлення завершене, і його необхідно передати незалежно від обставин, в 

яких воно було створено» [236, c. 206-214]. 

Інтерпретативний процес художнього тексту складає можливості 

потенційного генерування нових смислів, що криється в його іманентній 

структурі. Відтак змінюється характер сутності тексту – від пасивного носія 

сенсу до динамічного, внутрішньо суперечливого явища, що постає не як 

складний знак, що синтезує різноманітні коди, упорядковані й обєднані єдністю 

задуму і глибинним змістом, здатний трансформувати і породжувати нові 

смисли і повідомлення [70, с. 141] . 

Художній твір як матеріальний продукт художньої творчості (мистецтва), 

свідомої діяльності людини, є авторською інтерпретацією картини світу та її 

фіксація мовними засобами, основна одиниця комунікації, яка слугує для 

передачі адресату інформації та естетичного впливу. 

Особливими характерними рисами художнього тексту як семіотичного 

простору є багатошаровість, нелінійний спосіб організації цілісності, який 

залишає відкритою можливість як для внутрішньої іманентною рухливості, так 

і для інтерпретаційного плюралізму. 

Р. Барт розглядає текст як систему, яка складається з низки кодів, тож 

процеси передачі ідеї через слова виступають як процес «кодування», у той час 

як інтерпретація, розуміння повідомлення автора постає процесом 

«декодування» [26, с. 456-457]. 
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Наявність кодів в тексті привела Р. Барта визначити твір як такий, який 

володіє здатністю та потенціалом для створення множини значень, обмеженою 

лише його залежністю від суворо послідовних елементів (таких як певна часова 

шкала, якої повинен дотримуватися читач, що, тим самим, обмежує свободу їх 

сприйняття). Кожен код відображається у вигляді голосів, які звучать в тексті 

[26, с. 456-457]. 

Код у більш широкому значенні позначає систему знаків і правил їх 

поєднання для передачі повідомлення. В більш вузькому сенсі код 

розглядається як засіб фіксації значення, смислу, системи конвенцій. В наслідок 

поєднання обох підходів до трактування поняття, виникає спроба визначати код 

як і надтекстову організацію значень і як лінвальні засоби передачі значень [26, 

с. 456- 457]. 

Апелюючі до тексту як до системи кодів, серед розмаїття підходів авторів 

до проблеми визначення коду, спостерігаємо спроби виділення кодів, що є 

різнорідними за своїми структурою та функціями. 

Так, зустрічаємо терміни «вербальний код», «словесний код», «наративний 

код» та інші. 

Найбільш загальним, на наш погляд, є термін «вербальний код», оскільки 

мова як природна кодова система надає художньому тексту засоби відтворення 

значення, і виступаючи, власне, цим «вербальним кодом» [70, c. 177 ].Вербальні 

коди, у свою чергу, поділяють на словесні та наративні [70, c. 177 ]. 

Більшість авторів концентрують увагу саме на «коді» як  наративному, 

який утворюється лінгвальними засобами, які об’єднуються семантичною 

єдністю. Таким чином, художній текст визначається як сукупність 

смислотвірних кодів [26, с. 456- 457]. Наративний код це система різнорівневих 

мовних та мовленнєвих засобів в художньому тексті, засіб, який 

використовується для передачі художнього мовлення автора. 

Поєднання наративного коду та лінгвопоетичного коду становить основу 

для створення авторської моделі світу та формується низкою типів наративних 

субкодів – культурного, наукового, експресивного, хронологічного, 
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соціоісторичного, символічного, акціонального, субкоду загадки, 

герменевтичного [108, c. 14]. Фактично, це повторює багато в чому 

класифікацію кодів художнього тексту Р. Барта, який, однак, не користується 

терміном «наративний» у описі виділених кодів, хоча по суті вони такими і 

являються. 

Отже, серед виділених кодів в межах художнього тексту: 

1. Герменевтичний код, який позначає загадку, що переміщує розповідь 

вперед, і яка може бути відкритою, або залишатися без відповіді на деякий чай 

для мотивовування читача шукати відповідь [26, с. 456-457]. 

2. Проеретичний код, що охоплює дії або невеликі послідовності наративу, 

що створює наративну напруженість [26, с. 456-457]. 

3. Культурний код, який складається з елементів, в яких текст апелює до 

загальних знань, сформованих суспільством [26, с. 456-457]. 

4. Семантичний код, що стосується сенсу, але на рівні коннотації, тобто 

значень, що знаходяться за межами «буквального» позначення слів: резонансів, 

додаткових лінгвістичних асоціацій, зв'язків між зображеннями і так далі. Ці 

значення можуть бути нестабільними, багатозначними та змінюватися  

протягом розвитку сюжету [26, с. 456-457]. 

5. Символічний код, що створює структуру (зазвичай парних) 

символічних значень, які накопичуються в тексти для створення більш глибокої 

структури, в якій розкриваються значення розповіді [26, с. 456-457]. 

6. Сенсорні коди, які відображаються в мовному коді імпліцитно або 

експліцитно. Звертання до сенсорного коду в літературному тексті пояснюється 

тим, що будь-яке явище навколишньої дійсності сприймається почуттями і стає 

предметом логічного осмислення та категоризації [26, с. 456-457]. 

Літературна сенсомія грає надзвичайно важливу роль в художньому тексті 

через те, що вона виступає фактором створення напруженості сюжету, слугує 

для розвитку історії, освітлює певні особливості персонажів та підкреслює 

основні етапи розгортання тексту. 
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Кожен код має мовний еквівалент, який можна сприйняти через наслідки 

системи чуттєвого сприйняття. Мовні маркери сприйняття диференційовані за 

природою, які, у свою чергу, можна розділити на підгрупи залежно від 

залучення сенсорної системи (візуальної, тактильної, слухової, смакової, 

нюхової та ін.) [160, c. 90-91]. 

Зважаючи на складність кодової структури художнього тексту, є і інші 

підходи до представлення його як системи семіотичних одиниць. Так, в 

сучасних філологічних дослідженнях тексти розглядаються як полікодові 

утворення та як сукупність протоповідомлень, кількість яких безкінечна, як і 

варіативність «регістрів» [106, с. 127- 129]. 

Також художній текст розглядається як система образів або сукупності 

образів, які існують у форматі аналогових картин, які схожі на картини 

ментальних репрезентацій [66, с. 26]. 

У лінгвістиці текст, що формується як система вторинної моделювання та 

як одиниця культури, тобто систем знаків культурних значень, ширше 

розуміння коду. В тексті розрізняють різні рівні кодових систем, якими, 

зокрема, можуть поставати словесний (власне вербальний рівень), 

представлений, відповідно до функцій у тканині тексту, трьома видами 

кодування: денотативним та конотативними – образним і символічним, а також 

наративні коди (на рівні оповіді) [69, c.9]. 

Розглядаючи художній текст в аспекті його інтермедіальності, зазначимо, 

що він, внаслідок своєї здатності інтегрувати інші види мистецтва, може бути 

представленим у вигляді синтезу відповідних мистецьких (художніх) кодів, 

серед яких живописний код, музичний код, літературний, кінематографічний, 

театральний та інші, які можуть знаходити своє відтворення або ж втілюватись 

вербальними чи іншими засобами в текстовій структурі. 

Розуміння художнього тексту як складної знакової системи є першим 

кроком на шляху до вивчення будь-якої з текстових категорій, що отримують 

реалізацію на різних рівнях кодування, особливо якщо категорія сама є 

складною за своїм змістом та засобами реалізації як інтермедіальність. 



69 
 

Отже, пропонуємо системно поглянути на інтермедіальність як на 

художню категорію, яка проявляється на різних рівнях текстового кодування, 

що обумовлює релевантність використання когнітивно-семіотичного підходу 

для опису її лінгвального відображення в художньому тексті. 

Виходячи з такої візії інтермедіальності як категорії, була розроблена 

процедура аналізу її лінгвального відтворення у художньому тексті з позицій 

когнітивно-семіотичного підходу, адаптуючи методику [70, c. 189] до аналізу 

інтермедіальності. 

Першим етапом дослідження стала ідентифікація текстових сигналів 

інтермедіальності в художньому тексті, другим і третім – реконструкція 

обрано-символічної і наративної площин інтермедіальності, що 

супроводжувалось узагальненнями стосовно тенденцій, виявлених на кожному 

етапі, та ролі інтермедіальних включень до сюжетно-композиційної структури 

твору. 

 

2.3 Етапи та процедури когнітивно-семіотичного аналізу лінгвальних 

проявів інтермедіальності 

Традиція напрацювання принципів інтермедіального аналізу взагалі 

розробляється на основі теорії інтертекстуальності Р. Барта и Ю. Кристевой, 

оскільки вважається, що інтермедіальність вписується в широке розуміння 

інтертекстуальності як будь-якого випадку «транспозиції» однією системи 

знаків в іншу (Ю. Крістева) [113], маючи на увазі найрізноманітніші види 

інтермедіальних відносин (І. П. Смирнов)  [185],  будь  то  інтервербіальність 

(Г. А. Левінтон) [120], інтеркультурність (Б. Вальденфельс) [51], 

інтерсуб’єктивність (Е. Гуссерль) [78], інтеркорпоральність (М. Мерло-Понті) 

[136] тощо до яких будь-які запозичення, переробку тем та сюжетів, явну і 

приховану цитацію, переклад, алюзії, наслідування, пародії тощо мають 

кореспонденції в інтермедіальній типології. 

У контексті інтермедіальності окреме місце займають питання 

методологічного характеру, головним чином теорія інтермедіального аналізу, 
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який передбачає міждисциплінарний підхід до вивчення подібного типу 

відносин між мистецтвами. У його основі лежить інтертекстуальний аналіз з 

елементами рецептивної естетики і культурологічного аналізу. Такий підхід 

передбачає виявлення інтермедіальной структури (яка містить інформацію про 

інше виді мистецтва) у творі, встановлення її можливих «претекстів» і вивчення 

їх подальшої трансформації і функціонування в художньому тексті (будь то 

літературний текст, картина або музичний твір). 

Інтермедіальний аналіз ґрунтується на постструктуралістській і 

постмодерністській методології. Його теоретичною основою стало розуміння 

мистецтва як своєрідної знакової системи, що передає «образну» інформацію, 

При цьому кожний вид мистецтва володіє притаманними йому засобами 

творення образу: література – словом, живопис – кольором і лінією, музика, що 

(за висловом Т. Адорно) балансує між «мовою і не-мовою», – звуком і т. п. [3, c. 498- 500]. 

В філологічному напрямі досліджень існує досвід застосування 

інтермедіального аналізу, метою якого є виявлення засобів суміжних мистецтв, 

реалізованих в літературі, а також «прочитання» живописних, 

кінематографічних чи музичних кодів у ній, що дозволяє виявити смислові 

глибини тексту, віднайти приховані в інтрахудожніх дискурсах відтінки 

значень, який складається з трьох етапів: 

- вибір загальної для різних видів мистецтва категорії аналізу 

(наприклад,категорія художнього образа, категорія художнього простору та 

часукатегорія художнього стилю, художньої форми тощо); 

- визначення спільних для них рівнів аналізу (композиція, художні деталі, 

ритмічна організація тощо); 

- аналіз засобів, прийомів і технік художньої виразності творів інших видів 

мистецтв у зв‘язку з їх втіленням у літературному творі (прийоми кольорової та 

світлової організації, реалізація особливостей живописного чи музичного жанру 

на матеріалі літературного тексту, гра з перспективою, зміна ритму і темпу 

розповіді тощо) [223]. 
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Активізація інтермедіальних процесів у сучасній літературі пов'язана з 

черговою зміною культурної парадигми і означає відмову від 

літературоцентризму і перехід до «мистецтвоцентризму», що припускає 

імморалізацію, деідеологізацію і дегуманізацію літератури. Такий «арт- 

центризм» сучасної літератури, за словами дослідників, спирається на 

«блаженну індиферентність» постмодернізму (Б. Гройс) [109]. 

При цьому, незважаючи на існуючий досвід здійснення інтермедіального 

аналізу в філологічних студіях, вони здійснювались або засобами 

літературознавчого аналізу [42, c. 74], або в рамках традиційного 

лінгвосеміотичного підходу [167, c. 47]. 

Втім, оскільки інтермедіальність передбачає організацію тексту за 

допомогою взаємодії різних видів мистецтв, що передбачає включення до його 

структурц різних семіотичних рядів і може розцінюватись як міжсеміотичний 

переклад мови одного виду мистецтва на мову іншого [41, c.110], тобто одного 

художнього коду в інший, між ними відбувається взаємодія не лише на 

семіотичному, а на смисловому рівні. Особливо це актуально, враховуючи, що 

включення елементів інших видів мистецтв в нехарактерний для них 

вербальний ряд значно модифікує сам принцип взаємодії мистецтв, що 

потребує поглибленого аналізу саме змісту інтермедіальних включень, а також 

ментальних процесів, які супроводжують такий процес залучення інформації 

про інші види мистецтва до художнього тексту як один з них. Для цього в 

роботі застосовується когнітивно-еміотичний аналіз як поєднання здобутків 

семіотичного напряму досліджень інтермедіальності та когнітивного його 

ракурсу. 

Було визначено етапи і процедури когнітивно-семіотичного аналізу різних 

видів мистецтва, першим з яких є процедура ідентифікації текстових сигналів 

(маркерів) інтермедіальності, які виступають безпосередніми вербальними 

відповідниками концептосфери ART / МИСТЕЦТВО у художньому тексті, другим 

є аналіз образності і символіки в художньому тексті в аспекті інтермедіальності 

шляхом реконструкції концептуальних тропів. 
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2.3.1 Ідентифікація лінгвальних сигналів інтермедіальності в 

художньому тексті 

З лінгвістичних позицій номінації категорії інтермедіальність в 

художньому тексті реалізуються через використання лексем (в тому числі 

власних імен), словосполучень, надфразових єдностей. Вторинні номінації 

мистецтва включають метафоричні (образні), асоціативні, евфимістичні, 

перифрастичні та інші марковані еквіваленти. 

Етап ідентифікації лінгвальних (текстових) сигналів інтермедіальності 

базуємо на основі відбору з лексикографічних та енціклопедичних джерел, 

систематизації й опису мовних засобів первинного та вторинного  означення, 

що об’єктивують в англійській мові найзначущіші деталі позначення різних 

видів мистецтв, мистецького процесу, мистецьких об’єктів, персоналій митців, 

назв витворів мистецва, та їх описів. Вони називаються в роботі лінгвальними 

(текстовими) сигналами або маркерами, які дозволяють відібрати фрагменти 

художнього тексту, в яких категорія інтермедіальності знаходить реалізацію. 

Для виокремлення текстових сигналів в художньому тексті, пропонуємо 

роздивитися багатогранну класифікацію існуючих видів мистецтва. 

Перш ніж аналізувати вербальні одиниці, що позначають види мистецтва, 

розглянемо суть поняття мистецтво як об'єкта реальності, що складає уявлення, 

на когнітивному рівні узагальнені концептосферою ART / МИСТЕЦТВО. 

Мистецтво, яке трактується як творче відображення, відтворення дійсності 

в художніх образах, існує і розвивається як система взаємопов'язаних між 

собою видів, різноманіття яких обумовлено багатогранністю реального світу, 

що відображається в процесі художньої творчості. 

Види мистецтва – це історично сформовані, форми творчої діяльності, що 

мають здатність художньої реалізації життєвого змісту і розрізняються за 

способами її матеріального втілення (слово в літературі, звук в музиці, 

пластичні і колористичні матеріали в образотворчому мистецтві) [167, с. 48]. 

 Предметом мистецтва виступає світ і людина в сукупності їх відносин один 

з одним, а формою існування мистецтва є художній твір. 
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Мистецтво, яке виконує виконує ряд суспільних функцій, серед яких 

естетична, компенсаторна, гедоністична, пізнавальна, прогностична, виховна та 

інші, предметно втілюється у витворах мистецтва, що стають найважливішими 

надбанням естетичної культури суспільства та духовними цінностями, що 

передаються з покоління в покоління. У творах мистецтва минулих століть 

відображений духовний світ тисяч поколінь, без освоєння якого людина не 

може стати людиною в повному значенні цього слова. Кожна людина – це 

своєрідний міст між минулим і майбутнім. Він повинен освоїти те, що 

залишило йому минуле покоління, творчо осмислити його духовний досвід, 

зрозуміти його думки, почуття, радості і страждання, злети і падіння і передати 

все це нащадкам. Тільки так рухається історія, і в цьому русі величезна рать 

належить мистецтву, що виражає складність і багатство духовного світу людини. 

В сучасному мистецтвознавстві не існує чіткої класифікації видів 

мистецтва, хоча існує велика кількість варіацій. Найбільш поширеною схемою є 

поділ мистецтва на три групи. 

До першої належать просторові або пластичні види мистецтв. Для цієї 

групи мистецтв істотним є просторова побудова в розкритті художнього образу 

– образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, архітектура, 

фотографія. 

До другої групи належать часові або динамічні види мистецтв. У них 

ключове значення набуває композиція, яка розгортається у часі – музика, 

література. 

Третю групу представляють просторово-часові види, які називаються 

також синтетичними або видовищними мистецтвами – хореографія, література, 

театральне мистецтво, кіномистецтво. 

Існування різних видів мистецтв викликано тим, що жодне з них своїми 

власними засобами не може дати художню всеосяжну картину світу. Таку 

картину може створити тільки вся художня культура людства в цілому, що 

складається з окремих видів мистецтва. 
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Наступна серія схем графічно відображає класифікацію видів мистецтва, в 

залежності від таких критеріїв як період виникнення, кількість засобів, 

залучених до процесу створення, залученість у повсякденне життя, відношення 

до часу та простору, співвідношення творів мистецтва та реальності, тощо. 

За кількістю засобів, залучених до процесу створення мистецтво ділиться 

на прості (односкладні) і синтетичні (багатоскладові). 

Види мистецтва різняться за способом відтворення дійсності і мистецьким 

задачам, а також за специфічними матеріальними засобами створення образу. 

Мистецтва різняться по відношенню до простору та часу, за цим 

параметром виділяють просторові, часові та просторово-часові. Для посторових 

видів мистецтва просторова побудова суттєва для розкриття видимого образу; 

для часових – переважне значення набуває композиція, яка розгортається у часі; 

та для просторово- часових видів мистецтва, які мають синтетичний характер. 

Враховуючи такі варіанти таксономізації видів мистецтв у розмаїтті 

витворів цих видів мистецтв, персоналій митців, що працюють у галузі, 

особливостей створення та демонстрації мистецьких витворів також процеси 

були відібрані вербальні відповідники категорії інтермедіальність. 

Ключовими вербальними маркерами категорії «інтермедіальність» в 

англійській мові є такі лексичні одиниці: 

• art «мистецтво» як найзагальніша за семантикою, назви різних видів 

мистецтв: painting, music, sculpture, installation, architecture, literature, theatre, 

складники її синонімічного ряду: artist, artistic, create, creation, masterpiece 

(WTNIDEL), а також наступні групи мовних одиниць: 

• структурні та семантичні похідні від членів синонімічних рядів 

зазначених мовних одиниць із семами ‘мистецтво’ або ‘мистецький’: artistic, 

artist [361]; 

• складники лексико-семантичних груп, що є вербальними відповідниками 

концептосфери ART / МИСТЕЦТВО, які згруповані нижче. 
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У цілому сукупність мовних (лексичних, фразеологічних, синтаксичних) 

сигналів інтермедіальності класифіковано за тематичним критерієм, типом 

номінації, і за обсягом. 

За тематичним критерієм лінгвальні сигнали інтермедіальності 

поділяються за належністю до таких лексико-семантичних груп: 

 «Живопис» (canvas, painting, drawing, graphic art, 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» (plastic art, statue, installation), 

 «Фотографія» (camera, picture, photo, pose, lens), 

 «Кінематограф» (film, shot, screen, close-up) та їх сучасні поєднання. 

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 (paiting, 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); 
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 «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. 

Опосередковано роль лінгвальних відповідників інтермедіальності можуть 

виконувати і ті, що позначають сенсорику сприйняття. Оскільки види 

мистецтва, які розглядаємо вижче, спираються на чи то аудіальне, чи то 

візуальне, або будь-яке інше сенсорне відчуття, ми їх розглядаємо вписанними 

в систему кодів за видами мистецтв. Сенсорне кодування являється способом 

передачі базового сприйняття людини оточуючого світу. Тож текстовими 

сигналами інтермедіальності можуть відігравати і тілесні текстові сигнали, які 

позначають результат сприйняття органами чуття, що розглядається нами не як 

самостійний сенсорний код, а як складова системи кодів різних видів мистецтв 

(golden air, sobbing intensity, alarming sound, cold touch). 

За типом номінації відібрані одиниці (лексеми, словосполучення, 

надфразові єдності) поділяються на денотативні, коли застосовуються у 

прямому значенні і конотативні, коли переходять у сферу образності і тропїки, 

або набувають ролі текстових символів. 

За семантичним параметром було виділено декілька типів сигналів, серед яких: 

А) номінативний тип (до нього відносяться лексичні одиниці, 

представлені іменниками або які мають субстантивні ознаки, що позначають 

явища у сфері мистецької діяльності) – art, author, exhibit, design, light, 

line,piece of art, style, talent. 

Б) акціональний тип (до нього відносяться лексичні одиниці, 

представлені дієсловами, які позначають процес створення об’єкту мистецтва) 

– create, design, display, harmonize, portray, perform, stylize. 
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В) квалітативний тип (до нього відносяться лексичні одиниці, 

представлені прикметниками та прислівниками, які позначають опис витвору 

мистецтва) – creative, decorative, flame-colored, lightsome, masterful, 

particolored, picturesque, talented, well-proportioned. 

Застосування лінгвальних відповідників інтермедіальності у денотативній 

функції ілюструють, наприклад, наступні фрагменти тексту. 

В деяких з них в якості сигналів виступають прості номінації мистецьких 

реалій: 

Ambra was standing alone admiring La Verbena – a political satire filled with 

complex symbols <…> [367, c. 196] Sadly, for the untrained eye, this painting’s 

superficial beauty can camouflage the deeper substance within [367,c. 196]. 

В наведеному текстовому фрагменті спостерігаємо посилання на роботу 

іспанської художниці Марухи Мальо, яка є однією з чотирьох частин серії 

масляних картин, виставлених в 1928 році, яка була присвячена захопленню 

хаотичної, сюрреалістичної та часто підривної атмосфери мадридських 

фестивалів під відкритим небом. 

Також це можуть бути сигнали, роль яких виконують власні імена відомих 

представників мистецтва, а також ті, що номінують різноманітні напрями в 

мистецтві: 

This celebrated masterpiece was one of the signature works by French 

Postimpressionist Paul Gauguin – a groundbreaking painter who epitomized the 

Symbolist movement of the late 1800s and helped pave the way for modern art. 

В цьому фрагменті алюзія відсилає до картин художників, які належать до 

таких течій як постімпресіонізм, символізм та сучасне мистецтво. 

Інтермедіальність як поєднання видів мистецтв проявляється тут в тому, 

що апеляція до одного з видів мистецтв здійснюється засобом текстового 

кодування – опису або референції в структурі художнього тексту, який 

виступає іншим видом мистецтва, між якими і встановлюється міжмедіальний 

взаємозвязок, який також ґрунтується на зв’язку когнітивних просторів 

художнього тексту та іншого виду мистецтва, представленого ментальним   
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образом певного витвору, персоналії митця, епохи тощо. 

Також за обсягом це можуть бути більш розгорнуті описи із застосуванням 

мовних відповідників мистецтва, що об’єктивують його в художньому тексті, 

відтворюючи сенсорне сприйняття його чи то візуальним, чи то тактильним 

способом. Наприклад: 

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 [367,c. 236]. 

Тут спостерігаємо застосування лексичних одиниць як у денотативній, так 

і в конотативній функціях, що відповідають кожному з видів мистецтв – про 

тонкощі картини говорять притаманні їй кольори (a blend of organic greens, 

browns, and blues) та термінологія живопису (palette, depicting a  very 

naturalistic scene), а також власні імена – художника (Gauguin) та назви 

витвору архітектурного мистецтва (Casa Mila). Шляхом порівняння двох 

витворів мистецтва – картини Гогена і видомої споруди Міла Каса авторства 

Антоніо Гауді у Барселоні, які, до того ж, отримують опис в літературному 

творі, де “палітра” відомого художника виявляє схожість до творчості Гауді 

(similar Gauguin’s palette of the Casa Mila entry way), встановлюється 

інтермедіальний зв’язок як на рівні образності – між живописом і архітектурою 

за рахунок їх порівняння, так і з літературним твором шляхом текстового опису 

і включення їх до образно-наративної структури художнього тексту. 

Перехрещення різних видів мистецтв шляхом поєднання їх семіотичних 

кодів спостерігаємо і в наступному фрагменті тексту, роль сигналів в якому 

виконують власні імена відомих представників мистецтва та опис особливостей 

їх творчого стилю, а також його сприйняття: 

Langdon knew the painting well, and as he recalled, 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 [367 c. 236.] 

В цьому фрагменті згадується французький постіпремпресіоніст Поль
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Ґоґен, і важливою деталлю стає характерна риса творчості новаторського 

художника, який навмисно забажав, щоб цю його роботу «читали» справа наліво 

– у зворотному напрямку від стандартного французького тексту. Суть 

інтрмедіального зв’язку на рівні образності спостерігаємо у цьому фрагменті 

художнього тексту, де для позначення визуального сприйняття і інтерпретації 

витвору живопису застосовується метафоричне «прочитання» (work to be «read» 

from right to left), і ці два процеси уподібнюються не лише на основі схожого 

руху очима, а на основі постмодерністського сприйняття світу як тексту і будь-

якого витвору мистецтва як тексту. 

Отже, якщо мистецтво розуміється як кодова система, художній текст 

постає місцем перетину декількох кодових систем. Адже мистецтво, яке 

трактується як творче відображення, відтворення дійсності в художніх образах, 

існує і розвивається як система взаємопов'язаних між собою видів, різноманіття 

яких обумовлено багатогранністю реального світу, що відображається в процесі 

художньої творчості. 

Окресливши і структурувавши семантичний простір інтермедіальності, з 

лексикографічних джерел (тлумачних словників англійської мови, тезаурусів) 

були виписані мовні відповідники мистецтва і окреслено коло мовних одиниць, 

що об’єктивують його. На основі словникових дефініцій було також відібрано 

текстові сигнали, які зібрано у таблиці «Текстові сигнали, відповідні 

(універсальні) для опису декількох видів мистецтва» (Додаток Г), які можуть 

бути використані для опису декількох видів мистецтва, тобто універсальних 

лінгвальних (текстових) сигналів. 

Наступна схема графічно представляє поле перехрещення текстових 

сигналів інтермедіальності в межах художнього тексту. 
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Схема 2.3.1Універсальні текстові сигнали інтермедіальності 
 

Відібрані на першому етапі дослідження вербальні маркери 

інтермедіальності функціонують для ідентифікації текстових фрагментів для 

аналізу образно-символічної функції інтермедіальних включень в художньому 

тексті, а також особливостей їх наративного розгортання. 

 
2.3.2 Реконструювання образності і символіки в художньому тексті в 

аспекті інтермедіальності 

Художнє значення інтермедіальності в художньому тексті вимагає 

поєднання усіх особливостей функціонування вербальних відповідників 

інтермедіальності. В даному контексті головну роль відіграє образна реалізація 

мовних одиниць. 

Дослідження образно-символічної складової інтермедіальності як категорії 

художнього тексту спрямоване на вивчення семантики художнього тексту у 

площині ментальних процесів, що надає можливість дослідити як образ

текстові сигнали, 
релеванті до 
позначення 

творів живопису 

текстові сигнали, 
релеванті до 
позначення 
інсталяцій 

текстові сигнали, 
релеванті до 
позначення 

творів музики 
Універстальні текстові сигналі 

інтермедіальності 

текстові сигнали, 
релеванті до 
позначення 

творів 
теа ого тральн 

м а истецтв 

текстові сигнали, 
релеванті до 
позначення 

творів 
архітектури 
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об’єктивує у словесних формах знання про мистецтво як фрагмента світу і 

досвіду людини і за допомогою яких мовних засобів це відбувавється. 

Поняття художнього образу зобов'язане своїм виникненням художній 

літературі, тому що там мова стає одночасно і засобом, і предметом мистецтва. 

Зміст в ній передається за допомогою звукової форми (через лексеми), слугує 

формою іншого змісту (образу). В ланцюжку «ідея—образ—мова» образ 

виконує роль форми. 

Однак саме поняття «образ» - поняття більш широке, ніж «художній 

образ». Словесний образ може використовуватися і в інших видах літератури, 

тоді його значення можна визначити як форму наочного уявлення дійсності. 

Художній образ відрізняється тим, що він являє собою спосіб конкретно- 

чуттєвого відтворення дійсності з позицій певного естетичного ідеалу [176, c. 15]. 

Дуже важливо акцентувати в слові моменти, які пов’язані із сприйняттям 

його предметної сутності. Важливо, що слово як таке за своєю суттю дає для 

цього великі можливості. Межею відображення в слові художницького 

«власного інтересу» виступає внутрішня мотивація слова-образу [50, с 74]. 

Художник слова, спираючись на ці властивості слова, як би переводить 

предмети чуттєво існуючого світу у внутрішні духовні образи, в яких і 

виявляється його істина, відповідна його естетичному ідеалу. Чуттєво існуючий 

світ для художників може обернутися різними своїми сторонами: комусь більш 

притаманним є схильність до слухових, колірних, або ж до предметно-чуттєвих. 

Різне бачення народжує різну образну систему, побачений образ світу 

втілюється в своєрідний образ стилю. 

Один із напрямів трактування художнього образу є погляд на нього як на 

спосіб конкретно-чуттєвого відтворення дійсності відповідно до обраних 

естетичних ідеалів. Художньому образу притаманною є градація в образній 

системі, наприклад послідовність у звуженні від конкретного смислу до 

абстрактного і узагальненого, і цей процес предсталений трьома видами 

образів, серед яких образ-індикатор (використання буквального, прямого 

значення слова); образ-троп (базується на переносному значенні); образ-
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символ (має узагальнене значення  на базі  окремих переносних  значень).  [70, 

c. 178-180]. 

Як бачимо, переосмислення виникає лише на рівні другого типу, що 

супроводжує утворення системи тропів шляхом метафоризації або інших 

процесів. Образи-символи, що є образами, які виходять за межі контексту, 

закріплені зазвичай традицією вживання і стосуються більшою мірою образів із 

текстотвірним потенціалом. 

Тріаду «образ-індикатор – образ-троп – образ-символ» можна підкріпити 

теоретично виявленням самого характеру інформації, що містяться в цих 

образах: пряме значення – фактологічна інформація; переносне значення (троп) 

- концептуальна інформація; переосмислене узагальнююче значення (символ) - 

підтекстна, глибинна інформація [70, c. 180]. 

Словесний художній образ тлумачиться як спосіб відображення дійсності, 

причому  не  лише  міметичний,  за  допомогою якого досягається  імітування 

реальності, а й дієтетичний, що передбачає художнє перетворення дійсності, як 

засіб естетичного відображення життя, міметична функція якого полягала в 

художньому відбитті реальності. На сучасному етапі розвитку теорії словесного 

поетичного образу він трактується як засіб художнього осмислення реального й 

уявного світу, як основа семіозису, нескінченного творення нових смислів, 

багатовимірне явище мови і думки, чуттєвого уявлення й словесного 

оформлення – синтез зовнішньої форми, внутрішньої форми й змісту [40, c. 24].  

У світлі когнітивної поетики словесний художній образ тлумачиться як 

лінгвокогнітивний текстовий конструкт, який інкорпорує передконцептуальну, 

концептуальну й вербальну іпостасі, де передконцептуальна іпостась образу 

виражає його глибинний смисл, котрий вилучається через аналіз образ-схем 

архетипів і базових концептів, що є його підґрунтям, концептуальна іпостась– 

це внутрішньоформний образ, структурований концептуальними схемами, які 

вилучаються чи реконструюються шляхом концептуального аналізу складників 

царини мети і джерела образу на основі теорії концептуальної метафори, 

метонімії та оксиморону, а вербальна іпостась є втіленням передконцептуальної 
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й концептуальної структури образу в словесну тканину тексту шляхом різних 

лінгвокогнітивних операцій і процедур, серед яких конструктивно-творче 

мапування є ведучим [40, c. 64]. 

Отже, вивчення образно-символічних аспектів інтермедіальності в ракурсі 

її ментальних процесів переосмислення, що здійснюється на основі мовних 

засобів, які об’єктивують категорію в художньому тексті, приводить до 

визначення кола концептів, пов’язаних з концептосферою ART і виявлення 

тенденцій інтермедіальних зв’язків між різними видами мистецтв, а також 

специфіки художньої візії мистецтва, актуалізованої представниками 

модернізму і постмодернізму в художній літературі англійською мовою. 

Для реалізації цієї задачі і вивчення образно-символічних проявів 

інтермедіальності в художньому творі застосовується концептуальний аналіз, 

однією з методик якого є реконструкція концептуальних тропів. 

Процеси образотворення в художньому тексті та специфіка його образного 

простору у когнітивно-поетологічних дослідженнях аналізують за допомогою 

методів, розроблених у когнітивній лінгвістиці в рамках теорії концептуальної 

метафори [291; 292, 330], концептуальної метонімії [288; 291], концептуального 

оксиморону [270]. Розроблені в рамках названих теорій підходи до аналізу 

художньої образності і тропеїки застосовуються як методологічна основа 

концептуального підходу до вивчення образно-символічних виявів 

інтермедіальності, примаючи до уваги те, що основними механізмами 

концептуалізації, яка забезпечується засобами мови, тексту або дискурсу, 

прийнято вважати аналогію, асоціацію, логічні зв’язки та поєднання 

суперечливого аж до несумісного. 

Застосування такого підходу і реконструкція концептуальних тропів, які 

утворюють образний простір художнього тексту, дозволяють виявити суть 

мисленнєвих операцій, які лежать в основі побразного переосмислення явищ і є 

способом осмислення однієї сутності крізь призму іншої [270, c. 275; 292, c. 247–248]. 

За словами Л. І. Бєлєхової, в основі кожного з тропів лежить певний тип 

мислення: в основі метафоричного – аналогове осмислення людиною картини
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світу (уподібнення явищ), метонімії – асоціативне (осмислення суміжних 

явищ), оксиморону – контрастивне або парадоксальне мислення 

(протиставлення явищ), що визначає відповідний тип мапування в основі 

формування образного засобу [40, c. 188–190]. 

Мапування є лінгвокогнітивною операцією проектування структур знань 

про властивості й ознаки об’єктів і явищ навколишньої дійсності, що 

опредметнені в номінативних одиницях суб’єктної та об’єктної частини 

словесного художнього образу. Залежно від видів поетичного мислення та 

концептуальних тропів, які є когнітивною базою словесного образу, 

виокремлюються різні види мапувань. Аналогове (атрибутивне, релятивне й 

ситуативне), субститутивне, контрастивне й наративне мапування пов’язані з 

парадигматикою словесного художнього образу, натомість конструктивно- 

творче відбиває його синтагматичні властивості. Залежно від того, які тропи й 

фігури використані в утворенні словесних художніх образів, виокремлюються 

їх види, від простих образів – образів-метафор, образів-метонімій тощо, до 

складних образів – образів-парабол й образів-метабол [40, c. 188–190]. 

Таким чином, концептуальний аналіз, шляхом розкриття 

лінгвокогнітивних механізмів утворення художньої образності, слугує для 

виявлення знань, об’єктивованих у семантиці тропів, оскільки в 

концептуальному аналізі це є базовим етапом у пошуку прихованих текстових 

смислів через реконструкцію концептуального простору категорії [69, c.9]. 

Враховуючи вищезазначене з розуміння художнього образу у руслі 

когнітивної поетики як складного мовного і концептуального явища, 

реконструювання концептуальних тропів відбувається у такій послідовності: на 

основі здійснення аналізу мовних одиниць у художньому тексті і через аналіз 

когнітивних операцій, що супроводжують формування словесного образного 

засобу, що передбачає застосування певного виду мапування (аналогового, 

асоціативного, контрастивного тощо) до реконструкції відповідних когнітивних 

моделей. 
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Досвід розробки поетапної процедури ідентифікації метафори вже відомий 

у лінгвістиці [60, c. 78; 70, 346; 326, c. 59], послідовність етапів якої 

використана як основа для опису ходу реконструкції концептуальних тропів у 

нашій роботі. 

Реконструкція концептуальних тропів передбачає виконання низки кроків 

за наведеним нижче алгоритмом, відповідно до яких проаналізуємо процес 

ідентифікації образних засобів у фрагменті художнього тексту Дена Брауна 

“Origin”, зважаючи на суцільний інтермедіальний характер твору, в структуру 

якого автор включає величезну кількість інтермедіальних елементів, 

торкаючись мистецтва в будь-яких його формах проявлення, класифікуючи 

його відповідно до тематики та специфіки. Також важливою деталлю його 

роману є те, як він тонко переплітає мистецтво та сюжет, роблячи арт-об’єкти 

невід'ємною складовою творчої реальності. 

Так, наприклад, одним із місць розвитку сюжету стає будинок Каса Міла в 

Барселоні авторства Антоніо Гауді, опис якого не лише супроводжується 

деталізацією сенсорного сприйняття із залученням опису результату дії 

сеносрних медіа (апелюючи до візуального, тактильного, аудиального кодів), а 

й уподібнюючи будівлю як шедевр архітектурного творіння – до явищ природи 

і живих істот. Проаналізуємо фрагменти тексту: 

Casa Mila was one of Gaudi’s most famous buildings – a dazzlingly original 

“house” whose tiered façade and undulating stone balconies resembled an 

excavated mountain, sparkling its now popular nickname “La Pedrera” – meaning 

“the stone quarry” [367, c. 221]. 

Standing like a rough-hewn mountain on the corner of Carrer de Provença 

and Passeig de Gracia, the 1906 Gaudi masterpiece known as Casa Mila is half 

apartment building and half timeless work of art. […] Its swerving balconies and 

uneven geometry give the building an organic aura, as if millennia of buffeting 

winds had carved out hollowed and bends like those in a desert canyon. [...] Softly 

lit from below, Casa Mila’s pale, pitted limestone and oblong balconies set in  
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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 [367, c. 229]. 

Casa Mila is built in the shape of an infinity sign – an endless curve that 

doubles back over itself and forms two undulating chasms that penetrate the  

building. […] Langdon stood at the base of the narrower light well, the effect looking 

skyward was decidedly unsettling – like being lodged in the throat of a giant beast. 

[…] A helix staircase spiraled up the interior of the shaft, its railing forged of 

wrought iron latticework that mimicked the uneven chambers of a sea sponge. A 

small jungle of twisting vines and swooping palms spilled over the banisters as if 

about to overgrow the entire space. 

Living architecture, Langdon mused, marveling at Gaudi’s ability to imbue his 

work with an almost biological quality. 

Langdon’s eyes climbed higher again, up the sides of the “gorge,” scaling the 

curved walls,[…]. Langdon turned his eyes down the winding, vault-ribbed corridor 

and once again felt like he was standing inside a living creature [367, c. 235]. 

Першим кроком концептуального аналізу є ідентифікація словесних 

образних засобів, які включають номінації мистецького обєкта, процесу його 

створення та інші лінгвальні сигнали інтермедіальності, описані у 

попередньому підрозділі, що здійснюється методом суцільної вибірки із 

корпусу художніх текстів, а також виокремлення фрагментів художнього 

тексту, де вони виступають текстовими сигналами інтермедіальності як 

категорії. 

Для ідентифікації засобу образності застосовується також метод 

лінгвостилістичного аналізу, за допомогою якого в художньому тексті 

виявляємо конотативно навантажені елементи, що передбачає також залучення 

компонентного аналізу семантичної структури мовних одиниць, порівняння 

словникового і контекстуального значення кожної з яких дозволяє 

ідентифікувати вжиті у фігуральному, переосмисленому сенсі. 

В аналізованому фрагменті текстовими сигналами інтермедіальності 

слугують лексичні одиниці, що входять до загальної тематичної групи
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«Мистецтво». Серед них – одиниці, що номінують вид мистецтва (architecture), 

є загальними вербальними відповідниками результату мистецької діяльності 

(masterpiece, work of art) або процесу створення (is built, forms, in the shape of, 

spiraled up), назви мистецького об’єкту – споруди (Casa Mila, “La Pedrera”), 

власне ім’я митця (Gaudi), архітектурні терміни, що деталізують опис 

конструкції будівлі (apartment, building, house, tiered façade, stone balconies, 

staircase, base, well, the interior, shaft, railing, iron latticework, chambers, curved 

walls, winding, vault-ribbed corridor, banisters), матеріал споруди (limestone, 

stone, iron), терміни геометрії будівлі (geometry, rectilinear). 

Мовні одиниці тематичної групи «Мистецтво» застосовуються у наведених 

текстових фрагментах у прямих значеннях, що мають денотативну функцію, і 

про Каса Міла як архітектурний витвір мистцецтва йдеться я про денотат, який 

набуває опису вербальними засобами в художньому тексті, відтворюючи його 

візуальне спряйняття і відчуття перебування всередині його. 

Натомість семантика цілого фрагмента тексту роману демонструє, що 

описана відома споруда уподібнюється до природних явищ та живої істоти, про 

які йдеться у фігуральному, конотативному значенні. Так, ціла будівля 

уподібнюється до гори (excavated mountain, rough-hewn mountain), каньону з 

пустелі (desert canyon), морської губки (sea sponge), коралу з океану (ocean 

coral), її деталі – до обвитої лози (twisting vines) та пальмових дерев (palms), а 

також живої істоти-монстра (a giant beast, living creature) та деталей його тіла 

(throat, gorge), а також надається характеристика епітетами living (living 

architecture), biological (biological quality) та organic (organic aura). 

Разом із очевидністю застосування останніх у конотативних функціях, це 

підкріплюють синтаксичні засоби порівняння (like, as, as if, resemble). 

Другим кроком реконструкції концептуального тропа є виявлення 

співвідношення (порівняння, асоціації, контрастування) між об’єктами, що 

суположуються, між якими спостерігається іконічний принцип відстані, що 

перебдачає максимальну близькість розташування складників [248, c. 208]. 
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В аналізованому фрагменті тексту спостерігаємо порівняння мистецьких 

явищ (архітектурного витвору мистецтва) з явищами природи та живою 

істотою, про що свідчить застосування стилістичного засобу, який виражає 

схожість, ототожнення. На рівні синтаксису це виражається застосуванням 

лексеми resemble, із семантикою порівняння (resembled an excavated mountain), 

а також сполучниками like (like a rough-hewn mountain, felt like he was standing 

inside a living creature, like being lodged in the throat of a giant beast), та as if (as  

if millennia of buffeting winds had carved out hollowed and bends like those in a 

desert canyon, as if a beautiful piece of ocean coral had washed into shore and come 

to rest on a beach made of cinder blocks, as if about to overgrow the entire space). 

Третім кроком є визначення царини джерела образної концептуалізації – 

тобто того, що описується за допомогою образного засобу (в наведеному 

прикладі це ARCHITECTURE MASTERPIECE / ВИТВІР АРХІТЕКТУРИ) і царини мети 

– того, крізь призму чого описується (в аналізованому фрагменті тексту це 

NATURAL PHENOMENON / ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ та LIVING BEING / ЖИВА ІСТОТА). 

Таке визначення здійснюється на основі семантики мовних одиниць, які 

вербалізують відповідні концепти / концептосфери, що суположуються 

(перехрещуються, контрастуються – у випадку застосування іншого типу 

тропів) в концептуальному просторі художнього твору. 

Таким чином визначаються концептуальні референти і кореляти, до яких 

відбувається апеляція в ході образного переосмислення. 

Четвертим кроком, на основі вищезазначеного, відбувається визначення 

образного засобу за типом когнітивної операції, що лежить в основі його 

утворення. Це може бути аналогія (якщо йдеться про метафоричний засіб), 

асоціація (якщо йдеться про метонімію), контрасту (якщо йдеться про 

оксиморон або антитезу). 

Оскільки у фрагменті художнього тексту, що наведено вище, на 

лінгвальному рівні спостерігаємо паралелізм позначувального та позначуваного 

(наприклад, Casa Mila like a rough-hewn mountain), співвідношення між
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визначеними  царинами  мети і джерела визначаємо як аналогію, завдяки 

виявленню відповідностей ознак об’єктів, що уподібнюються. 

Наприклад, уподібнюючись до живої істоти, Каса Міла зображується 

такою, перебування в якому походить на знаходження всередині величазного 

створіння, тоді як шахта внутрішнього двору якого виглядає як горло істоти- 

монстра (felt like he was standing inside a living creature, like being lodged in the 

throat of a giant beast). Сама споруда загалом порівнюється з горою (resembled 

an excavated mountain, like a rough-hewn mountain), з каньоном в пустелі, де 

вітри видули протягом тисячоліть отвори і округлі форми (as if millennia of 

buffeting winds had carved out hollowed and bends like those in a desert canyon), зі 

шматком коралу з океану, якому надано замислувату форму водою та викинуто 

на узбережжя (as if a beautiful piece of ocean coral had washed into shore and 

come to rest on a beach made of cinder blocks) тощо. 

Наведені ознаки, що підкреслюються у цих порівняннях як подібні в 

ототожнюваних об’єктах, виступають підґрунтям для визначення когнітивної 

моделі, на основі чого виводяться актуалізовані моделі, якими є концептуальні 

метафори ARCHITECTURE MASTERPIECE IS A LIVING BEING / ВИТВІР 

АРХІТЕКТУРИ Є ЖИВА ІСТОТА та ARCHITECTURE MASTERPIECE IS A NATURAL 

PHENOMENON / ВИТВІР АРХІТЕКТУРИ Є ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ. 

П’ятим кроком є систематизація результатів шляхом окреслення 

діапазону концептуальних метафор (один референт – декілька корелятів) та 

обсягу (один корелят – декілька референтів) [289] з метою визначення 

сукупності референтів інтермедіальності як об’єктів переосмислення та 

корелятів серед інтермедіальних явищ як джерел переосмислення. Такі 

висновки можуть також супроводжуватись кількісним аналізом для визначення 

образних тенденцій, пов’язаних із охудожненою репрезентацією видів мистецтв 

і своєрідності проявів категорії інтермедіальності у творах авторів певного 

літературного напряму. 

Схожим чином відбувається реконструкція інших концептуальних тропів, 

серед яких асоціативні (метонімій), що на когнітивному рівні передбачають
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активацію моделі SMTH1 stands for SMTH2, контрастивні (оксиморони), що на 

когнітивному рівні передбачають активацію моделі SMTH1 vs SMTH2 включаючи 

аналіз символіки інтермедіальності, що здійснюється за схожою процедурою. 

Та перш ніж перейти до пояснення процедури аналізу, треба визначити що 

розуміємо в роботі під символом і символікою. 

Поєднуючи семіотичну і когнітивно-поетологічну точки зору, художній 

символ тлумачиться як знак, наділений невичерпною багатозначністю, 

безкінечною смисловою перспективою образу [345, c. 155], в якому 

представлена єдність смислу, внутрішньої форми та мовного позначення, у 

межах якої словесний образ-символ передає «фактуальну, підтекстову та 

концептуальну інформацію» [71, c. 48], символічний зміст яких передається на 

концептуальному рівні [74, c. 13]. 

Символи можуть розцінюватись як вищий ступінь образності і 

представлені різними видами [74, 12-18] 1) традиційний або класичний символ 

– стійкий, одноплановий і однозначний художній образ, закріплений традицією 

вживання, 2) індивідуальний символ, що може створюватись в рамках одного 

літературного твору, може виявитися властивою даному автору в певних 

циклах творів або взагалі пронизувати усю творчість даного автора. Але в будь- 

якому випадку вона знайдена і створена індивідуально, це продукт авторської 

свідомості і споглядання. Такі образи-символи включені в авторську стилістику 

і відображають його світовідчуття. Саме тому вони можуть бути 

несподіваними, багатошаровими і багатозначними. 

Можливість різночитання, а також можливість градації за ступенем 

визначеності – невизначеності відрізняє авторський символ від традиційного, 

класичного. 

Образ-символ розглядається як троп та лінгвокогнітивний конструкт у 

тексті. Це – імплікативний, макроконтекстуальний, динамічний словесний 

образ, для якого характерна розщепленість референції [74, c. 20]. Словесний 

образ-символ є динамічним, оскільки виникає в результаті взаємодії інших 

образів через осмислення їхніх зв’язків та відношень у тексті, на відміну від
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статичних словесних образів, додатковий смисл яких є прив’язаним до певного 

текстового відрізка [186, c. 42]. 

Символ ─ це будь-що, що «стоїть замість» чогось іншого (хоча така заміна 

може відбуватися безліччю різних шляхів) [297, с. 139], з позиції внутрішнього 

топосу символ є розмитим, навіть ризоматичним, він не може бути зведений до 

якоїсь однієї когнітивної структури чи-то сукупності таких структур. «Кожний 

символ є ланкою у нескінченому ланцюжку відповідностей всеєдиного 

універсуму, відповідностей, які відкриті підсвідомості <…> і які <…> майже не 

фіксуються свідомістю у буднях повсякденного життя» [184, с. 73]. 

Словесний образ-символ є точкою перетину різних планів реальності – 

матеріального та ідеального. Він розкриває невимовний досвід (світ почуттів, 

філософські думки, підсвідомі уявлення), який не може бути виражений 

звичайною мовою. Образи-символи об’єктивують у текстах значущі ідеї, 

роздуми про світобудову та суспільний устрій, філософські міркування про 

життя. Для них характерні безкінечність семіозису та поліінтерпретативність у 

художніх текстах. Суміщення в таких образах конкретного уявлення та 

абстрактної ідеї зумовлює їхню значну смислову ємність порівняно з 

метафорою та метонімією, що робить словесний образ-символ основним 

засобом вираження головної або однієї з головних ідей у тексті [74, с. 22]. 

За характером семантичної транспозиції словесні образи-символи 

поділяються на метафоричні та метонімічні [119, c. 121-122], підґрунтя яких 

становлять аналогія та асоціація, а також конвенційні, що спираються на 

соціальні та культурні конвенції [74, с. 18]. Зміст останніх з’ясовується завдяки 

залученню енциклопедичних знань з боку інтерпретатора. Стосовно словесного 

образу-символу аналогія виступає як уподібнення понять (значень) на основі 

спільності їхніх семантичних ознак; асоціація передбачає суміжність двох 

понять, їх утягненість в одну ситуацію [226, c. 130]. Вони спираються на 

універсальні концептуальні зв’язки – предметну симіляцію та імплікацію. 

В основі метафоричних та метонімічних словесних образів-символів 

лежить, відповідно, аналогове та субститутивне мапування [40 с. 181]. 
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Підґрунтям формування конвенційних словесних образів-символів слугує 

наративне мапування, яке полягає у проектуванні знань про відомі мотиви, 

сюжети, теми та ідеї з творів світової культури на новий поетичний текст 

шляхом їх переосмислення та інакомовного втілення в словесних поетичних 

образах [40 с. 181]. 

На думку Н. Арутюнової, «образ, метафора і символ <…> поєднані ідеєю 

наочного уявлення про об’єкт: саме це уявлення і є тим джерелом, з якого 

«б'ють смисли» [19, c. 72]. 

Істотним для розуміння природи текстотвірної значущості художнього 

символу є розмежування О. Ф. Лосєвим символу та інших художніх категорій 

за критерієм способу творення реальності [123, c. 3−14]. 

О. Ф. Лосєв запропонував наступну низку інгерентних параметрів 

художнього символу, які формують його текстотвірний потенціал: 

− спрямованість символу на конструювання, системне породження 

дійсності як вияву особливої предметності [123, c. 4] (параметр 

конструкційності); 

− конструювання дійсності шляхом напруженого указування, натяку на неї 

як на щось стороннє [123, с. 8] (параметр індексальності); 

− розкладення дійсності на безкінечний ряд (образів, явищ тощо) шляхом 

наближення неявно даних речей до їх явно даної, але надто загальної функції, 

своєї основної межі − символу [123, с. 6, 7]; 

− модельне породження дійсності, не даної прямо і безпосередньо, а такої, 

що лише виводиться і створює велику смислову перспективу, шляхом її 

напруженої заданості [123, с. 10, 12] 

− опосередкованість символу епохою, його історичність [123, с. 14] 

(параметр контекстуальності). 

− символічна референція характеризується непрямою, опосередкованою 

віднесеністю до певної проміжної, імпліцитно закодованої інтерпретативної 

системи відношень між символами [247, с. 34] (параметр опосередкованості 

кодом); 
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- символи є когнітивними інструментами ментальної симуляції, тобто 

розумового відтворення або проекції емпіричного досвіду, з огляду на ігровий 

момент символічної діяльності [247, с. 40] (параметр симулятивної лудичності); 

- символічні зіставлення індукують опосередковану емоційність як 

перетворений емпіричний емоційний досвід читача, який у художньому 

вираженні спирається на наявність внутрішнього напруження [239, c. 109−117] 

(параметр емоціогенності). 

Символ стає значущим лише за умови його включення у світ символів 

[252, c. 135]. Проте важливим тут є і світ конкретного художнього твору, 

включений у більш широкий інтертекстуальний контекст. Саме тут символ 

набуває текстових імплікатур [252, с. 157], ускладнюючись «додатковими 

смислами, котрі вводять його в певну «мову», яка дозволяє інтерпретувати 

художній текст», і стає у такий спосіб компонентом індивідуального коду [19, с. 86]. 

Поява словесного образа-символу пов’язується з градацією, ступінчастістю 

в образній системі тексту, сходженням від конкретного смислу до 

узагальненого абстрактного [74, c. 55]. Перший рівень значення словесного 

образу-символу передає фактуальну інформацію [71, c. 27]. На другому рівні 

створюється глибина та додаткова значущість словесних одиниць, що 

відповідає шару імпліцитної, підтекстової інформації [71, c. 28]. Словесний 

образ-символ на третьому рівні свого значення виступає знаковим вираженням 

абстрактної ідеї в тексті. 

Отже, традиційно символ розглядається в лінгвопоетиці як вид художнього 

образу, в якому поглиблюється смислова перспектива. Чим більш 

багатозначним є символ, тим змістовнішим він є, будучи згорнутою формою 

висловлювання і навіть цілого оповідання. Денотативна функція символів 

відступає на другий план перед тією роллю, яку вони відіграють в якості 

мотивів, пов’язаних в єдину структуру [199, c. 350]. 

Символи  в художньому тексті можуть бути  двох типів  –  «глобальними» і 

«текстовими» [128, c. 3-14; 228, c. 7]. Символи першого типу розуміються як 

пізнавальна  і культурна  категорія,  що  існує  до  і поза  текстом  [126,  c. 3-14], 
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розуміння яких потребує активізації фонових, енциклопедичних знань читача, 

коли словесний образ-символ пов’язується з певними біблійними чи 

міфологічними сюжетами, творами світової літератури, історичними подіями 

[228, c. 7]. Текстові символи існують лише в межах певного тексту як 

осимволізований словесний троп, де домінуючим стає метонімічний компонент 

або художня деталь, яка є метонімічною за своєю природою [74, c. 12; 228, c. 7] 

і поява якої відбувається через творчий акт автора [251, c. 64-68]. Саме до 

текстових символів перш за все застосовуються перелічені вище вимоги [123, c. 

14], реалізація яких є необхідною для виконання текстотвірної функції та 

переходу з розряду художнього образу в роль символа. 

У когнітивному ракурсі словесний образ-символ є точкою перетину різних 

типів знань: базового (архетипного), конвенційного (стереотипного) і, нарешті, 

індивідуального, що виявляє своєрідність в осмисленні того чи іншого 

предмета, явища чи події буття [40, c. 145]. 

У словесному образі-символі на перший план висувається абстрактний 

символічний смисл, пов’язаний з конкретним денотативним значенням певним 

зв’язком – аналоговим, асоціативним чи конвенційним. Такий образ об’єктивує 

найвищий ступінь образності в тексті, оскільки його семіозис потребує 

наявності відповідного контексту та фонових знань у читача. 

Поділ словесних образів-символів на когнітивні типи зумовлений 

характером знань, що опредметнюються в них. Основними функціями таких 

образів у художніх текстах виступають репрезентативна, текстотвірна, 

комунікативна [56, c. 116-118]. 

Символи є когнітивними інструментами ментальної симуляції, тобто 

розумового відтворення або проекції емпіричного досвіду, з огляду на ігровий 

момент символічної діяльності [247 с. 40]. 

Погоджуючись із тим, що у творах англійських письменників-модерністів і 

постмодерністів так звані «глобальні» [127, c. 3–14; 228, c. 7] символи, що 

мають архаїчний характер, відіграють скоріше роль символічного підґрунтя
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формування образності завдяки активізації фонових прецедентних знань 

читача, а не є самостійними образними засобами [70, c. 181]. 

Отже, в описі методики аналізу символіки тілесності фокусуємо увагу 

переважно на аналізі інтермедіальних образів у ролі «текстових» символів, а 

також на специфіці когнітивних процесів, що лежать в основі утворення 

художнього символу. 

Як зазначають дослідники, хоча в ході утворення художнього символу і 

можуть поєднуватись метафоризація, метонімізація та інші способи 

переосмислення, внаслідок тенденції до злиття різних видів образів в один, 

домінуючим у ході утворення художнього символу стає процес метонімізації 

[228, c. 7]. Формування словесного образу-символу базується на метонімії як 

виді семантичної транспозиції [74, c. 12], тобто базується на принципі 

індексальності [62, c. 27; 216, c. 68], де індексальність є напруженою 

співвіднесеністю із чимось стороннім і значущим у межах художнього світу і 

поза його межами [62, c. 29; 123, c. 8]. 

Таким чином, текстові символи утворюються двома шляхами: з 

осимволізованого словесного поетичного образу, де домінуючим стає 

метонімічний компонент, або з художньої деталі [252, c. 189], яка є 

метонімічною за своєю природою. Отже, в основі символу як текстового явища 

лежить зв’язок, притаманний концептуальній метонімії як категорії мислення 

[70, с. 204]. Проте, на відміну від метонімії, де корелят та референт належать до 

однієї концептосфери, корелят та референт символу належать до різних 

таксономій [228, c. 7]. 

Отже, оскільки поняття художнього символу є дуже близьким до поняття 

художнього образу, методика реконструкції концептуальних тропів у 

сукупності перелічених вище процедур розповсюджується і на символіку 

тілесності із урахуванням деяких нюансів. 

Розглянемо алгоритм реконструкції концептуальних тропів, що є в основі 

художнього символу, на прикладі фрагменту тексту Дена Брауна «Origin», де в 

ролі символу виступає картина Поля Гогена, яка має назву D'où Venons Nous /
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Que Sommes Nous / Où Allons Nous (Звідки ми походимо / Хто ми / Куди ми 

йдемо), яка стала символом буття людства, де він зобразив всі етапи людського 

життя в різноманітних його проявах і символіці якої автор роману Ден Браун, 

дуже тонко і вміло вплітаючи аспекти мистецтва в структуру художнього 

тексту взагалі, надає особливого значення, оскільки назва картини стає тими 

питаннями, якими задається головний герой та якими надихається відкрити 

сутність призначення людини. Витвір живопису, таким чином набуває 

символіки в рамках художнього тексту, що повязано із переосмисленням 

мистецького твору та ідеєю віднаходження в мистецтві питань на найважливіші 

питання людства. 

Це ілюструє наступний фрагмент тексту: 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? [367, c 236-237] 

Цікавим є той факт, що творець картини Поль Гоген в певний період свого 

життя опиняється в таких обставинах, що занурюється в глибокі роздуми про 

походження людини, про її долю, та де людина опиниться після. Ден Браун 

створює героя свого роману – науковця Едмонда Кірша, який наприкінці свого 

життя присвячує величезну кількість зусиль, часу і коштів на те, що знайти 

відповідь саме на ці питання. 

Процедура реконструкції концептуального тропу в основі художнього 

символу включає наступні кроки [69, c. 15-16]: 

Першим кроком є ідентифікація символу в художньому тексті за 

параметрами кількості (високими показниками частотності художньої деталі в 

тексті), інтеграційності і контекстуальності (вписаності в контекст твору і 

відповідності історичній епосі), що в сукупності утворюють його текстотвірний 

потенціал, а також параметром індексальності – здатності вказувати і 

співвідноситись із чимось стороннім і значущим у межах художнього світу і 

поза його межами. Символ також повинен, окрім денотативного рівня значення 
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(передавання фактологічної інформації), мати на конотативному рівні 

додаткові, підтекстові значення, що на концептуальному рівні відповідають 

символічному змісту. 

Роль ідентифікаторів на лінгвальному рівні відіграють текстові сигналі 

інтермедіальності, розроблені в попередньому підрозділі. 

Символічний зміст згаданої картини Поля Гогена в романі «Origin» 

висувається на передній план завдяки багаторазовому вживанню і 

повторюваності художньої деталі в тексті, структурі тексту, що є реалізацією 

іконічного принципу кількості і підтверджує висновок про значущий 

текстотвірний потенціал образу-символу. 

Звичайно, ідентифікація образного засобу здійснюється на основі 

розробленого комплексу текстових сигналів, серед яких номінації видів 

мистецтва (painting, music, sculpture, literarure, cinematography, architecture), 

назви творів (the musical piece Monotone-Silence, The Catcher in the Rye, Clair de 

lune), персоналія художника (Goghin, Michelangelo, Jackson Pollock, Hieronymus 

Bosch, Mark Rothko, Andy Warhol’s) тощо. 

Другий крок полягає у виявленні співвідношення між об’єктами, що 

суположуються, шляхом визначення більш значущого в художній картині світу 

об’єкта, на який вказує тілесний символ, для чого треба оцінювати текст як 

семантичне і концептуальне ціле, враховуючи підтекстові смисли. 

В аналізованому художньому тексті об’єктами, що суположуються, є 

картина Поля Гогена та доля людства, в чому вбачається дія принципу 

ідексальності – відсилки до більш значущого факту через опис окремого факта 

(в даному випадку – картини). 

Третій крок є визначення царини джерела і царини мети концептуалізації, 

що здійснюється на основі семантики мовних одиниць, які вербалізують 

концепти / концептосфери, що суположуються або перехрещуються в 

концептуальному просторі художнього твору. 

В аналізованому прикладі об’єктом образно-символічної інтерпретації 

виступає доля усього людства, а символом подій буття людства виступає
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картина Гогена. Тож роль царини мети виконує концепт MANKIND FATE / ДОЛЯ 

ЛЮДСТВА, а концепт PAINTING / КАРТИНА, що належить до концептосфери ART 

/ МИСТЕЦТВО відіграє функцію царини джерела, події в зображенні яких 

асоціюються одне з одним, а зазначені концепти суположуються. 

Четвертий крок є типологізація образів-символів інтермедіальності за 

типом когнітивної операції, що лежить в основі їх формування. Оскільки між 

визначеними царинами мети і джерела спостерігаємо наявність асоціації і 

суположеності в аналізованому текстовому фрагменті, що на лінгвальному 

рівні виражається шляхом паралельного опису явищ, між якими є кореляція, це 

обумовлює характер когнітивної операції в ході переосмислення, що належить 

до асоціативного. 

Пятий крок передбачає визначення і типологізацію способу утворення 

символіки інтермедіальності за типом когнітивного механізму в основі його 

утворення (аналоговий чи асоціативний, або їх поєднання). На основі цього 

визначаємо когнітивну модель, яка, зважаючи на індексальність як спосіб 

співвіднесення образів [215, c. 3], та асоціативний тип мислення в основі 

утворення художнього символу, найчастіше за все належить до метонімічної, 

що формулюється як SMTH1 stands for SMTH2. 

Завдяки співвіднесенню картини Поля Гогена із цілою історією людства 

шляхом їх кореляції в образно-наративній структурі тексту і в його 

концептуальному просторі, модель, що узагальнює характер концептуалізації в 

наведеному текстовому фрагменті, є концептуальна метонімія PAINTING stands 

for MANKIND FATE, в рамках якої відбувається суміщення двох явищ, які 

належать до різних концептосфер. 

Останнім кроком у процедурі є інтерпретація символів інтермедіальності в 

художньому тексті з метою визначення домінування певний образних засобів, 

що притаманні жанру, конкретному твору, ідіостилю письменника, чи то 

літературно-історичного періоду. 

Здійснення процедури ідентифікації текстових сигналів, а також аналізу з 

реконструювання концептуальних тропів і вивчення як вербальної складової, 
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так і особливостей мисленнєвих процесів, що лежать в основі утворення 

образно-симолічної площини художнього тексту із задіянням ітермедіальних 

засобів, є такж піґрунтям виконання наступного етапу дослідження категорії 

інтермедіальності в аспекті її розгортання на наративному рівні. 

 

2.3.3 Специфіка наративного відображення аспектів 

інтермедіальності: реконструкція наративних патернів 

Поєднання поглядів на текст як на складну систему знаків та на 

інтермедіальність як на складне явище, для якого є характерним наявність 

багатьох аспектів та кодування на рівні тексту, вмотивовує використання 

когнітивно-семіотичного підходу до аналізу текстових фрагментів, в яких 

виявлено інтермедіальний характер (особливості). Формуючи підхід до аналізу 

не лише на основі лінгвосеміотичних і когнітивно-поетологічних студій, але й 

здобутків когнітивно-наративного напряму дослідження, створюємо 

передумови для поглибленого аналізу текстових смислів і специфіки текстового 

кодування  інтермедіальності   у   взаємозв’язку   її  ментальних   репрезентацій 

і лінгвальних виявів в художньому тексті. 

Поглиблене вивчення специфіки внутрішньотекстових зв’язків засвідчило, 

що в художньому творі можуть взаємодіяти різні образні ряди, які породжують 

так званий поліхудожній твір, тобто твір із використанням виражальних засобів 

мови різних видів мистецтва. У такому творі часто виникає ефект своєрідної 

художньої поліфонії, коли засоби художньої виразності різних видів мистецтва, 

взаємодіючи і трансформуючись, створюють об’ємний, багатовимірний, 

синтетичний художній образ. 

Наратив певного тексту репрезентує поєднання передбачуваного та 

несподіваного, в ньому створюється змодельований вигаданий простір зі 

характерними ознаками щодо світогляду, переконань, підходів до розуміння 

особи та способу її опису в літературно-художній проекції [134]. 

Текстове втілення інтермедіальності в художньому тексті вплітається у 

структуру цілісного оповідання, тому вважаємо за потрібне фокусувати увагу
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на наративному аспекті розгортання інтермедіальних ознак художнього тексту. 

На цьому етапі дослідження відбувається аналіз наративних виявів 

інтермедіальності, шляхом реконструкції наративних патернів [70, c. 225] – 

оповідних схем, дотичних до інтермедіальності художнього тексту, які 

характеризуються відтворюваністю та системністю і є засобом реалізації ознак 

мистецької діяльності або її результатів через аналіз вербалізованих дій або 

подій, що відбуваються з ними чи стосовно них або характеризують їх певним 

чином. 

Таким чином реконструйована наративна площина втілення 

інтермедіальності як текстової категорії надає більш повне і глибоке розуміння 

цього феномену в естетично-спрямованому прояві. 

Алгоритм процесу реконструкції наративних патернів включає наступні 

кроки [69, c. 16-17] які адаптовані до аналізованого в нашій роботі матеріалу. 

Першим кроком є ідентифікація наративних сигналів, що здійснюється 

методом суцільної вибірки із корпусу аналізованих художніх текстів. Наративні 

сигнали, що розглядються як одиниці наративних кодів художнього тексту [69, 

c. 14], ґрунтуються на відібраних, проаналізованих і систематизованих на 

перших двох етапах дослідження одиницях, є комбінаціями 1) лінгвальних 

сигналів інтермедіальності (відібрані і систематизовані на первому етапі 

аналізу), які слугують в якості головних маркерів під час ідентифікації 

текстових фрагментів і 2) вербальних вказівок на дії або події, що відбуваються 

з мистецьким об’єктом або описують його. 

Відповідно до двох аспектів, що набувають наративізації (подієвого і 

ознакового), наративні сигнали поділяємо на 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 або його 

деталей (picturesque sea-scape, vault-ribbed corridor, bright still-life, colourful 

palette, rough brush-strokes….). 

Другим кроком є типологізація виділених наративних сигналів за їх
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семантикою для поділу їх на групи, які можуть позначати тип трансформації 

об’єкту мистецтва або трансформативний вплив на інші явища і об’єкти, а 

також вектор трансформації, що розкривають специфіку проявів 

інтермедіальності в прозі модернізму або постмодернізму. 

Ідентифікація наративних патернів інтемедіальності, що актуалізуються в 

художньому тексті, здійснюється шляхом відбору з текстового фрагменту того, 

який мистецький об’єкт або явище описується в ньому, та які якості на нього 

проектуються чи що з ним відбувається в наративі. 

Так, одним зі значущих наративних патернів є «семіотизація» (з 

варіантами «міжсеміотизація» або «полісеміотизація», що проявляються 

також через актуалізацію більш вузьких наративних патернів, серед яких 

«кодування», «перекодування» та «декодування»). Це є очевидним, адже 

специфіка відображення категорії інтермедіальності на наративному рівні 

розкривається в розумінні мистецтва як системи кодів, тому очікувано, що 

художній текст розуміється як поле перехрещення кодів, причому роль  

останніх часто виконують непристововані до цього явища і які не мають такої 

первинної функції. 

Наприклад, актуалізацію наративного патерну «семіотизація» 

спостерігаємо у фрагменті тексту Д. Брауна «Origin», де опису підлягає арт- 

об’єкт під назвою «Fog Sculpture» («Туманна скульптура») авторства Фуджико Накая: 

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. Frank O. Gehry [367, c. 37]. 

The “sculpture” was revolutionary in that it was constructed out of the medium 

of visible air, a wall of fog that materialized and dissipated over time; and because 

the breezes and atmospheric conditions were never identical one day to the next, the 

sculpture was different every time it appeared [367, c. 16]. 

Скульптура, яка описується автором в художньому тексті, в прямому сенсі 
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вимагає від реципієнта занурення в інсталяцію. Середовище, поза його 

ефемерною природою, має привиду, швидкоплинну і розмиту присутність - і 

здатне наділяти все, що оточує, подібними якостями. 

З опису у текстовому фрагменті очевідно, що авторка скульптури працює з 

туманом як інструментом, за допомогою якого співпрацюють природній та 

художній засоби, де перший також стає засобом вираження, набуваючи 

семіотичної природи. Саме так вербалізує це автор роману, який експліцитно 

визначає туман кодом і одним із медіа (fog is a code, use her medium as a code, 

medium of vidible air), яким користується митець у створенні інстраляції, 

імплікуючи плинність часу і усього навколо. 

Експліцитну апеляцію до семіотичної природи на лінгвальному рівні 

спостерігаємо і у інших текстових фрагментах, наприклад: 

Casa Mila is built in the shape of an infinity sign – an endless curve that 

doubles back over itself and forms two undulating chasms that penetrate the building. 

[367, c. 23], де архітектурний витвір Антоніо Гауді Каса Міла отримує образну 

інтерпретацію як знак безкінечності (infinity sign), якому надано, відповідно до 

опису в художньому тексті, схожої форми, але що разом із тим, ісплікує значно 

більш глибокий смисл; 

Ambra was standing alone admiring La Verbena – a political satire filled with 

complex symbols <…> [367, c. 196] Sadly, for the untrained eye, this painting’s 

superficial beauty can camouflage the deeper substance within.[origin, page 196], де 

спостерігаємо посилання на роботу іспанської художниці Марухи Мальо, яка є 

однією з чотирьох частин серії масляних картин, виставлених в 1928 році і 

присвячених захопленню хаотичної, сюрреалістичної та часто підривної 

атмосфери мадридських фестивалів під відкритим небом, що художниця 

наповнює значно більш глибоким смислом, а свою картину – складними 

символами (complex symbols) завдяки їх «знаковості». 

Іпмліцитно передано на вербальному рівні семіотичну природу мистецтва і 

в наступному текстовому фрагменті: 
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A clear bell sounded <…> it clearly had a meaning, and it gave a voice to the 

peculiar state of tension that seemed to pervade both the place and it owner [371, с. 

86], де дзвону музикального інструмента надається «значення» (it clearly had a 

meaning), а він сам, відповідно, розцінюється як знак, що символізує про це. 

У фрагменті згадується французький постіпремпресіоніст Поль Ґоґен, і 

його настанова «читати» його картину справа наліво (work to be “read”) – у 

зворотному напрямку від стандартного французького тексту: Langdon knew the 

painting well, and as he recalled, 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 [367, c. 236]. 

Наративними сигналами семіотичної природи мистецьких явищ тут 

виступають словосполучення, або будь-які синтаксичні угрупування мовних 

одиниць, в складі яких спостерігаємо номінації мистецьких об’єктів (painting, 

sculpture, architecture, comceptual art, Fog Sculpture, Mila Casa, La Verben, bell 

sound) та явищ, що з ними асоціюються (Gaughin, museum, artist) 2) у  

комбінації з мовними одиницями із семантикою знаковості, створення знаку  

або його розшифрування. Останні мають семи ‘одиниця знакової системи’ 

(code, medium, symbol, sign), ‘значення знаку’ (meaning) та ‘кодування / 

розкодування’ (to read). 

Відібрані текстові сигнали у своєму поєднанні набувають ролі наративних 

сигналів, що дозволяють характеризувати художню репрезентацію 

інтермедіальності, систематизуючи за типами наративних патернів, відповідно 

до яких в проаналізованих вище текстових фрагментах актуалізовано її 

«семіотизацію». 

Етап виокремелення наративних патернів завершує їх систематизація і 

кількісні підрахунки для виявлення домінуючих тенденцій у наративних 

проявах інтрмедіальності художніх текстів ХХ–ХХІ століття. 

Аналогічним чином відбувається реконструкція інших наративних 

патернів, таких як «конструювання» та «деконструювання / «деструкція», що 

здійснюється на основі лінгвальних сигналів, реконструйованих образних
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засобів, які, поєднуючись з іншими складовими текстової тканини, на рівні 

оповіді художнього тексту утворюють наративні сигнали. 

Застосування запропонованої методики у комплексі зазначених етапів 

дозволив також здійснити комплексне осмислення інтермедіальності як 

текстової категорії у когнітивно-семіотичному ракурсі у різноманітті її проявів 

на різних рівнях художнього тексту. 

 
Висновки до розділу 2 

В рамках когнітивно-семіотичного підхіду художній текст розуміється як 

складний знак, для якого притаманно декілька рис: інтегративність, 

дискретність, інформативність, антропоцентричність, континуум, 

інтертекстуальність, тематичність, логічність, композиція, єдине текстове 

значення. Особливими характерними рисами художнього тексту як 

семіотичного простору є багатошаровість, нелінійний спосіб організації 

цілісності, який залишає відкритою можливість як для внутрішньої іманентною 

рухливості, так і для інтерпретаційного плюралізму. 

Категорія інтермедіальності передбачає організацію тексту за допомогою 

взаємодії різних видів мистецтв, що передбачає включення до його структури 

різних семіотичних рядів і може розцінюватись як міжсеміотичний переклад 

мови одного виду мистецтва на мову іншого, тобто одного художнього коду в 

інший, між ними відбувається взаємодія не лише на семіотичному, а на 

смисловому рівні. 

Ідентифікація інтермедіальності в художньому тексті включає декілька етапів: 

1) відбір 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 

мистецва та їхніх характеристик), і на когнітивному рівні узагальнюються 

концептосферою ART / МИСТЕЦТВО. 

Сукупність мовних (лексичних, фразеологічних, синтаксичних) сигналів 

інтермедіальності класифіковано за трьома параметрами: 
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 тематичний критерій – за яким лінгвальні сигнали інтермедіальності 

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

«Витвори мистецтва», «Митці», «Напрями мистецтва»,  «Мистецька 

діяльність», «Інструментарій і техніки мистецької діяльності», «Художні засоби 

вираження», «Сприйняття мистецтва». 

 тип номінації – відібрані лексеми, словосполучення, надфразові єдності 

поділяються на денотативні – застосовуються у прямому значенні та 

конотативні – переходять у сферу образності і тропіки, або набувають ролі 

текстових символів 

 семантичний параметр – за яким типи сигналів підрозділяються на такі 

типи: номінативний тип, до якого належать іменники або одиниці із 

субстантивними ознаками, що позначають явища у сфері мистецької діяльності; 

акціональний тип, який охоплює дієслова на позначення процесу мистецької 

діяльності; квалітативний тип, представлений прикметниками та 

прислівниками, що характеризують витвір мистецтва. 

2) дослідження образно-символічного виміру інтермедіальності за 

допомогою методики реконструкції концептуальних тропів, яка сприяє 

виявленню способів репрезентації специфіки сприйняття видів мистецтва і 

мистецьких творів у результаті їх інкорпорації до структури художнього тексту, 

об’єктивованого у словесних образно-символічних засобах, а також суті 

ментальних механізмів, що супроводжують процес перехрещення різних 

художніх медіа (кодів). 

Цей етап дослідження включає такі кроки як ідентифікація словесних 

образних засобів, які включають номінації мистецьких явищ та виокремлення 

фрагментів художнього тексту, в яких вони є сигналами інтермедіальності, 

вжитими у фігуральному сенсі або пов’язаними із конотативно навантаженими 

елементами; виявлення співвідношення (порівняння, асоціації, контрастування) 

між об’єктами; визначення царини джерела образної концептуалізації для 

виявлення кола концептуальних референтів і корелятів інтермедіальності; 

характеристика образного засобу за типом когнітивної операції, що лежить в
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основі його утворення, на основі чого відбувається визначення актуалізованої 

когнітивної моделі; систематизація результатів шляхом окреслення діапазону 

корелятів та референтів образного переосмислення для визначення образних 

тенденцій. 

3) реконструкція наративних виявів інтермедіальності, які стосуються 

специфіки текстового втілення інтермедіальних включень, вплетених у 

структуру цілісної оповіді, що здійснюється за допомогою визначення 

наративних патернів. 

Алгоритм реконструкції наративних патернів включає наступні кроки: 

ідентифікація наративних сигналів інтермедіальності серед яких 

диференціюються акціональні, що виражають мистецькі дії або події з 

мистецьким об’єктом, та квалітативні, що виражають ознаки або стани 

об’єкту мистецтва чи його деталей; типологізація виокремлених наративних 

патернів, 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 художніх текстах у 

залежності від актуалізованої властивості (патерни «семіотизація», 

«природність»); систематизація та кількісні підрахунки для виявлення 

домінувальних тенденцій у наративних проявах інтермедіальності англомовних 

художніх текстів. 



107 
 

РОЗДІЛ 3 

КОГНІТИВНО-СЕМІОТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ 

ЯК КАТЕГОРІЇ АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ХХ-ХХІ 

СТОЛІТТЯ 

 
 

3.1 Лінгвокогнітивні прояви видів інтермедіальності на різних рівнях 

текстової структури 

В цьому розділі роботи здійснено опис результатів дослідження категорії 

інтермедіальності та її лінгвальних виявів в художніх текстах ХХ-ХХІ століття 

у когнітивно-семіотичному ракурсі з можливою увагою до усіх етапів 

формування цієї категорії в образно-символічній і наративній площинах 

текстової структури у кореляції із ментальними процесами, що лежать в основі 

художньої семантики. 

Здійснений відповідно до методики, описаної поетапно у попередній 

частині роботи, аналіз продемонстрував багатошаровість виявів 

інтермедіальності художнього тексту на різних вимірах його структури, 

відповідно до яких отримані результати висвітлюються в цьому розділі, а також 

розмаїття самих типів інтермедіальних взаємозв’язків між складовими 

вербального та когнітивного просторів тексту. 

Треба зазначити, що виділені типи інтермедіальності як смислової 

взаємодії різних видів мистецтв в єдиному художньому цілому – художньому 

тексті, вичленовуються відносно, оскільки знаходяться настільки в тісному 

взаємозв’язку, що часто не відмежовуються один від одного. Це пояснюється не 

лише суто тяжінням літературного мистецтва до використання засобів 

суміжних видів мистецтв, а самою природою мислення: оскільки мислення (і 

образне мислення, зокрема) синтетичне за своєю природою, то і мова 

художнього тексту відображає таку особливість, проявлену в утворенні його 

образно-наративного простору. 

Це пояснює і факт, що люди мистецтва розвиваються в одній «культурній 

тканині», свідомо і несвідомо «цитуючи» своїх попередників, де діалог
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мистецтв виявляє їх специфіку, схожість і спорідненість, внаслідок чого 

постмодерністи оголосили сучасне мислення цитатним, а мистецтво епохи 

після модернізму – цитатним мистецтвом [97, c. 28-29]. І серед них саме 

літературні твори виступають найбільш унікальним видом мистецтва, що 

цілісно фіксує будь-яку реальність у вигляді текстового полотна. Це і пояснює 

такий конгломерат мистецьких форм, поєднаних в ньому, що отримує 

об’єктивацію на вербальному рівні засобами словесного і наративних кодів. 

Дійсно, починаючи з епохи класичного модернізму в мистецтві  

формується синтетична художня мова, що спирається на принцип асоціативної 

багатошаровості, де самі асоціативні ряди часто вишиковуються за принципом 

мов суміжних видів мистецтв. У літературну мову органічно входять кіно, 

театр, живопис, музика не як тематичні сполучення, а як моделюючі принципи 

мовної організації художнього тексту. Тобто, структура мови, структура оповіді 

стає співвідносною з принципами кінематографічного, живописного, 

театрального, музичного мислення, що і є проявами інтермедіальності на рівні 

структури художнього тексту, її сюжетно-композиційної організації тощо. 

В результаті проведеного дослідження виділено різні види 

інтермедіальності, що знаходять прояви на різних рівнях художнього тексту. 

З точку зору семіотичних параметрів (узагальнюючи існуючі класифікації) 

інтермедіальність проаналізованих текстім може бути представлена у двох 

типах: 

• отнологічна інтермедіальність, що характеризується перманентним 

зв’язком між медіа. Наприклад, це може ілюструвати приклади застосування 

літер у витворі образотворчого мистецтва. Художня література сама собою, на 

наш погляд, втілює як мистецька форма цю ознаку, бо художній текст є 

інтермедіальним за своєю природою, буття якого невид’ємно пов’язане з 

іншимі формами мистецтва, які так чи інакше включаються до його структури 

(це можуть бути, наприклад, ілюстрації до тексту); 

• трансформаційна інтермедіальність – тип, що характеризується 

репрезентацією одного медіа з перекладом з однієї знакової системи в іншу, 
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який є притаманним художньому тексту, адже фіксація в ньому за допомогою 

мовних засобів і передбачає таке перекодування з одного семіотичного ряду в 

інший, роль якого виконує мова. 

Саме на них ми зупинимось докладніше. 

Випадки трансформаційної інтермедіальності спостерігаємо, зокрема, у 

описах музикальних творів, де звуковий ряд отримує опис зовсім іншому 

семоітичному регістрі – вербальному: “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 din immediately halted, supplanted by the 

soothing melody of Debussy’s “Clair de lune” [367, c. 86].; або у вербальних 

описах графічного мистецтва: “technically the drawing was impressive, if rather 

lacking in individuality. The coolness that was pleasant in her personality became a 

kind of coldness on paper, something too painstaking and voulu. There was rather 

surprisingly a complete absence of the quick freedom of the old man's line <...> [370, c. 104]. 

В них лексичні одиниці sound, banging, piano, notes, haphazard  din, 

melody, імена власні – ім’я відомого французького композитора-імресіоніста 

Debussy (К. Дебюссі) та назва його музикальної п’єси “Clair de lune” («Місячне 

сяйво») [367, c. 86] в описі сприйняття гри її на фортепіано у першому з 

названих текстових фрагментів викликають в ментальності немов звуки відомої 

мелодії, а лексичні одиниці drawing, on paper, line готують читача до 

візуального сприйняття характеру малюнка, передаючи своєрідність людського 

темпераменту через портрет (coolness that was pleasant in her personality  

became a kind of coldness on paper). 

Іноді витвори образотворчого мистецтва отримують більш детальний 

візуально сприйманий опис в тексті: “... the enormous painting consisted of a 

single color – a monochrome field of deep blue – and viewers around its perimeter, 

staring down at it as peering into a small pond. It is by Yves Klein and has become 

affectionately known as The Swimming Pool [367, c. 36], де відбувається апеляція 

до реальних персоналій (Yves Klein) та їх витворів (The Swimming Pool), або ж 

ведеться опис картин видуманого персонажа-художника: «Since Mr Paunceforte 
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had been there, three years before, all the pictures were like that, she said, green and 

grey, with lemon-coloured sailing-boats, and pink women on the beach» [385, c. 15]. 

Але це відбувається з акцентом на кольоровій гамі зображуваного на них у обох 

авторів (monochrome field of deep blue, green and grey, with lemon-coloured, 

pink). 

Таким чином засоби вербального коду, через зв’язок із ментальними 

структурами, якими є ментальні образи, застосовуються для відтворення 

мистецьких форм, перекодуючи їх у власну семіотичну систему. 

Втім, очевидною є гетерогенність цього виду інтермедіальності за типом 

залученої інформації, засобами її інкорпорації в текстову структуру тощо. 

Спільним між ними є те, що процес залучення передбчає трансформацію 

коду одного виду мистецтва (його медіуму) у систему іншого, домінуючого 

виду мистецтва (в нашому випадку йдеться про літературний твір – художній 

текст, що виступає домінуючим), що приводить до ускладнення семіотичної системи. 

Така трансформація може мати результатом такі вияви інтермедіальності 

художнього тексту: 

1) Референція – згадування у художньому творі іншого виду 

мистецтва або явищ, які асоціюються із ним, що є виявом інтермедіальності на 

номінативному рівні. 

Це спостерігаємо, наприклад, у згадуванні імен реально існуючих 

представників різних видів містецтв, та їх творів, як у текстових фрагментах: 

Bartok’s Music for Percussion and Celesta. The loveliest [369, c. 120]; Mozart’s 

very best songs were owing to the sounds of cries in the streets[p. 171]; Klein also 

composed the musical piece Monotone-Silence, in which a symphony orchestra 

performs a single D-major chord for a full twenty minutes [367, c. 37], де імена 

власні композиторів та їх робіт перемежаються із музикальною термінологією 

(music, percussion, celesta, musical piece, a symphone orchestra, a single D-major 

chord). 

Або ж подібні референції спостерігаємо до теми живопису: Langdon  

spotted the brightly colored painting up ahead and instantly recognized the
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trademark squiggles, primary colors, and playful floating eye. Joan Miró <…> 

playful work, which felt like a cross between a child’s coloring book and a surrealist 

stained-glass window [367, c. 65]. Тут спостерігаємоапеляцію до картини 

відомого каталонського художника, скульптора і графіка Жуана Міро, відомого 

своїм абстрактним мистецтвом, яке в повній мірі окреслюється в текстовому 

фрагменті через використання словосполучень, що передають особливі риси 

творчості митця: brightly colored painting, primary colors (відомо, що яскраві 

кольори є найхарактернішою рисою течії), playful floating eye, trademark squiggles. 

Прикладом апеляції до творчості відомого представника живописує також 

автор звертається до персони італійського художника-рококо Коррадо 

Джаккінто: the fresco was Giaquinto’s grand masterpiece – Religion Protected by 

Spain [367, с. 184], де текстовима сигналами слугують такі лексичні одиниці як 

grand masterpiece, номінація типу художньої форми (fresco), назва витвору та 

згадка імені автора. 

Такі референтні включення в художній текст можуть викликати цілісний 

ментальний образ цього витвору мистецтвав пам’яті, незважаючи на повноту 

опису вербальними засобами. Наприклад, лише саме згадування картини може 

викликати немов перед очима образ цілої картини, згадування музикального 

твору – викликати відчуття, що немов чуєшь її знов у ментальному відтворенні, 

завдяки єдності сенсорного сприйняття, внаслідок чого інтермедіальність 

художного тексту проявляється голографічно і багатовимірно завдяки 

когнітивному пласту фонових знань читача / інтерпретатора. 

Треба зазначити, що живопис – вид мистецтва, до якого найчастіше 

звертаються англійські письменники-модерністи й постмодерністи. Візуальний 

образ, який малюється в уяві реципієнта художнього тексту, є одним із 

найчастіше втіленим, тож на вербальному рівні найбільш частотно виражається 

інтермедіальна взаємодія художнього тексту (як одиниці мистецького виду – 

літератури) та живопису. 

Спільною рисою текстів, які належать до епох модернізму та 

постмодернізму є насиченість багатими візуальними образами. Реальність, в
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яку занурюються герої творів сприймають її так, як малює автор. Вони 

дивляться, бачать, спостерігають. Бачення є імпульсом, що направляє рух 

думки, яка то спокійно проходить свій шлях, то, роблячи крутий поворот, 

робить несподівані відкриття. 

Присутність візуального початку позначено наявністю в тексті певних 

маркерів («pictorial markers») (Ліліан Лувель.), якими закодовано присутній в 

тексті візуальний образ (до них відносяться заголовки, колірні образи та інші 

елементи). Текстові маркери сигналізують про інтермедіальні взаємодії різних рівнів. 

На когнітивному рівні реферетнті відсилки у художньому творі до іншого виду 

мистецтва або явищ, які асоціюються із ним (наприклад, Моцарт –  

музика),  виступають корелятами відповідного виду мистецтва, що 

супроводжується активацією концептуальних метонімій (наприклад, MOZART 

stands for MUSIC, VAN GOGH stands for PAINTING / CANVAS, WORDSWORTH stands for 

POETRY, SHAKESPEAR stands for TRAGEDY). 

Аналогічну роль виконують алюзивно згадані в плані текстової референції 

термінології певного виду мистецтва, що також на когнітивному рівні для 

читача виступає відсилкою до відповідного інформаційного пласту, 

переосмилюючись за асоціацією. Таке асоціативне мапування узагальнюють 

концептуальні метоніміі (наприклад, PALETTE stands for PICTORIAL ART, SONATA 

stands for MUSIC). 

Такий наприм переосмислення супроводжує вказивку на стиль, або 

особливі риси певного художника, деталі картини або течії в цілому, що на 

вербальному рівні реалізується шляхом апеляції до термінів, характерних для 

живопису: The canvases she showed bore no obvious similarity to his own work, 

beyond being delicately precise abstracts and on a smaller scale (like his own 

preferred working-size) than most such pictures in the manner [370, c. 105], де 

спостерігаємо використання лексем canvases, abstracts, pictures, які номінують 

явища сфери живопису. 

Аналогічний напрям переосмислення за асоціацією, узагальнений за 

допомогою концептуальної метонімії ARTISTS’S NAME stands for HIS / HER STYLE 
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спостерігаємо у випадках асоціативного ототожнення художника та його 

витвору або ж художника та його стилю, що може, до речі, розповсюджуватись 

і на інші види мистецтва. Наприклад, активацію вказаної концептуальної 

метонімії спостерігаємо у наступному фрагменті роману Дж. Фаулза «The 

Ebony Tower», де автор згадує картини нео-імпресіоністського художника 

Максиміліена Луса, відомого своїми картинами, ілюстраціями, гравюрами та 

графікою: In the corridor above he stopped to look at two paintings he had noticed 

when she first showed him up and failed to put a name to... but now, of course, 

Maximilien Luce [370, c. 38]. 

Власні імена є одним із способів побудови просторово-часових 

континуумів художнього тексту, а точніше образу світу, створеного автором і 

який розкривається в межах художнього тексту. 

Цей художній світ існує не відокремлено, він залежний від світу дійсного, 

а імена власні служать сполучними елементами, які прив'язують вторинну 

дійсність художнього тексту до об'єктивно існуючої реальності. При цьому 

імена не тільки створюють «ілюзію» реальності, але і відображають авторське 

бачення реальності, його ментальну модель навколишнього світу, а також 

вказують на особливості авторської категоризації і концептуалізації дійсності, 

допомагаючи в розкритті його творчого авторського задуму. 

Автори згадують імена відомих митців, переслідуючи декілька цілей. 

Подібне інтремедіальне включення не лише збагачує композиційну структуру 

тексту, але й створює уявлення про мистецькі епохи, слугуючи відсилкою до 

певного часового проміжку, або навіть стаючи його символом, що, шляхом 

активації концептуальної метонімії ARTIST’S NAME stands for EPOCH, 

спостерігаємо у наступному фрагменті: Langdon had always enjoyed  the 

challenge of modern art – primarily the exploration of 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 [367, c. 12]. 
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Окрім посилання до течії сучасного мистецтва, автор апелює в наведеному 

текстовому фрагменті до досить великої кількості відомих діячів мистецтва, 

окрім того пропонуючи читачеві назви їх відомих робіт та детальні 

характеристики–особливості їх стилю: Jackson Pollock’s drip paintings 

(Джексон Поллок – головна фігура абстрактного експресіоністського руху, 

відомий своїм унікальним стилем капельного живопису); Andy Warhol’s 

Campbell’s Soup cans (Енді Уорхол – американський художник, режисер і 

продюсер, який був провідним діячем візуального мистецтва, відомим як поп- 

арт); Mark Rothko’s simple rectangles of color (Марк Ротко, відомий 

«мультиформами» – прямокутними полотнами великого розміру з ширяючими 

в просторі колірними площинами живопису «колірного поля», більшість яких 

складається з яскравих, резонуючих кольорів, особливо червоних та жовтих, що 

виражають енергію та екстаз;) religious symbolism of Hieronymus Bosch  

(Ієронім Босх як один з найзагадковіших художників, в творчості якого 

укладений глибокий сенс, який протягом багатьох десятиліть слугує джерелом 

для численних інтерпретацій, а його сюжети наповнені глибоким символізмом); 

the brushwork of Francisco de Goya (Франсиско Гойя як один з перших і 

найбільш яскравих майстрів образотворчого мистецтва епохи романтизму). 

2) Інкорпорація, що проявляється на рівні змісту художнього тексту як 

алюзивне включення до нього образів або сюжетів іншого мистецтва або 

іншого художнього тексту (випадки інтертекстуальності), що імплікує певні 

трансформації цих образів, сюжетів тощо. 

Такий рівень інтермедіальності спостерігаємо, наприклад, у застосуванні 

імені власного персонажа іншого твору, який фактично є відсилкою до цілого 

сюжету, у романі Дж. Фаулза «The Collector», де у тексті багаторазово 

проводиться паралель головного героя Фердінанда Клегга із Калібаном – 

персонажем трагедії У. Шекспіра «The Tempest» («Буря»), Холденом 

Колфілдом – персонажем роману Дж. Серлінджера «Catcher in the Rye», і навіть 

злим старим із казки про Сіндбада-мореплавця. 
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На відміну від референції до реально існуючих мистецьких явищ, як в 

попередньому типі інтермедіальності, згадування на вербальному рівні тексту 

самого імені персонажа іншого твору або інших реалій, навіть видуманих, 

інших творів (не обовязково літературних), відсилає читача до цілісного 

сюжету, який зазвичай переосмислюється відповідно до змісту твору-реципієнта. 

Так, соціальна, душевна нерівність та недосвідченість, далекість від 

цивілізації і знань, нездатність бачити красу світу і плекати її, не руйнуючи і 

псуючи, які не можна викорінити з Фердінанда, змушує Міранду надає йому 

схожості із усіма переліченими персонажами, йменуючи його Калібаном та 

Холденом Колфілдом: Caliban handed me The Catcher in the Rye and said, I’ve 

read it. I knew at once by his tone that he meant—“and I don’t think much of 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 [369, с. 123]; а 

також злим старим із казки про Синдбада, яки їхав на його спині, ускладнюючи 

його життя, що як тягар, забирає життя у всього вільного і прекрасного: You’re 

the Old Man of the Sea. The horrid old man Sinbad 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 [369, с. 124]. 

Окрім того, дівчина бачить збіг в характері та поведінці Фердінанда та 

головного персонажу роману Алана Сіллітоу «Saturday Night and Sunday 

Morning» Артуром Ситоном, який визиває в неї обурення та відразу: It shocked 

me too because of Caliban. I see there’s something of Arthur Seaton in him <…> 

He’s worse than the Arthur Seaton kind. If Arthur Seaton saw a modern statue he 

didn’t like, he’d smash it. But Caliban would drape a tarpaulin round it. I don’t 

know which is worse. But I think Caliban’s way is [369, с. 138]. 

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. 
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До типу інкорпорації віднесемо також включення до сюжетної лінії 

літературного твору вигаданих історій митців, які не є реальними персонажами, 

а плодом фантазії автора художнього тексту. Це – так званий інтермедіальний 

персонаж. 

Так, найчастіше до цієї інтермедіальної категорії звертається відомий 

англійський письменник-модерніст Джон Фаулз, наприклад, створюючи героя 

роману «The Ebony Tower», який є художником: 

Yet   he   showed   a   growing   authority,   a   maturity   in    his    work.    

Power and skill, the superbly incisive draughtsmanship, were undeniable. This way 

of life had already become a quaintly historical thing. The rumors and realities of his 

unregenerate life-style, like his contempt for his homeland became amusing <…>.  

He himself had once termed the paintings 'dreams'; there was certainly a surrealist 

component from his 'twenties past, a fondness for anachronistic juxtapositions. 

Another time he had called them tapestries <…> [370, c. 17]. 

Створення інтермедіального героя-митця – особистості, яка б була 

причетна прямо або опосередковано до мистецтва, не можливе без залучення 

інтермедіальних елементів. Причетність до мистецтва, а саме до живопису, на 

вербальному рівні реалізується через використання лексики, відповідної до цієї 

сфери мистецтва: power and skill, the superbly incisive draughtsmanship, 

paintings, tapestries. 

Наступний фрагмент з того ж тексту: They came to a batch of drawings with 

additional watercolour washes, not representational, but colour records that were 

something of the kind that David used himself. He liked them better, one or  two 

tones, contrasts, the rather tentative workshop feel after the over-meticulous essays 

in pure draughtmanship [370, c. 105] також завдяки застосуванню термінології 

живопису виступає ілюстрацією цього положення. Серед цих мовних одиниць – 

ті, що позначають креслення (batch of drawings, pure draughtmanship), техніки 

створення картини (additional watercolour washes, colour records, one or two 

tones, contrasts). 
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Аналогічне ілюструє наведений приклад текстового фрагменту, що 

відтворює обстановку робочого кабінету художника: There was a long work- 

table, inks, water-colours, a tilted drawing-board with a half-finished sketch pinned 

to it [370, c. 104]. 

Презентація інтремедіальних персонажів як приклад інкорпорації 

асоційованого із певним видом мистецтва явища також, як бачимо, ґрунтується 

на вербальних маркерах аналізованої категорії. 

3) Перекодування – наступний серед трансформаційних типів 

інтермедіальності, що є притаманним англомовним художнім текстам ХХ-ХХІ 

століть, проявляється на смисловому рівні і характеризується репрезентацією 

одного медіуму у іншому, супроводжуваною зміною однієї  семіотичної 

системи в іншу – у випадку із художнім текстом – у вербальну. Отже, це свого 

роду «переклад» повідомлення однієї мистецької форми у іншу із 

застосуванням притаманної йому знакової системи. 

Мови мистецтв представляють собою різні коди, якими кодується 

повідомлення. При взаємодії мов різних видів мистецтва окремі ділянки тексту 

можуть бути закодовані різними кодами. Характерним для подібного кодування 

стає широке використання термінології в межах художнього тексту. Так, можна 

помітити, що автори як модернізму, так і постмодернізму часто звертаються до 

включення специфічних термінів, характерних до того чи іншого виду 

мистецтва. 

Цей тип представлено двома видами: 

 Денотативно-образним, що є екфрастичним описом мистецького 

витвору або процесу його створення за принципом іконічності. Оскільки опису 

може підлягати будь-який витвір мистецтва, в ході цього виникає взаємозв’язок 

художнього тексту (як домінуючої мистецької форми) із наступними видами: 

а) із живописом. Це спостерігаємо, наприклад, коли в художньому творі 

відбувається опис того, що і яким чином зображено на полотні художика (все, 

що сприймається візуально), що ілюструє фрагмент тексту В. Вулф «Jacob's 

Room», персонажем якого стає митець: 
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«Like the antennae of some irritable insect it positively trembled. Here was that 

woman moving—actually going to get up—confound her! 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. 

The critics would say it was too pale, for he was an unknown man exhibiting 

obscurely, a favourite with his landladies‘ children, wearing a cross on his watch 

chain, and much gratified if his landladies liked his pictures—which they often did» 

[376, с. 70]. 

Наведений текстовий фрагмент насичено лексичними одиницями, які 

належать до зображувального мистецтва. Виділені лексичні одиниці можуть 

бути згруповані в кілька класів: одиниці, які позначають матеріали, які 

використовуються в процесі створення картин (the canvas, paint–brush), жанри 

творів (the landscape), поняття, які відносяться до живописної техніки, кольори 

і відтінки фарб (hasty violet–black dab, too pale—greys flowing into lavenders, too 

pale, white), а також загально вживана лексика, пов’язана з світом живопису та 

мистецтвом в цілому (exhibiting, the critics, pictures). 

б) із архітектурою. Прикладом відтворення вербальними засобами 

архітектурної споруди стає опис Дена Брауна римо-католицького 

неокласичного собору Cathedral de la Almuena: The holy seat of the Roman 

Catholic Archdiocese of Madrid – Cathedral de la Almuena – is a robust 

neoclassical cathedral <…>. Almuena Cathedral derives its name from the Arabic 

al-mudayna, meaning “citadel” [367, c. 59]. 

Вражаючим стає опис будівлі собору: the scale of the building looked like 

something he might expect to see <…>. The closer they drove, the more impressive 

the complex appeared, its massive cement walls providing level of security <…>. As 

the huge gate swung open, Avila felt like 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 [367, c. 213]. 
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Автор говорить про собор як витвір готичного стилю в архітектурі, що на 

лінгвальному рівні простежується апеляція до лексичних одиниць, які 

передають особливості цього стилю: eight towering spires, each with a triple- 

tiered bell tower, massive cement walls, а trio of massive cupolas, the exterior of 

which was composed of dark brown and white stone. 

Now, as Avila gazed up at the massive church, he couldn’t help but view the 

building as sinister. Avila assessed the magnificent cathedral in the middle of 

nowhere. Something about it felt strange to him [367, c. 215]. 

В цій серії текстових фрагментів собор вимальовується дуже вражаючим 

через масштабність, невблаганність та масивність: the scale of the building, the 

scale of the building, massive cement walls, huge gate, massive cupolas, 

magnificent cathedral, massive church. 

Або ж у фрагменті, де описано особливості конструювання будівлі собору: 

“Constructed entirely of stone and brick, it was essentially a continuous ribbed 

tunnel – a loop of 270 parabolic arches of varying heights, each about a yard apart. 

There were very few windows, and the atmosphere tasted dry and sterile, clearly 

heavily processed to protect the Gaudi artifacts” [367, c. 238]. 

в) з об’ємно-просторовими видами, до яких надежать скульптура – вид 

образотворчого мистецтва, твори якого мають об'ємну форму і виконуються із 

твердих або пластичних матеріалів, або інсталяції – об'ємно-просторові 

композиції з різноманітних реальних предметів, об'єднаних єдиним художнім 

задумом. 

Перехрещення скульптури та художнього тексту як мистецьких форм 

спостерігаємо у наступному фрагменті тексту П. Акройда: 

Deep beneath the level of Poultry has been found the golden statuette of a baby 

and that small image represents all those ideas of holiness or sacredness which 

surround the child [365, c. 626]. 

Або це бачино на прикладі опису інсталяції, створеної художником та 

майстром інсталяцій Цай Гоцян – величезної динамічної інсталяції, яка
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зображує зграю вовків, що біжать уздовж галереї і врізаються в прозору скляну 

стіну, що отримкє своїрідний опис в художньому тексті: 

Series of bizarre art installations. I’ve found the strangest piece in the museum 

<…> a multitude of timber wolves were dynamically posed, sprinting in a long line 

across the gallery where they leaped high in the air and collided violently with the 

transparent glass wall, resulting in a mounting pile of dead wolves [367, c. 65]. 

На вербальному рівні інсталяція, не дивлячись на її вражаючий масштаб 

(вона складається з 99 вовків), яку автор подає як вкрай незвичну (the strangest 

piece in the museum) описується так, що передається якась легкість, невагомість 

та динаміка: dynamically, sprinting in, leaped high, air transparent, glass із 

зазначенням саме того, що відбувається у видовищі (collided, violently, pile of 

dead wolves). 

Наступний текстовий фрагмент також є унікальним прикладом  

відтворення об'ємно-просторової інсталяції в межах тексту. Мова йде про 

куточок природи всередині музею: The breezy meadow inside the Guggenheim 

Museum had grown quiet <…> hundreds of guests were reclined on the blankets, 

gazing up into a dazzling sky of stars. Robert Langdon lay near the center of the 

field, caught up in the growing anticipation. Langdon could feel the excitement 

rippling through the crowd. [367, c. 81].  В  ній  відтворюються  відчуття  

природи за допомогою мовних одиниць breezy, meadow, sky of stars, the field, 

що робить легким сприйняття настрою, який переважає всередині природньої 

інсталяції: feel the excitement rippling through the crowd, gazing up, lay near the 

center of the filed, caught up in the growing anticipation. 

Незважаючи на незвичність такої мистецької форми як інсталяція для 

класичного мистецтва, і беручи до уваги її популярність в сучасному мистецтві, 

це знаходить відбиття у постмодерністській прозі просторового мистецтва – 

автор залучає опис сучасної інсталяції: Langdon followed Winston’s directions 

through an expansive gallery displaying a series of bizarre art installations: a steel 

cannon that apparently shot gooey globs of red wax at a white wall; a wire-mesh 

canoe that clearly would not float; an entire miniature city made of burnished metal 
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burnished metal blocks [367, c. 64]. Спостерігаємо поєднання декількох кодів, 

серед яких назви кольорів (red, white), матеріалів, з яких виконуються  

інсталяції (metal blocks, steel, wax ). 

г) із музикою. Це ілюструє фрагмент тексту В. Вулф, де опису підлягає 

особливість звучання музики: The music came clearly out of the room, and flowed 

around me and out through the colonnade into the light [388, с. 82]. В наведеному 

прикладі автор за допомогою лексем music та flowed […], із застосуваннм 

відповідних мовних одиниць, а також епітетів до них. 

д) із художньою літературою. Прикладами апеляції до відомих 

особистостей, які представляють такий вид мистецтва як література стають 

фрагменти, обрані з сучасних текстів авторів-постмодерністів: 

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 [388, c. 18]. 

В даному текстовому фрагменті Джон Фаулз згадує поетів-класиків 

Вергілія (Virgil), який традиційно вважається одним з найбільших поетів Риму, 

Лукреція (Lucretius) видатного римського поета і філософа та Катулла 

(Catullus), який був латинським поетом пізньої Римської республіки, який 

писав головним чином в неотеральному стилі поезії, що стосується особистого 

життя, а не класичних героїв. Він говорить про звукові гексаметри (sonorous 

hexameters), які поєднуються в пристрасну мелодію (chant with a passion) слів, 

які ніколи не стануть неясними або безформними (obscure or formless). 

є) із театром, що спостерігаємо у фрагменті тексту В. Вулф «Between the 

Acts», де на лінгвальному рівні актуалізується тема театральної постановки і 

втілюється атмосфера вистави перед аудиторією: “Rows of chairs, deck chairs, 

gilt chairs, hired cane chairs, and indigenous garden seats had been drawn up on 

the terrace. There were plenty of seats for everybody. […] The lawn was as flat as 

the floor of a theatre. The terrace, rising, made a natural stage. The trees barred 

the stage like pillars. And the human figure was seen to great advantage against a 

background of sky. […] Then the play began. Was it, or was it not, the play? […]
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All looked at the bushes. For the stage was empty… a small girl, like a rosebud in 

pink, advanced; took her stand on a mat, behind a conch, hung with leaves and 

piped: Gentles and simples, I address you all …So it was the play then. Or was it 

the prologue? …England am I….“She’s England,” they whispered. “It’s begun.” 

“The prologue,” they added, looking down at the programme. She had forgotten 

her lines. “Hear! Hear!” said an old man in a white waistcoat briskly. “Bravo! 

Bravo!” [374, c. 92]. Вербальними відповідниками інтермедіального 

характеру є лексичні одиниці play, theatre, stage, prologue, programme, 

pillars, які застосовуються для опису як зовнішньої атмосфери сцени, а  

також послідовність дій на ній і реакції аудиторії (вигуки “Bravo! Bravo!”). 

ж) із кінематографом. Ілюстрацією перекодування кінематографічної 

картини як виду мистецтва, опису її демонстрації та характеристик 

побаченого може слугувати фрагмент тексту роману Е. Берджеса “Clockwise 

Orange”. Це автор робить у своїй манері, характеризуючи, зокрема, тип 

фільму для перегляду – «фільм жахів»: “I tried to smeck and said: “This must be 

a real horrorshow film if you’re so keen on my viddying it.” And one of the white- 

coat vecks said, smecking: “Horrorshow is right, friend. A real show of 

horrors.”[368, c.112], а також описуючи всю процедуру перегляду фільму як у 

кінотеатрі, де текстовими сигналами інтермеідальності виступають атрибути 

процесу демонстрації кіносеансу зі зміною картинки на екрані (lights went out, 

film-show started off, the picture came on, on the screen), терміни, що номінують 

складові і елементи кінокартини (atmosphere music, Narrator, title, credits, close- 

up, colours), а також епітети (professional piece of sinny (у термінології роману – 

cinema), dirty films, very realistic): 

“And then the lights went out and there was Your Humble Narrator And  Friend 

sitting alone in the dark, all on his frightened oddy knocky, not able to move nor shut 

his glazzies nor anything. And then, O my brothers, the film-show started off with 

some very gromky atmosphere music coming from the speakers, very fierce and full 

of discord. And then on the screen the picture came on, but there was no title and no 
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credits. What came on was a street, as it might have been any street in any town, and 

it was a real dark nochy and the lamps were lit. It was a very good like professional 

piece of sinny, and there were none of these flickers and blobs you get, say, when you 

viddy one of these dirty films in somebody’s house in a back street. All the time the 

music bumped out, very like sinister. And then you could viddy an old man coming 

down the street, very starry, and then there leaped out on this starry veck two 

malchicks dressed in the heighth of fashion, […]. You could slooshy the screams and 

moans, very realistic, and you could even get the like heavy breathing and panting of 

the two tolchocking malchicks. They made a real pudding out of this starry veck […]. 

Then there was the close-up gulliver of this beaten-up starry veck, and the krovvy 

flowed beautiful red. It’s funny how the colours of the like real world only seem 

really real when you viddy them on the screen” [368, p. 96]. 

з) із фотографією. Це спостерігаємо у текстових фрагментах, зокрема, 

роману Дж. Фаулза «The Collector», де автор застосовує терміни цієї галузі 

мистецтва (photography, telephoto lens) і назви технічних засобів – фотокамери 

(Leica), констатуючи необхідність їх наявності для зйомки: “ I always wanted to 

do photography, I got a camera at once of course, a Leica, the best, telephoto lens, 

the lot; the main idea was to take  butterflies  living  like  the  famous  Mr.  S.  

Beaufoy …», а також опис самого процесу зйомки і підготовки фотокарток та 

зображеного на них: 

«The next thing I said wаs, I do photography too. I had some pictures of the 

woods behind the house, and some of the sea coming over the wall at Seaford, really 

nice ones, I enlarged them myself. […] After a bit I said, I’d like to take some 

pictures of you. You’re what they call photogenic» [369, c. 55]; 

«I took photos whenever she would let me. She took some of me. I got her  in a 

lot of poses, all nice ones, of course»; «I got the old  camera  and  took  some  

photos, … I started the developing and printing right away. They came out very nice. 

Not artistic, but interesting» [369, c. 61]; 

«He took a lot more photos of me this morning. He really enjoys it. He likes me 

to smile at the camera, so twice I pulled shocking faces. He was not amused. Then I 
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put my hair up with one hand and pretended I was a model. You ought to be a model, 

he said. Quite serious» [369, c. 61]. 

• Образно-симоволічний, що передбачає зображення емоційно- 

експресивної складової враження від твору, а не безпосереднє сенсорне 

сприйняття. Особливо це актуально, якщо маємо справу із  мистецькою 

формою, що, на відміну від іконічного зображувального мистецтва, яке 

відображає реальність і має відповідні номінаціїї для того, що сприймається 

візуально, не є такою, що може бути однозначно вербально вираженою, не 

маючи безпосередніх референтів серед навколишнього простору (зокрема, 

музика). 

Наприклад, такий тип інтермедіальних включень ілюструє фрагмент 

оповідання В. Вулф «String Quartet», де опису підлягає виконання музикального 

твору В. А. Моцарта, провокуючи зазнавати вир емоцій і образів, що 

з’являються авторці, які вона намагається вербалізувати в стилі потоку 

свідомості, описуючи як виходить і починає грати квартет: “Was it the sound of 

the second violin tuning in the ante-room? Here they come; four black figures, 

carrying instruments, and seat themselves facing the white squares under the 

downpour of light; rest the tips of their bows on the music stand; with a  

simultaneous movement lift them; lightly poise them, and, looking across at the 

player opposite, the first violin counts one, two, three…» [384, c. 24]. 

А також авторка надає свої образи-враження від прослуховування мелодії: 

«Flourish, spring, burgeon, burst! The pear tree on the top of the mountain. 

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, round and round—free now, rushing downwards, or even somehow 

ascending in exquisite spirals into the air; curled like thin shavings from under a 

plane; up and up.... How lovely goodness is in those who, stepping lightly, go smiling 
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through the world! Also in jolly old fishwives, squatted under arches, oh scene old 

women, how deeply they laugh and shake and rollick, when they walk, from side to 

side, hum, hah!» [384, c. 26]. 

“That’s an early Mozart, of course—” 

Музчиний твір В. Вулф образно описує переважно крізь призму 

акватичних метафор, намагаючись передати словом музику. В цьому ранньому 

творі Моцарта і вир, і потік, і сплеск, б’ют фонтани, їй вдаються хвилі ріки 

Рони, стрімкий рух її глибоких вод, вона немов бачить сріблястих риб і все, що 

навколо ріки – грушове дерево на пагорбі, галасливих жінок, що сміються, 

йдучи понад рікою. Уподібнюючи потік звуків до води – стрімкої і взривної  

(що узагальнює концептуальна метафора MUSIC IS WATER), авторка зупиняється 

і на емоційній складовій, говорячи про відчай і сподівання, які навіює їх ця 

гірша з мелодій, від якої хочеться водночас і танцювати, й їсти тістечка, і пити 

вино, але, помічає запізнення вступу другої скрипки: 

“But the tune, like all his tunes, makes one despair—I mean hope. What do I 

mean? That’s the worst of music! I want to dance, laugh, eat pink cakes, yellow 

cakes, drink thin, sharp wine. Or an indecent story, now—I could relish that. The 

older one grows the more one likes indecency. Hall, hah! I’m laughing. What at? You 

said nothing, nor did the old gentleman opposite.... But suppose—suppose—Hush!” 

[…] That’s the worst of music—these silly dreams. The second violin was late, you 

say?” [384, c. 26]. 

Потік подій, думок персонажів, почуттів і мінливих переживань, відчуття 

часу, що минає, і головне – потік настрою, стан душі плинення думок – це так 

притаманно В. Вулф. 

Такий тип інтермедіального включення шляхом перекодування 

притаманний тим мистецьким формам, які не мають чіткої кореляції із 

навколишнім світом, окрім образно-символічної як у випадку із музикою, 

танцем, які не грунтуються на схожості зображуваного з формою зображення. 

Часто до цієї групи потрапляють також випадки перехрещення кодових 

систем, в основі чого – змішування різних сенсорних кодів, коли утворюються 
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синестезійні образи і музика,наприклад, описується через візуальні образи, а 

візуальне – через тактильне тощо. 

4) Проекція формотворчих принципів – трансформаційний тип 

інтермедіальності, що є притаманним англомовним художнім текстам ХХ-ХХІ 

століть і проявляється на рівні форми. Він передбачає відтворення техніки 

композиції, форми, імітацією або запозичення засобів художньої виразності і 

принципів образотворення. 

Це спостерігаємо, зокрема, у випадках, коли структура художнього тексту 

організується за класичними структурними принципами музичного твору або 

образотворчій мистецькій формі. Це ілюструє так звана «музикальна» та 

«імпресіоністична» проза В. Вулф, а також деяких постмодерністів, на що 

неодноразово звертали увагу літературознавці [141, 104, 130, 110, 111]. 

Наприклад, ілюстрацією до цього положення може бути роман В. Вулф 

«The Waves» із притаманною йому імпресіоністичною технікою, де 

спостерігаємо враження миттєвості від прожиття конкретного моменту із немов 

крапками спалахів емоцій, світла, опис побаченого і відчутого в умовах, що 

змінюються протягом дня, тижня, пори року, з особливим акцентом на деталі 

відтінків та зміну кольорів. Початок дня, прожитий на морському узбережжі, 

знаодить таке вербальне відтворення, насичене описом світла і кольору: 

“The sky cleared as if the white sediment there had sunk, or as if the arm of a 

woman couched beneath the horizon had raised a lamp and flat bars of white, green 

and yellow spread across the sky like the blades of a fan” [388, c. 3];“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 chairs and tables 

and stitched white tablecloths with fine gold wires” [388, c. 15]. 

Імпресіоністична техніка проявляється і у зображенні морського пейзажу в 

різний час доби у намаганні зафіксувати, схопити мить: «The sun had not yet 

risen. The sea was indistinguishable from the sky, except that the sea was slightly 

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 
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with thick strokes moving, one after another, beneath the surface, following each 

other, pursuing each other, perpetually» [388, c 15-16]. 

Наведений текстовий фрагмент схоплює момент зміни стані в природи на 

світанку, коли зміна світла приводить до змін у кольоровому сприйнятті 

морського пейзажу, коли поєднані море і небо почитають набувати більш 

видимих очертань, і що відбиває зміна «кольорової гами» опису (sky whitened a 

dark line lay on the horizon dividing the sea from the sky) – саме те, чого прагнули 

імпресіоністи-живописці, зображуючи все поспішними, щоб не втратити 

момент, мазками (thick strokes). 

Це все робить описи в її оповіданнях, скоріш, такими, що нагадують немов 

на мить застиглі стани, що схожі з картинами або замальовками. 

Інтермедіальна взаємодія художнього твору з живописом, як і інші її види, 

знаходить прояв, починаючи із найпростішого рівня – номінативного, 

проявляючись на рівні вербалізованих явищ образотворчого мистецтва, 

ідентифікуючись за допомогою цих мовних одиниц, і завершується поєднанням 

або імітацією форми і смислу. 

Уподібнення на рівні форми як прояв інтермедіальності шляхом взаємодії 

прози і живопису характерно і для композиції оповідання В. Вулф “Three 

Pictures», що побудований у формі триптиха – картини, що складається з трьої 

картин, поєднаних спільним смислом, а в оповіданні це три епізоди із 

підзаголовками «The First Picture», «The Second Picture», «The Third Picture». 

За сюжетно-композиційною специфікою спостерігається також 

уподібнення художніх творів за принципом іконічності музикальним формам. 

Зокрема, низка творів В. Вулф відповідають сонатній формі – музичній формі, 

що складається з трьох розділів, характерною особливістю якої є 

протиставлення головної і побічної партій у першому розділі (експозиції), 

розвиток цих тем у другій частині і повторення експозиції – у третьому. 

Така формальна організація художніх текстів, де інша мистецька форма 

(зокрема, музика), виступає ключовим чинником формальної організації тексту, 

неодноразово відмічалась у літературознавчих дослідженнях [130, 104], які
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вказують на музикалізацію творів В. Вулф. Так, її роман «To the Lighthouse» 

своєю композаційною структурою нагадує авторам музичну форму рондо 

(чергування основної теми-рефрену, що є повтором основної теми, і різних 

епізодів)» [130], а іншим – форму сонати (Коугия, Коврижина, Кравцова), що 

складається з тьої частин – «The Window», «Time passes», «The Lighthouse», вже 

згадуване оповідання «String Quartet», що нібито має чотиричасну музичну 

форму: Allegro, Andante, менует з тріо та фінальне Allegro [130], що є дійсно 

різними за темпом, чергуючись одне з одним як вир образів, тоді як структура 

роману «Between the Acts» нагадує більш крупну, симфонічну форму з багатьма 

партіями і домінуючою темою втрати [110, 104]. 

Отже, музыкальність слова на рівні формальної інтермедіальності – це 

ознаки художнього тексту, що дають можливість впізнавати і відчувати –  у 

його ритмічній та звуковій організації, а отже, і у смисловій структурі (що 

проявляється у інтонаційних, звукових повторах, у повторах теми як певного 

лейтмотиву у свого роду мінорному чи мажорному звучанні) – окреслення тієї 

чи іншої музикальної форми [175, 229], що здійснюється через нелінійність 

синтаксису, лексичних та стилістичних засобів виразності, що притаманне 

потоку свідомості. Постмодерністські художні тексти також мають форму 

художніх фантазій, що наближає їх або до картин, замальовок, що 

відображають візуально немов би статичний стан [171], а також наближаються 

за композиційною структурою до кінематографу з його здатністю до монтажу і 

різкого переходу від етапу до етапу, підсилюючи відчуття взаємодії художніх 

просторів різних видів мистецтв на макрорівні. 

Перелічені типи об’єднуються тим, що, незважаючи на свою різнорідність, 

види мистецького дискурсу утворюють художню єдність, відповідно і самі типи 

також є тісно переплетеними у своїй взаємодії. Також природа феномену 

інтермедіальності підказує ще один спосіб поділення інтермедіальності на 

взаємодію, по-перше, видів мистецтва як медіа, які циркулюють в полі 

культури, по-друге, результатів роботи каналів комунікації (слухового, 

зорового) і засобів комунікації в літературі, що буже розглянуто як явище



129 
 

синестезії в ході опису образного відтворення інтермедіальності в обраних 

художніх текстах. 

Систематизація усіх проявів інтермедіальності, а також сукупності 

лінгвальних (словесних і наративних) сигналів інтермедіальності в художньому 

тексті у їх кореляції із відповідними компонентами концептуального простору 

дала змогу змоделювати семіозис категорії інтермедіальності в художньому 

тексті у когнітивно-семіотичному ракурсі. 

 
3.2 Моделювання інтермедіальності як текстової категорії в 

когнітивно-семіотичному ракурсі 

Аналітичне вивчення теоретичних робіт, присвячених дослідженню 

інтермедіальності, а також узагальнення, здійсненні в ході когнітивно- 

семіотичного аналізу, поетапна процедура здійснення якого описана у 

попередньому розділі роботи, дали звогу щапропонувати модель семіозису 

інтермедіальності, сприраючись на її лінгвістичне розуміння як текстової 

категорії. Таке тлумачення передбачає перехрещення різних систем кодів, які 

позначають різні види мистецтва, та ґрунтується на узагальненому результаті 

пізнання дійсності, її художнього осмислення і репрезентації у різних напрямах 

мистецької діяльності, інкорпорованого до текстової тканини літературного 

твору, в структурі якого виділяється за допомогою лінгвальних засобів. 

Такий зв’язок демонструє схема на Рис. 2.1, яка представляє результат 

моделювання інтермедіальності як текстової категорії. 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 знання про дійсність, отримані в результаті сенсорного досвіду, його 

осмислення та художньої інтерпретації. 



130 
 

 

 
 

Рис. 2.1 Моделювання інтермедіальності як категорії художнього 

тексту в когнітивно-семіотичному ракурсі 

Модель інтермедіальності, внаслідок складної природи феномену, 

представляємо у декілької вимірах: онтологічному, когнітивному і 

семіотичному, які знаходятся у тісному зв’язку, що відображає класичний 

семіотичний трикутник – співвідношення між об’єктом, його мисленевим 

образом, що узагальнює значення, і знаком. 

Онтологічне підґрунтя інтермедіальності представляє дійсність – 

зовнішній світ і людина як його частина, яка отримує базові знання про



131 
 

дійсність за допомогою сенсорних каналів (шляхом візуального, аудиального, 

смакового, тактильного, ольфактороного форм сприйняття), в ході чого 

отримані знання узагальнюються у вигляді відповідних сенсорних кодів. 

Отримані через такі сенсорні медіа дані, які представляють когнітивний 

вимір інтермедіальності, підлягають ментальному узагальненню в ході 

концептуалізації і категоризації світу, а також набувають художнього 

осмислення і інтерпретації у різних мистецьких формах як результат 

переломлення у естетично-спрямованому мисленні митця. 

Семіотичний вимір інтермедіальності представляє мистецтво у 

різноманітті його видів, витвір кожного з яких вважається кодовою системою 

знаків (для кожного мистецтва – специфічних), що несе у собі певне 

повідомлення. Серед них є і художній текст. Кожен з видів мистецтв (живопис, 

скульптура, архітектура, музика, театр, література, кінематограф тощо) 

застосовує власні художні медіа, повязані із сенсорними і основані на них, 

втілюючи результат художнього зображення у специфічного виду 

об’єкті/результаті мистецької діяльності (картина, скульптура, будівля, 

музикальний твір, театральна постановка, інсталяція, літературний твір тощо). 

Оскільки в сучасному культурному просторі відбуваються активні процеси 

продукування мистецьких форм шляхом синтезу різних їх видів із залученням 

різних кодових систем цих видів мистецтв і їх поєднання, спостерігаємо їх 

перехрещення, зокрема, і у художньому тексті. Інтеграція до структури 

художнього тексту має вторинну природу, супроводжуючись, частіше за все, 

свого роду «перекладом» з однієї знакової системи у іншу, і траслюючись у 

текстовій тканині за допомогою вербальних медіа – словесних та наративних 

кодів, які фіксують результат сприйняття дійсності у естетично-спрямованій 

свідомості та переломленій крізь призму творчої візії митця. Таким чином 

відбувається інкорпорація образів, мотивів, сюжетів творів тощо одного 

медіального рангу (музики, скульптури, живопису) – у твори іншого 

медіального рангу – літератури, яки користується іншою знаковою системою і 

корелює чи то з ментальними образами-картинами, повязаними із мистецькими 
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витворами візуального сприйняття, чи то зі знаннями і уявленнями про певний 

витвір мистецтва, його автора, епоху, чи то емоційне сприйняття. 

Таким чином лінгвальні аспекти інтермедіальності у єдності вербальних 

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

створюючи цілісний когнітивно-семіотичний простір інтрмедіальності 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. 

Спираючись на таке розуміння інтермедіальності та беручи до уваги 

специфіку когнітивно-семіотичного підходу, який фокусується на 

співвіднесенні знакових і когнітивних структур із явищами предметного світу, 

семіозис інтрмедіальності в художньому тексті представляємо у вигляді схеми 

(Рис. 2.2). 

Зі схеми очевидно кореляцію між зовнішнім світом, мисленевим образом і 

знаковими структурами. Мистецтво як явище зовнішнього світу у сукупності 

мистецького досвіду людства та його результатів є референтом, що 

співвідноситься з ментальними уявленнями про мистецьку діяльність та її 

витвори, які утворюють когнітивне підґрунтя пов’язаної із інтермедіальністю 

семантики, яка в художньому тексті отримує знакову об’єктивацію за 

допомогою вербальних кодів двох рівнів – словесного і наративного. 

Когнітивний вимір категорії «інтермедіальність» (рівень мислення) 

представлений концептосферою ART / МИСТЕЦТВО і структурованим 

концептами PAINTING / ЖИВОПИС, LITERATURE / ЛІТЕРАТУРА, MUSIC / МУЗИКА, 

SCULPTURE  /  СКУЛЬПТУРА,  ARCHTECTURE  /  АРХІТЕКТУРА,     THEARE  /  ТЕАТР, 

INSTALLATION  /  ІНСТАЛЯЦІЯ, що узагальнюють  уявлення про мистецькі форми 

– їх напрям, їх знакові системи, інструментарій, мистецькі витвори і реалії, 

персоналії митців, об’єкти зображення тощо, що знаходить кореляцію на рівні 

вербальних кодових систем художнього тексту. 
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Рис. 2.2 Складники процесу семіозису мистецтва в художньому тексті 

Оскільки семіотичний вимір інтермедіальності окреслюється сукупністю 

різнорівневих мовних та оповідних засобів (які конституюють відповідно 

словесний та наративний коди художнього тексту), вони і слугують текстовими 

сигналами виявів цієї категорії, які допомагають ідентифікувати категорію 

інтермедіальності на лінгвальному рівні. 

Словесний код складає сукупність мовних засобів первинного та 

вторинного означення, за допомогою яких актуалізується категорія
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інтермедіальності в тканині тексту. За типом номінації складники словесного 

коду художнього тексту включають як денотативні, так і конотативні засоби, де 

денотативні включають номінації мистецького напряму і діяльності у 

розумінні, окресленому вище, як референта, а конотативні включають образні 

засоби і тропи, утворені в художньому тексті для відтворення мистецького 

напряму/витвору/діяльності у художньому тексті, а також ті, що набувають 

статусу художніх символів. 

Засоби вербалізації інтермедіальності в оповіді на наративному рівні в 

своїй сукупності утворюють наративні коди художнього тексту (культурний 

символічний, соціоісторичний, акціональний, хронологічний, просторовий 

тощо [26, c. 456-457]. Оповідні засоби об’єктивації інтермедіальності 

представлені актуалізацією наративних патернів – оповідних схем, які 

характеризуються відтворюваністю та системністю [69, c. 25] і є засобом 

реалізації ознак виду мистецтва через дії і події, що відбуваються з його 

витвором або характеризують його певним чином. 

Проаналізувавши і систематизувавши усі зазначені типи інтермедіальності 

як взаємодії художнього тексту з іншими мистецькими напрямами і формами, в 

силу того, що в роботі основний фокус уваги спрямовано на дослідження 

інтермедіальності як взаємодії різноманітних кодів, що ґрунтується на 

перехрещенні відповідних когнітивних просторів, основну увагу в ході аналізу 

акцентуємо саме на лінгвальних аспектах інтермедіальності – засобах 

вербального (словесного) і у когнітивно-семотичному ракурсі. 

 
Висновки до розділу 3 

Багатошаровість виявів інтермедіальності художнього тексту 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, художній текст як мистецька форма характеризується 

трансформаційною інтермедіальністю, що передбачає репрезентацію в ньому



135 
 

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 як вияв інтермедіальності на номінативному рівні, що на 

лінгвальному рівні проявляється через апеляцію до власних імен митців, типів 

творів, мистецької термінології тощо. Незважаючи на повноту опису 

вербальними засобами, референтні включення можуть викликати цілісний 

ментальний образ витвору мистецтва в пам’яті читача завдяки пласту фонових 

знань. 

2) інкорпорація проявляється на рівні змісту художнього тексту як алюзивне 

включення до нього образів або сюжетів іншої мистецької форми чи 

літературного твору (випадки інтертекстуальності), що імплікує певні 

трансформації цих образів, сюжетів тощо. 

3) перекодування, що виявляється на смисловому рівні та характеризується 

репрезентацією одного медіуму в іншому, супроводжуваною зміною однієї 

семіотичної системи на іншу (вербальну). 

4) проекція формотворчих принципів, що проявляється на рівні форми і 

передбачає відтворення техніки композиції, форми, імітацію або запозичення 

засобів художньої виразності та принципів образотворення. 

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 художнього тексту 

голографічним. 

Розмаїття та різнорівневість проявів інтермедіальності художнього тексту як 

складної кодової системи за допомогою гетерогенних лінгвальних (словесних і 

наративних) засобів у їх кореляції з відповідними компонентами концептуального 

простору дозволяє говорити про інтермедіальність як про текстову категорію, 

змодельовану з позицій когнітивно-семіотичного підходу. 
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Модель інтермедіальності, внаслідок складної природи феномену, 

представлено 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. 

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 художньому тексті отримує знакову об’єктивацію за 

допомогою вербальних кодів двох рівнів – словесного та наративних. 
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РОЗДІЛ 4 

ЛІНГВАЛЬНІ АСПЕКТИ ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ 

АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ХХ-ХХІ СТОЛІТТЯ 

 
4.1 Образно-символічний вимір інтермедіальності художніх текстів: 

лінгвокогнітивне моделювання 

4.2.1 Образність і символіка інтермедіальних паралелей в художньому 

творі. Спостереження над образно-символічними виявими інтермеідальності як 

властивості проаналізованих англомовних художніх текстів ХХ-ХХІ століть 

продемонструвало основні тенденції стосовно ролі інтермедіальних образів у 

формуванні їх образно-символічного простору у взаємозв’язку із ментальними 

процесами, що лежать в основі. 

Так, оскільки інтермедіальність передбачає перехрещення кодових систем 

різних мистецьких форм, де кожен з видів мистецтв сприймається як такий, що 

має свою семіотичну систему в якості засобів виразності, одним з домінуючих 

напрямів образного переосміслення узагальнює концептуальна метафора PIECE 

OF ART IS A CODE SYSTEM / ВИТВІР МИСТЕЦТВА Є КОДОВА СИСТЕМА, де ЗАСІБ 

ВИРАЗНОСТІ МИСТЕЦТВА Є КОД / MEANS OF ART’S EXPRESSION IS A CODE. 

На лінгвальному рівні зазначений напрям образної інтерпретації 

втілюється шляхом прямої комінації – за допомогою застосоування лексичних 

одиниць code, sign, mark, written lines, score тощо, або імпліцитно, шляхом 

акцентування наявності значення у певного витвору мистецтва чи його деталі, 

підкреслюючи здатніть транслювати повідомлення та мати комунікативну 

спрямованість за допомогою мовних одиниць у номінативній функції (message, 

meaning) чи тих, що актуалізують процес передачи повідомлення (to signal, to 

warn, to symbolize). 

Експліцитне лінгвальне відтворення семіотичної природи мистецьких 

засобів вираження, роль яких в образній інтерпретації митця може виконувати 

будь-який об’єкт дійсності. Зокрема, цю роль виконують природні явища, що 

спостерігаємо у фрагменті тексту, де описано скульптуру з туману «Fog



138 
 

Sculpture»– витвору мистецтва, яке набуває в художньому тексті вторинного 

означення як кодова система, де в якості знаку слугує туман : 

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 be local plumbers. Although I do 

give the artist high marks for using her medium as a code. [367, с.37]. 

Говорячи про цю інсталяцію як про найкращий приклад концептуального 

мистецтва (a perfect example of conceptual art), автор роману торкається 

феномену кодування повідомлень, які реалізуються через мистецтво в 

закодованому вигляді, що потребує інтерпретації (I do give the artist high marks 

for using her medium as a code), адже, створюючи незвичайні з естетичної точки 

зору об'єкти, митець демонструює ілюзорну цілісність буття, його мінливіть та 

плинність. В реалізації цієї ідеї туман як знаковий засіб підходить якомога 

краще для образного втілення замислу митця завдяки нестабільній, невловимій 

природі, що дозволяє йому чи то згущувати свою консистенцію, заважаючи 

сприймати суть навіть простий речей, чи то розріджуватись, чи то йти за рухом 

повітря або розвіюватись вітром. 

На когнітивному рівні такому напряму переосмислення відповідають 

активовані концептуальні метафори ТУМАН Є КОД / FOG IS A CODE та метафора 

загального рівня ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ Є КОД / NATURAL PHENOMENON IS A CODE. 

Знакова природа мистецтва в текстовому описі подається на лінвальному 

рівні і як знак (sign), позначка (mark). Зокрема, в описі архітектурного шедевру 

Каса Міла автор тексту уподібнює його знаку безкінечності: Casa Mila is built in 

the shape of an infinity sign – an endless curve that doubles back over itself and 

forms two undulating chasms that penetrate the building [367, с. 235], концетруючи 

увагу читача на формі знаку, але, імплікуючи також значущість і більш 

глибокий сенс вічного в світовій культурі. 

До знаку В. Вулф уподібнює мазкок пензлем художниці на холсті: With a 

curious physical sensation, as if she were urged forward and at the same time must
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hold herself back, she made her first quick decisive stroke. The brush descended. It 

flickered brown over the white canvas; it left a running mark. 

Підкреслюючи складність і багатобічність можливих інтерпретацій будь- 

якої мистецької форми, зокрема, Д. Браун говорить про застосування певного 

алгоритму знаків під час створення витвору, що робить, ставлячи попутно 

питання про можливість містецької діяльності за опомогою штучного 

інтелекту: Langdon had recently read about Edmond’s growing excitement for 

teaching computers to create algorithmic art – that is, art generated by highly 

complex computer programs. It raised an uncomfortable question: when a computer 

creates art, who is the artist – the computer or the programmer? [367, c. 66] 

Часто автори імпліцитно виражають своє бачення мистецької форми як 

кодової системи, вказуючи на те, що: 

 вони символізують щось (symbolize) як у текстовому фрагменті: «It’s 

called Head On <…> ninety-nine wolves racing blindly into a wall to symbolize a 

herd mentality, a lack of courage in diverging from the norm» [367, с. 65];

 мають певне значення (meaning), як має звучання інструменту: «A clear 

bell sounded <…> it clearly had a meaning, and it gave a voice to the peculiar state 

of tension that seemed to pervade both the place and it owner» [371, с. 86];

 витвір мистецтва сам постає цілісним знаком, яке несе повідомлення, 

спонукає до дії або ж попереджує про загрозу (warn): «One day there was a 

photo of her in her uniform. She’d had her hair cut short and it was tucked back 

under her fore-and-aft cap. She was smiling, but the uniform and the smile combined 

gave her an insincere, professional look; she had become, the photo sharply warned 

me, a stranger, someone not the someone I liked to remember; the private, the 

uniquely my, Alison» [370, c. 53-54];

 витвір мистецтва постає як згадка про щось, засіб ідентифікації як у 

фрагменті роману Дж. Фаулза “The Ebony Tower”, де картина стає свідченням 

схожості двох людей: but the painting hung there as a kind of reminder of an 

identity between them; which grew [370, с. 109], семіотична природа в якому
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проявляється на лінгвальному рівні словосполученням reminder of an identity 

between them. 

В художньому тексті, як у вторинній реальності, створюваної автором, 

власні імена також виконують функцію знаку, який має високі аллюзівні 

властивості, виступаючи перехрестям багатьох систем, і найчастіше слугуючи 

відсилкою до певного мистецького напряму, форми, конкретного твору і усього 

комплексу асоційованих із життям та творчістю певного митця даними, 

набуваючи функції індексальності. Це є, ймовірно, універсальною тенденцією, 

яка знаходить своєрідне мовне втілення в конкретному художньому тексті. 

Щодо образних процесів і формування образності як прояву категорії 

інтермедіальності в аналізованих англомовних художніх текстах, то серед них 

переважають метафоричні, що ґрунтуються на уподібненні мистецьких форм 

явищам (мистецька форма є об’єктом переосмислення) або ж на уподібненні 

інших явищ мистецьким формам та витворам (мистецька форма є джерелом 

образної концептуалізації). 

Серед об’єктів, що слугують метафоричними корелятами в ході образного 

переосмислення мистецьких явищ в художньому тексті, помітно (73%) 

домінують складові концептосфер ПРИРОДНІ ЯВИЩА / NATURAL PHENOMENA та 

ЖИВІ ІСТОТИ / LIVING BEINGS. 

Так, наприклад, у творах В. Вулф, в який авторка дуже часто звертається 

до музики, часто спостерігаємо її метафоричне зображення шляхом 

персоніфікації чи ширше – одухотворення. Говорячи про музику як про живу 

істоту внаслідок, ймовірно, особливого ставлення до неї як віддушини та 

джерела натхнення, авторка активує концептуальну метафору MUSIC IS A LIVING 

BEING, що спостерігаємо у текстовому фрагменті: «.. the music modulated, the 

music chanted, it moaned, it lamented. .... disperesed are we. It moaned. Disperesed 

are we. It lamented» [374, с. 117]. На вербальному рівні це виражається за 

допомогою словесних вказівок на здатність музики виражати емоції 

(передаючи таким чином насамперед емоційний стан персонажів) – «стогнати» 

(moan), «жалітися» (lament). 
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Приписування аналогічних ознак живих істот мистецьким формам і 

витворам є характерним і для інших авторів. Наприклад, у Дж. Фаулза 

спостерігаємо характеризацію певних видів мистецтв та їх творів в межах 

опозиції «живий» / «мертвий». Зокрема, в тексті роману «The Collector» він 

образно представляє живопис і фотогрцію як види мистецтва, надаючи їм цих 

ознак, де живопис є таким, що живе, а фотографія є мертвою:“They’re dead. She 

gave me a funny look sideways. All photos. When you draw something it lives and 

when you photograph it – it dies” [369, с. 32]. Відповідно, і їх витвори набувають 

аналогічних властивостей – намальована картина є живою (when you draw 

something it lives), сфотографовані об’єкти – мертві (all photos, they’re dead, you 

photograph it – it dies). Можливо, підставою подібного ставлення до фотографії 

можна пояснити особливостями процесу створення картин та фотографій. 

Процес створення живописного полотна є більш творчим, адже залучається 

сприйняття майстра, яке він передає через добірку кольорів, мальовничих 

технік, на відміну від створення зображення, де вже готовим є фон, колір, 

текстура. 

Архітектурні об’єкти також набувають характеристик істот, що ілюструє 

текстовий фрагмент: Living architecture, Langdon mused, marveling at Gaudi’s 

ability to imbue his work with an almost biological quality [367, c. 235], де 

акцентується природна складова будівлі за допомогою ототожнення із живим 

природним явищем. 

Продовжуючи метафоричний опис витвору А. Гауді, Д. Браун добирає і 

більш чіткий образ для аналогії – образ гігантського звіра, в середені якого 

опиняється кожен із тих, хто входить до будівлі і дивиться на небо з глибини 

внутрішнього дворику, немов крізь отвор у його горлянці: “Casa Mila is built in 

the shape of an infinity sign – an endless curve that … forms two undulating chasms 

that penetrate the building. Each of these open-air light wells is nearly a hundred feet 

deep, … from where Langdon stood at the base of the narrower light well, the effect 

looking skyward was decidedly unsettling – like being lodged in the throat of a giant 

beast [367, c. 235]. При цьому автор не лише просто метафорично представляє
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мистецьку форму як живу істоту, а й звертається до зіставлення архітектурних 

споруд та особистісних якостей людини, яка перебувала в цьому місці. Langdon 

turned his eyes down the winding, vault-ribbed corridor and once again felt like he 

was standing inside a living creature. A perfect home for Edmond, he decided. Art 

inspired by science. It’s a strange apartment <..> but as you know, Edmond was 

eccentric [367, c. 235], де ознаки «дивний», «ексцентричний» (strange, eccentric) 

застсовуються як для будівлі, так і для персонажа, за допомогою чого 

спостерігаємо паралель. 

Паралель до живої істори простежується і в  наступному  описі 

перебування всередині будівлі музею Гуггенхайма у Більбао, нібито у роті 

дракона, незвичайність дизайну якого слугує основу преосмислення: The 

museum’s entrance- an ominous black hole in the reptilian structure <…> he had 

the uneasy sense that he was entering the mouth of a dragon [367, c. 17]. 

Це дозволяє узагальнити суть когнітивних процесів у такій образній 

інтерпретації за допомогою концептуальної метафори PIECE OF ART IS A LIVING 

BEING, що супроводжує надання будь-яких характеристик живих істот витворам 

мистетцв. 

Розповсюджені серед образних засобів (складають 40% від їх загальної 

кількості) ті, що спираються на природні об’єкти в якості метафоричних 

корелятів. Такий напрям образного переосмислення знаходить різноманітне 

втілення на лінгвальному рівні, супроводжуючись на когнітивному рівні 

активацією узагальнюючої концептуальної метафори PIECE OF ART IS NATURAL 

PHENOMENON. 

Це спостергаємо, наприклад, у наступному фрагменті тексту: The music 

came clearly out of the room, and flowed around me and out through the colonnade 

into the light [388, с. 82], де музика водночас персоніфікується (music came out of 

the room) і уподібнюється струмку чи будь-якому водному потоку: “...music 

flowed around me and out … through the colonnade into the light (V.Woolf …), де 

музика наче вода тече в певному напрямку, м’яко оминаючи все, що 

трапляється на шляху. 
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Музиці, як виду мстецтва, в образному зображенні приписується не лише 

особлива «консистенція», схожа на воду, але й насамперед переосмислюється її 

звучання, уподібнюючись, зокрема, звукам пісень птахів (солов’я): Music… it 

must have been singing <…> with a sobbing intensity, like a nightingale, but much 

more brokenly [371, с. 70]. 

Не лише звуковий код виступає підґрунтям для переосмислення, але й 

візуальне сприйняття витворів мистецтв, які уподібнюються природним 

явищам на основі зовнішньої схожості. 

Так, в образному баченні автора художнього твору Д. Брауна відома 

архітектурна будівля Каса Міла А. Гауді стає схожою на цілу низку явищ, 

суміжний із природою: 

 на розгорнуту гору землі (excavated mountain) завдяки формі своїх 

балконів: “Casa Mila was one of Gaudi’s most famous buildings – a dazzlingly 

original “house” whose tiered façade and undulating stone balconies resembled an 

excavated mountain, sparkling its now popular nickname “La Pedrera” – meaning 

“the stone quarry” [367, c. 221], і,

 посилаючись на загальну «органічну ауру» (organic aura) цього 

мистецького об’єкту, – на канйон у пустелі (desert canyon), в якому тисячоліття 

протистояння вітрам соформували ті дивні форми фасаду будівлі: Standing like 

a rough-hewn mountain on the corner of Carrer de Provença and Passeig de 

Gracia, the 1906 Gaudi masterpiece known as 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 hollowed and bends like those in a desert canyon [367, c. 229],

 на острів з крутими скелями, водоспадами та увитими виноградною 

лозою схилами: “…rising in the distance was an island, organic-looking exterior of 

Casa Mila, a stone mountain with sheer cliffs, waterfalls carved staircases and 

vines grew ”[367, c. 221];

 на океанічний корал, винесений на берег хвилями: “Softly lit from below,

Casa Mila’s pale, pitted limestone and oblong balconies set in instantly apart from
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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 [367, c. 229]; 

 морське дно з його мешканцями: “… his architecture feels as if it were 

created by nature herself. … his tile work resembles primitive sea life [367, c. 220].

В наведених фрагментах можна побачити поєднання опису витвору 

мистецтва на двох рівнях – денотативному, автор прямо говорить про будинок 

(Gaudi masterpiece known as Casa Mila is half apartment building and half timeless 

work of art) та образному, де автор передає ідею розуміння будинку як споруди, 

яку створила сама природа. Це розуміється через реконструювання тропів: 

standing like a rough-hewn mountain, as a perpetual curve, as if millennia of 

buffeting winds had carved out hollowed and bends like those in a desert canyon, 

mountain with sheer cliffs, waterfalls carved staircases and vines grew. Лексичні 

одиниці swerving, curve, uneven, organic aura, mountain, winds, desert canyon, 

an island, organic-looking передають натхнення природою. 

В тому числі інтермедіальний характер оповіді в образному плані 

спостерігаємо за рахунок не лише вербалізованої репрезентації певного виду 

мистецтва або його витвору у художньому творі, а й текстове втілення 

переосмислення одного виду через інший, де залучено як мінімум три види 

кодувань, одни з яких є художнім текстом, два інших – види, між якими 

проводиться аналогія. 

Зокрема, це проявляється у наступному текстовому фрагменті, що поєднує 

в собі декілька видів мистецтва – живопис, архітектуру і, відповідно, 

літературу: «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 [367, c. 236]. 

Тут спостерігаємо опис архітектурної будівлі, фасад якої уподібнюється до 

картин П. Гогена, про тонкощі якої свідчать притаманні їй кольори (a blend of 

organic greens, browns, and blues), інші лінгвальні сигнали інтермедіальності 

представлені термінологією живопису (palette, depicting a very naturalistic 

scene), який завжди проведеної аналогії, пов’язується із архітектурою (similar 
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Gauguin’s palette of the Casa Mila entry way). При цьому один із витоврів 

мистецтва виступає об’єктом, а інше – джерелом образного переосмислення. 

Іноді ж мистецькі форми слугують саме джерелом переосмислення, як у 

фрагменті: As London grew larger and noisier, the cries became louder – perhaps, 

even, more desperate and more hysterical <…> they were a low, steady and 

continuous roar much like a fall of water <…> they were a great turmoil of notes 

[365, c. 173], де звуки міста Лондона уподібнюються до звуків музики (SOUNDS 

AND NOISE ARE MUSIC), а аудіальний код активується вербально лексемами, що 

стосуються аудіального сприйняття: noisier, louder, continuous roar. 

Цікавою метафорою є порівняння людини у її зовнішньому вигляді до 

картини, яка мабуть має свої межі розуміння й сприйняття (тут – раму:  the 

frame of the picture): «It is impossible that one should not see pictures; because if my 

father was a blacksmith and yours was a peer of the realm, we must be pictures to 

each other. We cannot possibly break out of the frame of the picture by speaking 

natural words. 

Наряду із метафоризацією, значний обсяг образного простору 

інтермедіальності займають метонімічні образи, утворені в результаті 

асоціативного типу концептуалізації (ARTIST’S NAME stands for STYLE / TREND OF ART). 

До таких випадків належать переважно випадки застосування власних імен 

митців, що імплікують стиль або напрям мистецької діяльності. Наприклад, це 

ілюструє наступний текстовий фрагмент роману Дж. Фаулза «The Ebony 

Tower»: There was a feeling--'an improbable marriage of Samuel Palmer and 

Chagall', as one critic had put it in reviewing the Tate Retrospective--of a fully 

absorbed eclecticism, something that had been evidenced all through his career, but 

not really come to terms with before Coetminais; a hint of Nolan, though the subject- 

matter was far less explicit, more mysterious and archetypal… [370, c. 42-43], в 

якому згадуються Семюел Палмер (англійський живописець і графік 

романтичного напряму), Марк Шагал (ранній модерніст, пов'язаний з кількома 

основними художнями стилями практично в кожному художньому форматі, 

включаючи живопис, книжкові ілюстрації, вітражі, сценічні комплекти, 
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кераміку, гобелени та художні принти) та кінорежисер і сценарист Нолан, а 

еклектика стилю метафорично названа їх шлюбом (marriage of Samuel Palmer 

and Chagall). 

Схожими випадками метонімізації через апеляцію до мистецьких явищ є й 

опис у наступному фрагменті, де автор згадує творчість певних стовпів 

живопису, творчість яких не лише надихала, і ставала приводом до творчої 

заздрощі та ревнощів: <…> Pisanello and Diaz de la Pefla. The reference to Diaz 

and the Barbizon School was a self-sarcasm, needless to say. But pressed on 

Pisanello, Breasley had cited a painting in the National Gallery in London, The 

Vision of St Eustace; and confessed it had haunted him all his life. If the reference at 

first sight seemed distinctly remote, it was soon pointed out that Pisanello and his 

early fourteenth century patrons had been besotted by the Arthurian cycle [370, c. 42-43]. 

Через апеляцію до згаданого автором легендарного художника Антоніо 

Пізанелло (одного з найбільш відомих своїми блискучими фресками 

живописців раннього італійського Відродження), відомої школи живопису - 

Барбізонської школи (Barbizon School) та одного з її найкращих представників 

– Н. Діаза, імплікується їх стиль творення, що стають для інтермедіального 

героя Брейслі, який сам є митцем, певним знаком – ознакою критики, певної 

самоіронії і навіть сарказмом (was a self-sarcasm, and confessed it had haunted 

him all his life), що на когнітивному рівні відповідає механізму асоціювання 

перелічених реалій із напрямом, їх стилевими творчими особливостями або 

навіть цілою епохою. 

Третю позицію серед найбільш расповсюджених засобів утворення 

образності художнього тексту в аспекті його інтермедіальності займають 

контрастивні, основані на когнітивному рівні на протиставленні явищ, що на 

лінгвальному рівні забезпечуються розташуванням протилежних за семантикою 

одиниць зі збереженням іконічного принципу відстані, що виражається такими 

стилістичними засобами, як оксиморон, антитеза або протиставлення. 

Так,  наприклад,  протиставлення   спостерігаємо   у   наступному   описі  

Д. Брауном інсталяції Річарда Серра, великого сучасного американського
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скульптора, який працює також в області кіно та відеоарту, що є відомим 

завдяки одній із скульптур сучасності «Матерія часу», виставленої в музеї 

Більбао в Іспанії: «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» [367, c. 44]. Завдяки тому, що автор у цьому описі буквально 

перекидається у характеристиках цього мистецького витвору з однієї на 

протилежну (що, доречі, проявляється і у оксмимороні у самій назві, де 

поєднується матеріальне і абстрактне), де протиставляються стабільність і 

нестабільність (unsupported walls, illusion of instability, stable), урівноважені 

ознакою «баланс» (sense of balance). 

Протиставлення у описі архітектурної споруди – Каса Міла – 

спостерігається у наступному текстовому фрагменті: Although Gaudi’s shocking 

modernist design was shunned at first by the neighborhood, Casa Mila was 

universally lauded by art critics and quickly became one of Barcelona’s brightest 

architectural jewels. [367, c. 229], де, при «шокуючому» дизайні (shocking 

modernist design), автор називає її коштовністю архітектури (brightest 

architectural jewels). 

Подекуди відбувається і контрастування безпосередньо мистців, що 

уособлюють творчий стиль. Зокрема протиставлення традицій та нового в 

мистецтві ілюструє такий текстовий фрагмент: “I’m more of a classicist <…> I 

do better with da Vinci that with de Kooning” [367, c. 12]. Тут автор згадує ім’я 

Леонардо Да Вінчі, відомого як «Універсальна людина», який отримав таке ім’я 

через різнобічний характер діяльності як один з найбільших представників 

мистецтва Високого Відродження, що, завдяки своїм роботам, вивів мистецтво 

живопису на якісно новий етап свого розвитку. Натомість, згаданий в 

наведеному текстовому фрагменті Віллем де Кунінг – провідний художник і 

скульптор другої половини XX століття, один з лідерів абстрактного 

експресіонізму,   що    йде   шляхом   примітивізації,   розробляючи    так    звані 

«фігуративні абстракції»,  –  виступає  певною опозицією. Створюючи контраст 
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між двома особистостями, і протиставляючи дві епохи, які вони представляють 

– традиційну класику та більш-менш сучасний експресіонізм, автор, 

насамперед, зіставляє два світогляди в мистецтві. На когнітивному рівні це 

узагальнюється моделлю оксиморона DA VINCI vs DE KOONING, де ARTIST’S NAME 

stands for ARTISTIC STYLE / EPOCH. 

Окрема частина образності інтермедіальності утворюється внаслідок 

формування синестезійної образності мистецьких форм, що на лінгвальному 

рівні втілюється у застосуванні номінацій результату роботи однієї сенсорної 

системи для опису витвору мистецтва, що сприймається зовсім іншою. 

Наприклад, це видбувається під час переосмислення шляхом застосування 

результату роботи візуальної сенсорної системи 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 [369, c. 250]; … it was the music. The Goldberg 

Variations. Moon-music, so silvery, so far [369, c. 114], коли в описі звучання 

музичної композиції застосовуються візуальні образи сприйняття світла із 

відтінками кольору (silvery, in the moonlight, 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 конептуальна 

метонімія СВІТЛО замість ЗВУЧАННЯ. 

Сприйняття – це віддзеркалення предметів і явищ в цілому при їх 

безпосередній дії на органи чуття. Наші відчуття і процеси сприйняття здатні до 

взаємодії. Пояснюється це тим, що в корі головного мозку всі рецепторні зони 

плавно переходять одна в одну, між ними немає різких меж. Це дозволяє нам 

сприймати тони як холодні чи теплі, мати гіркі чи солодкі спогади. Це явище 

синестезії – злиття декількох відчуттів в єдине ціле. 

В межах художнього тексту, синестезія – це художній прийом, поєднання в 

одному тропі різних, іноді далеких асоціацій, який випливає із природної
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властивості   людини   переживати   водночас   враження, одержані  від кількох 

органів чуття, що приводить до синтезу кількох відчуттів. 

У лінгвістиці тексту на базі розуміння тексту як вторинної моделюючої 

системи і як одиниці культури, тобто системи знаків культурних смислів, 

формується більш широке розуміння коду. 

Сенсорний код знаходить своє відображення в мовному коді, який може 

бути відображеним в експліцитній та імпліцитній формі в тексті. Семантичне 

наповнення художнього тексту утворюється завдяки елементам, які належать до 

різних семіотичних кодів. 

В сенсорному коді спостерігається перетин різних видів 

експерієнціального досвіду, отже і в мовних засобах на рівні мовного коду це 

відображено в семантиці мовних одиниць: які використовуються для їх 

кодування, а в художньому тексті це ускладнюється тим, що це семіотична 

система складного типу з різнорівневими способами кодування. 

Таким чином, в семантичному просторі кожне джерело інформації слугує 

для створення загального значення. На мовному рівні змішування кодів 

сприйняття відбувається в результаті активізації різних сенсорних систем. 

На лінгвальному рівні змішання сенсорних кодів складається в результаті 

сприйняття дійсності різними сенсорними системами: зорові, слухові, смакові 

сприйняття, ольфакторне й тактильне відчуття, які утворюють різні сенсорні 

коди, що набувають вербальне позначення в художньому тексті. 

Маніфестація значення одного мистецтва через мову іншого має 

сінестезійну основу, тобто характеризується певними властивостями свідомості 

автора. З точки зору психології, синестезія – це злиття якостей різних сфер 

чутливості, при якому якості однієї модальності переносяться на іншу, зазвичай 

різнорідну сферу [160, c. 90]. Якщо розглядати це явище з точки зору 

лінгвістики, то синестезія це складний багаторівневий лінгвопсихологічний 

феномен, що полягає в тому, що відчуття сенсорної модальності викликають 

вторинне відчуття іншої модальності або певну емоцію. 
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Відносно художньої літератури це можна уявити таким чином: в тексті 

створюється особлива картина світу, при цьому її семантичне наповнення 

формується за допомогою елементів, що належать до різних семіотичних кодів. 

Сенс організується невербальними засобами, які виражені словами, проте 

змушують звертатися до того виду мистецтва, звідки були запозичені. Кожний 

засіб являє собою окремий інформаційний канал (джерело). Таким чином, 

семантичний простір представлено у вигляді стереофонічної естетичної сфери, 

в якій кожне джерело інформації вносить свій вклад в створення загального 

значення. Для позначення цього явища – використовується дефініція 

«семантичний стереофонізм» [156]. 

Напраклад, таке явище спостерігаємо у текстовому фрагменті “It was all 

peace <…> golden air and mute blue distances” [371, с. 71] спостерігаємо 

перехрещення дії декількох сенсорних кодів і, як результат, - відповідного 

перехрещення на рівні вербального кодування мовними засобами шляхом 

поєднання декількох кодів, а саме візуального, представленого лексичними 

одиницями golden та blue, слухового – mute. 

Іноді художні образи набувають символічної функції. Перетворюючись на 

художні символи, вони ускладнюються в плані розширення простору для 

інтерпретації, завдяки тому, що їх семантика сприрається на архетипні символи 

чи образи колективного позасвідомого, а також набувають текстотвірної 

функції. 

 
4.2.2 Символіка інтермедіальності художніх текстів 

Символіка інтермедіальних образів простежується у трьох видах: 1) у 

самих мистецьких формах, що набувають опису в художньому тексті, 2) 

пов’язується із набуттям мистецькою формою ролі текстового символу, смисл 

якого розкривається протягом усього тексту, або ж 3) загальне уявлення про 

мистецтво як явище набуває символізму. 

До символів першого типу належить, зокрема, включення до структури 

художнього тексту описів об’єктів мистецтва, що зазвичай мають більш
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глибоке образне та символічне значення. Наприклад, це спостерігаємо у 

фрагменті тексту: “Deep beneath the level of Poultry has been found the golden 

statuette of a baby and that small image represents all those ideas of holiness or 

sacredness which surround the child” [365, c. 626]. 

Пітер Акройд в наведеному текстовому фрагменті апелює до золотої 

статуетки   дитини,   в   авторському   баченні   якого   вона    виступає 

символом святості та недоторканності (holiness or sacredness). Автор говорить 

про цей витвір мистецтва, як про щось дуже тендітне та крихке. Це розуміється 

завдяки використанню лексичних одиниць small, baby, statuette, the child. Саме 

statuette впливає на це сприйняття, тому що більш традиційним у викорситанні 

є одиниця “statue”, а суфікс -ette традіційно у французькій мові 

використовується для надання зменшувального, пестливого відтінку, що 

перейняла й англійська. 

Символічне значення має і наступне мистецьке включення в художній 

текст, як, наприклад, у фрагменті тексту, де згадується, хоч і мимохідь, чаша 

Ґрааля (чаша Іісуса з Тайної Вечері та сосуд, до якого було зібрано кров Христа 

після його розп’яття), але несе в собі значно більше значення, ніж просто 

згадка, недрма вона потрапляє у око споглядача: «The silhouette of a chalice, or 

Grail cup, revealed itself in empty space between the two faces» [367, c. 15]. 

Використання образу грааля використовуються тут в переносному сенсі як 

символ будь-якої заповітної мети, часто недосяжної або важко досяжної, що на 

когнітивному рівні відповідає напряму концептуалізації, узагальненому за 

допомогою концептуальної метонімії ЧАША ҐРААЛЯ замість НЕДОСЯЖНОЇ МРІЇ / 

GRAIL CUP stands for UNACHIEVABLE DREAM. 

Аналогічну роль у формуванні образно-символічного виміру 

інтермедіальності має опис скульптури Maman («Мама») французького митця 

Луїзи Буржуа, що зображує гігантського павука (чорну вдову): «Maman. She is a 

perfect example of the classical notion of juxtaposition of opposing archetypal 

principles» [367, c. 38]. 
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Авторка створила багатий та постійно мінливий витвір мистецтва, який 

перетинається з деякими провідними авангардистськими рухами ХХ століття, 

включаючи сюрреалізм, абстрактний експресіонізм і пост-мінімалізм, 

залишаючись непохитним для її власного єдиного творчого бачення. 

Скульптура «Мама» стала приводом для великої кількості дискусій, в образі 

якої поєднано смертельне руйнування і символи продовження життя і життєвої 

сили. 

Надаючи її опис у своїму романі, Ден Браун розкриває символіку цього 

витвору мистецтва, порівнюючи її навіть з класичною скульптурою 

Мікеланджело «Давід», що робить крізь сприйняття свого персонажа, що 

споглядає їх, і на тлі якої проявляється суть зіставлення:Langdon eyed the spider, 

seeing nothing of the sort. When it came to teaching juxtaposition, Langdon preferred 

something a bit more traditional <…> David. Michelangelo is the gold standard, 

brilliantly posing David in an effeminate contrapposto, his limp wrist casually 

holding a flaccid slingshot, conveying a feminine vulnerability. And yet David’s eyes 

radiate a lethal determination, his tendons and veins bulging in anticipation of 

killing Goliath. The work is simultaneously delicate and deadly [367, c. 38]. 

Опис скульптури Давіда робить зіставлення більш глибоким та роскриває 

суть цієї опозиції, що полягає у поєднанні чоловічого та жіночого начал одного 

персонажа: жіночої суперечливості (effeminate contrapposto) та уразливості 

(feminine vulnerability) та водночас очей, що випромінюють смертельну 

рішучість (eyes radiate a lethal determination). 

Таке протиставлення поєднаних в одному скульптурному образі 

уразливості та войовничості інтерпретується з огляду на смисл сучасної 

скульптури матері-павука Луїзи Буржуа, у яку вкладено суперечливі символи 

материнства, що представляють її захисника та хижака – шовк павука 

використовується як для побудови коконів, так і для прив'язування жертв, тож 

втілює у собі водноча неабияку силу та разом із тим – крихкість. Такі ознаки 

явно виражені у велетенського павука, який зловісно зависає на лапках, як 

готичних дугах, які діють відразу для ув’язнення і як захисне кубло до сумки, 
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повної яєць, небезпечно прив'язаних до її тільця. Павук провокує страх, трепет і 

благоговіння, але її величезна висота, неймовірно збалансована на струнких 

ногах, передає майже гостру вразливість. Отже, дві сутності протиставляються 

в одному - жіночність та жорсткість, в чому ця скульптура знову ж 

порівнюється із «Давідом», що спостерігаємо у наступному фрагменті тексту, 

де вона вже зображується дуже відмінною від нього (не зважаючи на сході 

виявлені ознаки – уразливість та войовничість): 

Maman is no different from David. An equally 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 

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

and progenitor – a powerful core perched atop impossibly slender legs, conveying 

both strength and fragility. Maman could be called a modern-day David, if you will 

[367, c. 38]. 

Комплексний символізм спостерігаємо і в описі наступної масштабної 

інсталяції, яка ніби відтворює реальність – природу, наше оточення, проте 

виступає нічим іншим, ніж ілюзією - величезним витвором мистецтва: 

It had taken Langdon several moments to realize this was all an illusion – a 

tremendous work of art <…> marveling at the impeccable attention to detail. The 

star-filled sky above was a projection, complete with a moon, scudding clouds, and 

distant rolling hills. The rustling trees and grasses were truly there – either superb 

fakes or a small forest of living plants in concealed pots. This nebulous perimeter of 

vegetation cleverly disguised the enormous room’s hard edges, giving the impression 

of a natural environment. Langdon crouched down and felt the grass, which was soft 

and life-like [367, c. 76]. 

Правдоподібність картини передається на лінгвальному рівні через 

одиниці, що надають опис візуальної деталізації побаченого та 

словосполучення з яркою емоційною забарвленністю: to realize, tremendous, 

marveling, impeccable attention, truly, superb. 
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Надалі автор продовжує опис в такому самому ключі, передаючи 

вербально найдрібніші деталі спостережуваного та відчутого: 

Tonight, the effect was staggeringly realistic, and as the guests around him took 

it in, Langdon could see that their wonder and delight mirrored his own [367, c. 76]. 

He was in an enormous rectangular space that was dominated by a sprawling 

oval-shaped bubble. A room built within a room. The construction before him – a 

domed theater of sorts – was surrounded be a towering exoskeleton of scaffolding 

that supported a tangle of cables, lights, and audio speakers. Pointing inward, a 

shimmering array of video projectors glowed in unison, casting wide beams of light 

downward onto the translucent surface of the dome, and creating the illusion within 

of a starlit sky and rolling hills [367, c. 77]. 

Ця інсталяція є відтворенням сучасного світу - величезний простір, 

заповнений мільйоном речей, які в сукупності, складаючись, відтворюють іншу 

картину. Це є, свого роду, театр, як називає її сам автор. 

На образно-символічному рівні завдяки вживанню метафор відбувається 

переосмислення того, що бачиться в межах інсталяції, а вданому випадку в 

рядках художнього тексту. Розуміємо, що мова йде про світ, який автор описує, 

уподібнюючи його до овальної кулі (sprawling oval-shaped bubble). Образ 

кімнат у кімнатах (а room built within a room) в символічному плані відповідає 

безмежній кількості маленьких складових в межах соціуму, метонімічно 

позначаючи країни, міста, інші населені пункти, які зосереджені на великій 

планеті. The construction before him - a domed theater of sorts. Образ театру 

(«theater») відповідає суспільству, в якому можна грати будь яку роль, або 

виконувати будь яку фунцію. 

В цілому, у вербальній репрезентації інсталяції автор створює її досить 

складною, грутнуючись на різних сенсорних кодах (a shimmering ray of video 

projectors glowed in unison), багатокомпонентною (towering exoskeleton that 

supported a tangle of cables, lights, and audio speakers) та захоплюючою (creating 

the illusion within of a starlit sky and rolling hills). 
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Звернення до опису скульптури та сучасних інсталяцій насичує художній 

текст об’ємом. На лінгвальному рівні це простежується великою кількістю 

вербальних маркерів, релевантних до просторових та об’ємних мистецтв. 

До символів другого типу належить, зокрема, згадуване у попередньому 

розділі набуття словесним образом мистецького твору в художньому тексті ролі 

художнього символу, що перетворює його у складний знак, смисл якого 

розкривається в цілісній сюжетно-композиційній структуі літературного 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 повязано із переосмисленням мистецького твору та ідеєю 

віднаходження в мистецтві питань на найважливіші питання протягом усіх 

етапів людського життя в різноманітних його проявах. Їх Д. Браун тонко 

вплітає в цілісну сюжетну лінію, пов’язуючи життєвим шляхом та питаннями 

головного персонажу роману, якими задається головний герой та надихається 

відкрити сутність призначення людини. Розглянемо цей приклад тут більш 

детально: 

«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?» [367, c. 236-237]. 

Ідея переосмислення мистецтва та віднаходження в мистецтві питань на 

найважливіші питання людства криється у символіці картини П. Гогена, що 

розкривається у контексті художнього твору. 

Символізм підкріплюється також фактом життя творця картини, П. Гогена, 

який у певний період свого життя опиняється в таких обставинах, що 

занурюється в глибокі роздуми про походження людини, про її долю, та те, де 

людина опиниться після. Тож Ден Браун створює героя – науковця Едмонда
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Кірша, який наприкінці свого життя присвячує величезну кількість зусиль, часу 

і коштів на те, щоб знайти відповідь саме на ці питання. 

Важливим в ході утворення художнього текстового символу є повтори в 

якості лейтмотиву головної ідеї, чому цілком відповідає наведений приклад. 

Важливою деталлю стає характерна риса творчості французького 

постіпремпресіоніста Поля Гогена - новаторського художника, який навмисно 

забажав, щоб цю його роботу «читали» справа наліво - у зворотному напрямку 

від стандартного французького тексту, де описано різні етапи становлення 

людини – народження, среедній вік та старість: 

On the far right, a newborn baby slept on a boulder, representing life’s 

beginning. Where do we come from? 

In the middle, an assortment of people of different ages carried out the daily 

activities of life. What are we? 

And on the left, a decrepit old woman sat alone, deep in thought, seeming to 

ponder her own mortality. Where are we going? 

Langdon was surprised that he hadn’t thought of this painting immediately 

when Edmond first described the focus of his discovery? What is our origin? What is 

our destiny [367, c. 237]. 

Зазначені деталі, присутні на картині та описані автором художнього 

твору, виступають також компонентами складних та глибоких роздумів, які 

непокоять героя, та відкривають суть її символічного значення. 

Так, наприклад зображення в правому куті немовля (baby) символізує 

початок людського життя (representing life’s beginning). Цей образ стає 

провокуючим питанням звідки ми беремо свій початок (Where do we come 

from?). 

Далі (in the middle) зображено згрупування людей різного віку (an 

assortment of people of different ages), зайнятих повсякденними справами життя 

(carried out the daily activities of life). Вони символізують повсякденне існування 

молодої людини та людей середнього віку і репрезентують той етап життя, 
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коли людина несе відповідальність за своє буття. Тут художником і автор 

ставлять наступне питання: хто ми такі (What are we?). 

І, нарешті (on the left), представлено образ жінки дуже похилого віку (a 

decrepit old woman sat alone), зайнятої роздумами (deep in thought, seeming to 

ponder her own mortality). Виникає питання куди ми йдемо (Where are we 

going?). Дуже глибокий смисл сховано в образі цієї старої, який читач 

прослідковує на лінгвальному рівні: a decrepit old woman sat alone – наприкінці 

життя, найчастіше людина залишається сама по собі, що надає їй можливості 

зануритися в роздуми (to ponder) та проаналізувати чи вдалося прожити життя 

саме так, як хотілося. Самотність (alone) породжує певні песимістичні ноти 

роздумів (deep in thought seeming to ponder her own mortality) про кінець. 

Символізм та глибина мислення художника розкриваються в деталях 

картини: Langdon eyed other elements of the painting – dogs, cats, and birds, which 

seemed to be doing nothing in particular; a primitive goddess statue in the 

background; a mountain, twisting roots, and trees. And, of course, Gauguin’s 

famous «strange white bird», which sat beside the elderly woman and, according to 

the artist, represented «the futility of words» [367, c. 237]. 

Набувши ролі текстового символу за параметрами частотності, 

контекстуальності, інтеграційності, текстотвірного потенціалу, образ картини 

П.Гогена відповідає і параметру індексальності – здатності вказувати і 

співвідноситись із чимось стороннім і значущим у межах художнього світу і 

поза його межами за рахунок додаткових, набутих в контексті художнього 

твору конотативних значень, що на концептуальному рівні відповідають 

символічному змісту (шлахом перетину концептульних просторів МИСТЕЦТВО 

(картина) та ЛЮДИНА (людська діяльність, майбутнє). 

До текстових символів відносимо також наступне переосмислення 

архітектурного витвору, що співвідноситься із людиною – головним 

персонажем роману, стаючи немов її прототипом. Так, наприклад, автор часто 

повертається до образу будівлі і використовує її для розкриття сутності 

людського характеру – головного героя на ім’я Едмонд, який ось-ось відкриє
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таємницю, яка все змінить в корені: the massive, glimmering museum. The 

structure was impossible to take in at a glance. Instead, his gaze traced back and 

forth along the entire length of the bizarre, elongated forms. This building doesn’t 

just break the rules. It ignores them completely. A perfect spot for Edmond [367, 

c. 15]. Можемо зробити висновок, що він неосяжний the massive, impossible to 

take in at a glance, не боїться йти проти правил ignores the rules completely. 

Третій тип перетворення художнього образу на символ представляє 

випадок осимволізованої репрезентації цілого концепту ART / МИСТЕЦТВО, що, 

наприклад, спосерігаємо у романі Дж. Фаулза «The Collector», де він 

розглядається ще у опозиції до антиконцепту ANTI-ART (АНТИМИСТЕЦТВО), що 

також набуває символічного значення. 

Протиставлення концептів ART та ANTI-ART в якості понятійної основи має 

визначення, що подається у словнику естетики: «У той час як мистецтву може 

бути дано визначення, антимистецтво суперечить визначенню. Таким чином, 

невід'ємна частина мистецтва – це творення, антимистецтво висловлює себе в 

руйнуванні» [159, c. 215]. Це дає підґрунтя для ототожнення мистецької 

діяльності із будь-якими конструктивістськими діями, в той час як 

деконструкція асоціюється із руйyацією та деконструюванням. 

Ґрнтуючись на таких асоціаціях, вбачаємо наявність символічного 

значення мистецтва як соціокультурного явища, що проявляється у 

протиставленні до антимистецтва у зазначеному творі Дж. Фаулза. 

Для стилю автора характерне створення нетипових образів, тому що вони 

надають можливість передати читачеві те особливе бачення світу, яке укладено 

в тексті, властиве автору або його персонажу і характеризує їх. Автор дає 

глибокий соціально - психологічний аналіз душевних поривів і вчинків своїх 

героїв. На образно-наративному рівні автор звертається до принципу 

контрастів, де він символічно протиставляє життя та смерть, свободу і 

ув'язнення, чоловіче і жіноче начало, красу та потворність, духовну глибину та 

обмеженість, мистецтво та антимистецтво. 
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Це спостерігається в сюжетній лінії роману, а також образному 

співвіднесені мистецтва з красою, молодістю, вільнодумством, волею, життям, 

в той час як антимистецтво, на протилежність, образно асоціюється з неволею, 

обмеженням, смертю. 

Створені автором характери персонажів, їх поведінка, ставлення до тих чи 

інших явищ слугують для відтворення двох точок зору на світ, на життя, на 

мистецтво. Міранда – головна героїня – живе мистецтвом, вона молода 

художниця, яка бачить красу в усьому, що її оточує, мріє навчитися розмовляти 

через живопис, передаючи свої почуття та думки, захоплюється роботами 

великих митців. Вона виступає представником мистецтва і уособлює його,  

тому що вважає, що воно не може бути прихованим або індивідуальним, в той 

час як Фердінанд – головний герой – виступає її повною протилежністю: він 

взагалі не розбирається в мистецтві, йому присутнє прагматичне, матеріальне 

бачення реальності, тому його можна характеризувати належністю до категорії 

антимистецтва, через те, що він переконаний, що те, що є цінним для людини 

має належати лише їй. 

Джон Фаулз ускладнює характер героїні, показуючи його в динаміці, що, 

безумовно, свідчить про внутрішній розвиток особистості. В характеристиці 

Міранди автор віддає перевагу філософсько-символічній інтерпретації. 

Душевне життя героїні в ув'язненні представляє постійну боротьбу гідності і 

страху, зухвалого виклику, прагнення до волі і спроб компромісу. Шлях 

самозбагнення, самоаналізу і переоцінки цінностей дає Міранді можливість 

осягнути навколишній світ, розкрити і знайти себе через мистецтво – мистецтво 

слова, живопис, скульптуру: Вона здається єдиним реальним персонажем у 

творі, здатним відчувати, переживати, мріяти, відстоювати свій власний погляд 

на світ. 

Автор звертається у ньому до опису різних видів мистецтва, таких, 

наприклад, як живопис, лінгвальними сигналами якого є лексичні одиниці  

paint, draw, color, музика (sound, silence), скульптура (statue, angular forms) 

тощо. 
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В образному плані мистецтво характеризується Дж. Фаулзом як дещо 

живе, світле, яке має тенденції для творення, застосовуючи одиниці soft, light, 

beauty, life, freedom. Як опозиція антимистецтво представляється темним, 

гнітючим, безладним та вербалізується через такі лінгвальні відповідники як 

black, umber, sulky, messy, poverty, ignorance, яке несе більш нищівний характер 

(to end, to smash, bear down, killing, battle). У символічному баченні Дж. Фаулза 

в ньому немає нічого цілісного та антимистецтво є більш схильним до руйнації 

того, на що націлене мистецтво – створення гармонії, балансу, естетичного 

задоволення. 

Текстові сигнали, які автор застосовує для опису бачення та 

протиставлення мистецтва та антимистецтва, узагальнено у таблиці 4.1, що 

належать до різних частин мови. 

Таблиця 4.1 

Текстові відповідники концептів МИСТЕЦТВО та АНТИМИСТЕЦТВО у їх опозиції 

МИСТЕЦТВО АНТИМИСТЕЦТВО 

v n adj adv v n adj adv 

draw arts free brightly couldn’t battle dry terribly 

educate beauty beautiful  end color- 
killing 

sad hardly 

feel soul living  hoard up collector horrid  

live color vital  bear 
down 

collecting killing never 

love love honest  don’t care poverty dead  

paint painter soft  smash ignorance square  

sound statue light- 
filled 

 shock silence worse / 
worst 

 

 freedom alive   victim sulky  

 life     primitive  

 enthusiasm     messy  

 harmony     blind  

 sense of 
balance 

    black  

 dream     umber  

      dark grey  

      angular 
forms 

 

      cruel  

      pathetic  
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На рівні образності художнього тексту спостерігаємо співвідношення 

концептів ART та ANTI-ART з певними психо-емоційними та онтологічними 

явищами людського буття, які вони символізують. До них належать такі явища, 

подані також у опозиціях в образно-наративному просторі художнього тексту: 

1) ТВОРЕННЯ vs. РУЙНУВАННЯ, співвідношення з якими на когнітивному 

рівні узагальнюють концептуальні метонімії ART stands for CREATION, ANTI-ART 

stands for RUINAGE, лінгвальними сигналами в художньому тексті виступають 

відповідно лексичні одиниці educate, love, feel, paint, create, та bear down, end, 

shock, smash та інші. 

2) ЖИТТЯ vs. СМЕРТЬ. Життя та смерть протиставляються в роботі крізь 

призму мистецького процесу та його сприйняття персонажами. Так, описуючи, 

зокрема, фотографію як вид мистецтва та його продукт, автор подає їх 

сприйняття у баченні Міранди, яка характеризує їх як мертві, на відміну від 

картин, що є живими, оскільки вони є намальованими, імплікуючи більш 

заглиблений творчій процес у ході написання картини. Це відображає 

наступний текстовий фрагмент: I had some pictures <…> «They’re dead. She gave 

me a funny look sideways. All photos. When you draw something it lives and when 

you photograph it – it dies» [369, с. 32]. 

Продовжуючи опис зазначених видів мистецтва, асоційованих із 

протиставленним життя і смерті в якості символів, та активуючи концептуальні 

метафори ART stands for LIFE / МИСТЕЦТВО замість ЖИТТЯ та ARTI-ART stands for DEATH / 

АНТИМИСТЕЦТВО замість СМЕРТІ, Дж. Фаулз застосовує такі епітети та інші 

лінгвальні маркери як soft, vital, free, alive, light-filled, beautiful, harmony, 

enthusiasm, soul, balance як відповідники або дескриптори концепту 

МИСТЕЦТВО, що продовжують ряд асоціацій, в той час як мовні одиниці dry, 

blind, killing victim, sad, black, dark grey, pathetic, cruel, messy, ignorance – як 

лінгвальні відповідники антиконцепту. 

3) СВОБОДА vs. НЕВОЛЯ, що представлено метоніміями ART stands for 

FREEDOM та ANTI-ART stands for CAPTIVITY. 
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Колекціонування метеликів, що персонаж твору вважає мистецтвом, в 

романі образно уподібнюється до вічного ув’язнення, володіння та повного 

домінування над будь-якими життєвими властивостями. Для дівчини колекція 

метеликів – це вбита краса, яка не може мати продовження, що вона вважає 

анти-мистецтвом, і що підтримує автор: «They’re beautiful. But sad. How many 

butterflies have you killed? I’m thinking of all the butterflies that would have come 

from these if you’d let them live. I’m thinking of all the living beauty you’ve ended» 

[369, с. 31], хоча для хлопця це не має ніякого значення: I was really very 

disappointed, I thought all her talk was very silly. What difference would a dozen 

specimens make to a species? [369, с. 31]. 

Для Міранди мистецтво має бути побаченим, пережитим та поширеним 

для великої кількості людей. Колекціонування метеликів – це приклад 

кардинально протилежного ставлення до реальності. 

В наведеному текстовому фрагменті бачимо ставлення до колекціонування 

: You don’t even share it. Who sees these? You’re like a miser, you hoard up all the 

beauty in these drawers. I hate people who collect things, and classify things and 

give them names and then forget all about them. That’s what people are always 

doing in art. They call a painter an impressionist or a cubist or something and then 

they put him in a drawer and don’t see him as a living individual painter any more 

[369, с. 31]. He’s a collector. That’s the great dead thing in him [369, c. 97]. Таким 

чином, експліцитно зазначаючи сприйняття деструкції шляхом позбавлення 

волі та полишення свободи як анти-мистецтва, мистецтво постає як вільне 

буття. 

4) ЧОЛОВІЧЕ НАЧАЛО vs. ЖІНОЧЕ НАЧАЛО, що представлено 

метонімією ART stands for FEMALE NATURE та ANTI-ART stands for MALE NATURE. 

У творі Дж. Фаулза саме жіноче начало ототожнюється із творчим 

характером та естетичним сприйняттям світу, в той час як чоловіче асоціюється 

із деструкцією – анти-мистецтвом та відсутністю творчого, прякладом чого 

виступає колекціонуванння. Дж. Фаулз не випадково зробив Клегга 

колекціонером метеликів. Колекціонери не люблять живих метеликів. Тому 
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Клегг ніяк не може привести створений ним ідеал у відповідність з реальністю: 

Міранда - жива, її світ - світ руху, пошуку, творчості, і саме вона уособлює 

мистецтво: I always thought of her like that, I mean words like elusive and sporadic, 

and very refined—not like the other ones, even the pretty ones [369, c. 7]. 

Світ Клегга – світ підпілля, замкнутого простору, в якому творча 

особистість жити не в змозі, і який, відповідно, усіляко намагається обмежити, 

задавити і зруйнувати настільки несхоже на його власне бачення світу, 

поведінку та самовідчуття Міранди, ототожнюваною із мистецтвом: «He has 

that hate of other things and other people outside his own type. He has that 

selfishness—it’s not even an honest selfishness, because he puts the blame on life 

and then enjoys being selfish with a free conscience. He’s obstinate, too» [369,  

c. 138]. Клегг і сам не боїться смерті, але боїться життя з усіма її можливими 

неочікуваними поворотами, а також гостро відчуає і боїться своїх недоліків, на 

відміну від Міранди, яка пропогандує свободу. 

Також різницю між баченням життя та мистецтва можна побачити в інших 

моментах, коли герої говорять про різні його види. Наприклад, говорячи про 

живопис, більш за все, Міранду мучив той факт, що Фердінанд не розумів 

тонкощів її світу: «I’ve also started to educate him. Tonight in the lounge (my 

hands tied, of course) we went through a book of paintings. No mind of his own» 

[369, с. 147]. Здається, що все, що стосується мистецтва взагалі є незрозумілим 

та складним для головного героя і саме це непокоїть дівчину: “Another day she 

drew a bowl of fruit. She drew them about ten times, and then she pinned them all up 

on the screen and asked me to pick the best. I said they were all beautiful but she 

insisted so I plumped for one. «That’s the worst,» she said. The one that was so good 

only looked half-finished to me» [369, с. 60]. 

Формування відносин ката і його жертви Дж. Фаулз розвиває як історію 

про неможливість порозуміння. Він свідомо робить оповідання дворівневим, в 

якому особливу роль грають напружений характер мови Міранди і відверто 

спрощені, навіть з граматичними помилками висловлювання Клегга. Вони 

спілкуються різними мовами, їх сприйняття реальності і дійсності надто різні: 
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Another thing I said to Caliban the other day – we were listening to jazz—I said, 

don’t you dig this? And he said, in the garden. I said he was so square he was 

hardly credible. Oh, that, he said. Like rain, endless dreary rain. Colour-killing  

[369, с. 98]. 

Музика також стала підставою для непорозумінь між молодими людьми: 

It’s like a record, I said. «Yes. All dry and dead.» Well I was going to argue, but she 

went on…[369, с. 32]. 

Опираючись на ставлення до мистецтва людей, автор створює 

класифікацію з двох головних типів : the New People, які не розбираються в 

мистецтві : especially the New People – don’t care a damn about any of the arts 

[369, с. 137], не можуть любити, або переживати  емоційний потяг до чогось  

або когось Ordinary New People couldn’t love anything [369, c. 140], які 

фінансово стабільні, проте через їх не чутливість автор називає їх бідними the 

New People are still the poor people. Theirs is the new form of poverty. The others 

hadn’t any money and these haven’t any soul [369, с. 125] та the Few – творчі, 

витончені, обізнані. До представників першої групи автор відносить 

Федрінанда, а Міранду – до другої, роблячи наголос на тому, що вони ніколи  

не зможуть порозумітися: It’s a battle between Caliban and myself. He is the New 

People and I am the Few [369, c. 138]. 

Отже, можна зробити висновок, що автор говорить про мистецтво та 

антимистецтво, що між ними ніколи не було, нема та не буде нічого спільного, 

адже в своїй суті вони несуть протилежний посил, який є в тому, щоб 

розвінчати традиційні концепції мистецтва. 

Образи та символи багатофункціональні в художньому тексті: вони 

використовуються для впливу на уяву читача; утворюють метафоричний образ 

світу, роблять зображення більш яскравим і видимим; представляють 

індивідуальну модель автора світу; допомагають реалізувати, створити 

припущення про суть об'єкта. 
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4.3. Специфіка наративної площини інтермедіальності художніх 

текстів 

Текстове втілення інтермедіальності в художньому творі вплітається у 

структуру цілісної оповіді, тому наративний аспект розгортання 

інтермедіальних ознак художнього тексту також привертає нашу увагу. Це є 

значущим, адже реконструйована наративна площина втілення 

інтермедіальності як текстової категорії надає більш повне і глибоке розуміння 

цього феномену в естетично-спрямованому прояві, зважаючи на можливу 

специфіку евристичного підходу автора як представника певної епохи до його 

втілення у тканині художнього тексту. 

Формування наративного виміру художнього тексту спирається, звичайно, 

на нижчі вербальні рівні – словесний та образно-символічний, тож визначення 

специфіки розгортання наративу безпосередньо ґрунтується на специфічних 

словесно-образних засобах маніфестації інтермедіальності у аналізованих 

художніх текстах. 

Аналіз наративних виявів інтермедіальності відбувався шляхом 

реконструкції наративних патернів – оповідних схем, дотичних до 

інтермедіальності художнього тексту, які характеризуються відтворюваністю та 

системністю і є засобом реалізації ознак мистецької діяльності або її  

результатів через аналіз вербалізованих дій або подій, що відбуваються з ними 

чи стосовно них або характеризують їх певним чином. 

За допомогою вичленування наративних патернів відбувається 

систематизація розрізнених у художньому тексті випадків актуалізації певних 

смислів лінгвальними засобами, що дозволяє узагальнити їх семантику та 

вивести закономірності стосовно оповідних змістовних характеристик, 

дотичних до опису інтермедіальних явищ, що узагальнюються за допомогою 

цих моделей. 

Це здійснюється відповідно до алгоритму, визначеному у розділі 2 цієї 

роботи. Отримані в ході дослідження результати продемонстрували 

домінування низки наративних патернів, що дало можливість визначити
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специфіку наративізації перехрещення та поєднання мистецьких форм у 

художньому тексті як одній із них. Серед домінуючих спостерігаємо 

актуалізацію наративних патернів «семіотизація», «природність», а також 

констрастуючих «конструювання» / «деконструювання», що спираються на 

денотативно-образні засоби кодування у художньому тексті. 

 
4.3.1 Наративний патерн «семіотизація» в об’єктивації 

інтермедіальності художнього тексту. 

Оскільки інтермедіальність передбачає перехрещення кодових систем 

різних мистецьких форм, де кожен з видів мистецтв має свою семіотичну 

систему – специфічні засоби виразності – один з домінуючих векторів 

наративізації аналізованої категорії під час кодування заобами художнього 

тексту є саме «семіотизація», що передбачає не стільки набуття цієї ознаки у 

текстовій семантиці, скільки акцентування знакової природи мистецьких видів і 

форм. 

Виявлення наративного патерна у тканині художнього тексту спирається 

на ідентифікацію лінгвальних сигналів інтермедіальності. 

На вербальному рівні роль наративних сигналів наративного патерна 

«семіотизація» виконують ідентифікатори інтермедіальності, система яких 

визначена у розділі 2 (picture, music, palette, theatre та ін.), що складають один з 

компонентів засобу вербалізації моделі, тоді як іший передбачає застосування 

лексичних одиниць із семантикою знаковості або суміжних дій та якостей, як, 

наприклад: code, sign, mark, symbol, written lines, medium, meaning, symbolize, 

designate та інші. 

Окрім за це, актуалізація наративного патерну «семіотизація» 

спостерігається у розглянутих вище засобах утворення образності 

інтермедіальності – напрямах образного переосмислення, що є досить 

частотними в образно-наративному просторі художніх текстів, складаючи 42% 

від загальної їх кількості, де розкриття суті знакової природи мистецьких форм 

у наративі відбувається паралельно із активацією концептуальної метафори
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ВИТВІР МИСТЕЦТВА Є КОДОВА СИСТЕМА, де ЗАСІБ ВИРАЗНОСТІ МИСТЕЦТВА Є КОД.  

Наприклад: I do give the artist high marks for using her medium as a code. Fog 

is a code? It is. [367, с. 37]; The “sculpture” was revolutionary in that it was  

constructed out of the medium of visible air [367, с. 16], де автор тексту 

експліцитно демонструє семіотичну природу мистецьких витворів, або ж 

імплицитно шляхом акцентування здатності мати значення і транслювати певне 

повідомлення: «...Gauguin intended this work to be «read» from right to left – in  

the reverse direction from that of standard French text [367, с. 236], підкреслюючи 

аналогію картини із вербальним текстом і семіотичну природу живопису. 

Наративними сигналами семіотичної природи мистецьких явищ тут 

виступають словосполучення, або будь-які синтаксичні угрупування мовних 

одиниць, в складі яких спостерігаємо номінації мистецьких об’єктів (painting, 

sculpture, architecture) та явищ, зо з ними асоціюються (Gaughin, artist) у 

комбінації з іншими мовними одиницями. Синтаксично поєднуючись у 

наведених фрагментах з мовними одиницями із семантикою набуття знаковості 

або його розшифрування (code, medium, sign, meaning, to read), вони формують 

актуалізований тут наративний патерн «семіотизація». 

Варто зазначити, що наративний патерн «семіотизація» реалізується у 

таких його варіаціях як «кодування» що передбачає актуалізацію знакової 

природи мистецьких форм, «декодування», що імплікує ідею їх розуміння, 

інтерпретації, тлумачення або «перекодування», що ґгурнтується на 

представленні знакової системи одного виду мистецтва крізь призму іншого, 

що набуває означення у художньому тексті. 

В той час як зазначені вище приклади ілюструють, до певної міри, 

актуалізацію наративних патернів «кодування» (sign, code, symbol) та 

«декодування» (to read), проілюструємо реалізацію в художньому тексті 

патерну «перекодування», що передбачає більш складний хід переосмислення. 

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

образній актуалізації семіотичної природи мистецтва та його інтермедіального 

характеру як взаємодії медіа та перехрещення кодів, коли спостерігаємо в
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текстовому відтворенні залучення в образну репрезентацію одного мистецтва 

семіотичних засобів іншого. Так, зокрема, вербальні засоби кодування – 

написані строки (running lines) образно застосовуються для позначення ліній і 

мазків художника на картині, так само як для цього залучаються також і засоби 

виразності музики – ритм (rythm), паузи (pause) і танцю – 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, and 

all were related; and so, lightly and swiftly pausing, striking, she scored her canvas 

with brown running nervous lines which had no sooner settled there than they 

enclosed» [385, c. 173]. 

Так, зокрема, вербальні засоби кодування – написані строки (running lines) 

образно застосовуються для позначення ліній і мазків художника на картині, 

так само як для цього залучаються також і засоби виразності музики – ритм 

(rythm), паузи (pause) і танцю – 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, and 

all were related; and so, lightly and swiftly pausing, striking, she scored her canvas 

with brown running nervous lines …» [385, c. 173]. 

Очевидно, що, в текстовом фрагменті, перемежаючи і перехрещуючи коди 

різних мистецьких форм (brush strokes – lines – dancing movements – pauses), 

авторка створює підґрунтя образної інтермедільності за рахунок залучення 

різних семіотичних систем (особливо приймаючи до уваги до того ж вторинне 

означення лінгвальними засобами художнього тексту). 

Таке образне переосмислення імплікує поєднання кодів різних мистецьких 

форм за рахунок єдності культурного простору, та на когнітивному рівні
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передбачає мапування за асоціацією. Цей напрям образної концептуалізації із 

залученням асоціативного механізму мислення узагальнює концептуальна 

метонімія ВЕРБАЛЬНИЙ КОД замість ІНШОГО МИСТЕЦЬКОГО КОДУ (ЗВУКУ, МАЗКУ 

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 і у випадках аналогії між 

мистецькими об’єктами різних типів, де їх 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 entry 

way – a blend of organic greens, browns, and blues – also depicting a very 

naturalistic scene [367, c. 236]. 

Вербальні повідомлення часто в прямому сенсі включаються у 

композаційну структуру мистецького витвору, що на лінгвальному рівні 

художнього тексту видображає лексема message як у описі інсталяції у 

наступному текстовому фрагменті: 

“It is called Installation for Bilbao and was created by conceptual artist Jenny 

Holzer. The piece resembled nine moving walkways running on a vertical plane. 

Each conveyor bore an illuminated message, which scrolled skyward  [367, c. 26-27].   

Дженні Хольцер (авторка описаної тут інсталяції) використовує мову як її 

основний медіум. Суть інсталяції полягає в тому, що авторка наче транслює 

людські думки, які дуже швидкими повідомленнями підіймаються наверх. Ця 

інсталяція є дуже символічною – рухливі рядки символізують думки, які 

зазвичай дуже швидкоплинні. Динаміка руху в тексті відтворюється одинцями 

moving, running, scrolled skyward, що допомагають саме передати цю 

мінливість. 

Застосування мовних знаків як повідомлення підкреслює взаємодію 

кодових систем під час створення сучасних витворів мистецтва, які є 

інтермедіальними по суті. У свою чергу, їх вербальне відтворення як 

«перекодування» у лінгвальну систему знаків лише додатково актуалізує
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багатошаровість інтермедіальних образів за рахунок специфічного добору 

авторами художніх творів мовних одиниць відповідно до їх власного творчого 

сприйняття. 

Інтермедіальне перехрещення не лише словесних і наративних, а й 

сенсорних кодів спостерігаємо в ході формування синестезійної образності 

мистецьких форм, що на лінгвальному рівні втілюється у застосуванні 

номінацій результату роботи однієї сенсорної системи для опису витвору 

мистецтва, що сприймається зовсім іншою ( 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 

[369, c. 250], що на когнітивному рівні це відповідає перехрещенню сенсорних 

медіа, а на наративному – «перекодуванню», оскільки відбувається перехід з 

одного коду на інший у сприйнятті мистецької форми, за чим йде вербальне 

позначення в тексті. 

Підкреслює семіотичну природу мистецтва, що ґрунтується на знаках 

природи, і Ден Браун, цитуючи у тексті роману «Origin» А. Гауді: 

“Accompanying the display were the architect’s humble words: Nothing is invented, 

for it’s written in nature first. Originality consists of returning to the origin. – 

Antoni Gaudi [367, c. 239]. 

Тут лінгвальним сигналом семіотизації виступає лексична одиниця to write 

у фразі written in nature first, що застосовується до процесу черпання смислів 

мистецьких витворів в ході іх стоврення, де їх нібито можна «прочитати», а 

також імлицитно схожий смисл приховує словосполучення returning to the 

origin, що імплікує необхідність розкодування певної інформації у самих 

витоках та актуалізує відповідний наративний патерн. 

В цілому, специфіка наративізації інтермедіальних образів в художньому 

тексті цілком відповідає загальній тенденції об’єктивації інтермедіальності як 

текстової категорії. 
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Окрім наративної «семіотизації» інтермедіальності, що є очікуваним 

завдяки онтологічній знаковості витворів мистецтва, серед домінуючих 

моделей розгортання наративу спостерігаємо актуалізацію наративних патернів 

«конструювання» та «деконструювання», що постають у опозиції. 

 
 

4.3.2 Наративізація конструювання та деконструювання мистецьких 

форм в контексті інтермедіальності художнього тексту. Серед 

актуалізованих наративних патернів втілення інтермедіальності як текстової 

категорії в художніх творах ХХ-ХХІ ст. значне місце посідає також опозиція 

«конструювання» vs «деконструювання». 

При цьому наративне «конструювання» органічно вплітається у 

наративізацію «природності» мистецьких явищ, що може здійснюватись: 1) в 

образній площині, де і знаходить відбиття «природність» мистецьких явищ, 2) у 

символічному вимірі та 3) денотативними засобами омовлення. 

На лінгвальному рівні це знаходить відображення шляхом поєднання 

мовних одиниць, що слугують текстовими сигналами інтермедіальності, 

ідентифіковані у другому розділі роботи, та ті, що позначають процес  

творення, серед яких такі одиниці: 

 із акціональною семантикою, наприклад: to create, to shape, to paint, 

to draw, to construct, to erect, to build, to cherish, to produce, to generate, to design, 

to fashion, to initiate, to invent, to devise, to frame, to form, to mould, to set up, to 

organize to develop, to give rise to, to bring forth тощо, та 

 з квалітативною семантикою, зокрема: creative, constructive, 

productive, positive, useful, valuable, practical, helpful, effective, worthwhile, 

profitable, beneficial, advantageous, stimulating, innovative, prolific, original тощо, 

які поєднані семою 'створення’ та ‘розвиток’, що додатково отримують 

позитивну аксіологічну сему, адже творчість асоціюється так чи інакше саме із 

таким чином налаштованою і націленою діяльністю. 

Так, денотативний опис процесу створення мистецького об’єкта 

спостерігаємо у наступному фрагменті художнього тексту: The new brick 
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narrow-fronted houses are drawn as square rectangles, already they are packed 

tightly together [365, c. 233], де наративний патерн «конструювання» 

реалізується на вербальному рівні за допомогою комбінування мовних одиниць 

houses (в ролі об’єкта зображення на картині, на місці якого може бути будь- 

який інший) та drawn (houses are drawn), що позначає процес створення 

картини – графічного відтворення схожості з об’єктом на картині / малюнку. 

Це спостерігаємо і в описі архітектурних витворів, як у наступному 

текстовому фрагменті, де автор художнього твору надає опис створення музею- 

будинку, реалізовуючи ідею, що людину мають оточувати красиві речі  для 

того, щоб, відчуваючи себе збалансовано у цій красі, вона могла творити красу, 

і актуалізуючи, таким чином, конструктивістську настанову: The walls were 

decorated with Gaudi design sketches, which Langdon realized were simply more of 

the museum’s exhibit [367, с. 239]. Elegant home furnishings that were interspersed 

with assorted Gaudi artifacts and displays [367, с. 238]. 

На денотативному рівні відбувається актуалізація наративного патерна 

«конструювання» і у фрагменті тексту, де архітектурний об’єкт саме підлягає 

опису в аспекті його побудування та складових конструкції: 

Constructed entirely of stone and brick, it was essentially a continuous ribbed 

tunnel – a loop of 270 parabolic arches of varying heights, each about a yard apart. 

There were very few windows, and the atmosphere tasted dry and sterile, clearly 

heavily processed to protect the Gaudi artifacts [367, с. 238]. 

Наративними сигналами зазначеної наративної моделі виступє комбінація 

лексичних одиниць constructed, tunnel, parabolic arches та інших. 

Специфіка дизайну та побудови ще одного з архітектурних витворів  

А. Гауді розкривається Д. Брауном у романі «Origin» («Джерело»), до чого він 

приходить неодноразово: 

Gaudi’s famous Barcelona Panots-hexagonal paving tiles commissioned for 

the sidewalks of the city gave the impression of plankton, microbes, and undersea 

flora – La Sopa Primordial, as the locals often called the design [367, с. 219]. 
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Незримо та імпліцитно за рахунок вказівки на створення цими будівлями 

особливої атмосфери у місті, що емоційно сприймється вкрай позитивно та 

світло, із захватом та піднесенням, цей приклад також можна віднести до 

наративізації конструктивності мистецької форми, притаманної для авторської 

візії. 

У образній площині наративний патерн «конструювання» актуалізується, 

коли мистецькі форми уподібнюються до природних, або, як це розкривається у 

оповіді, створюються за подобою до природних явищ, в чому вбачаємо 

унаочнення конструктивістського аспекту інтермедіальності. 

Наприклад, це спостергіаємо у наступних текстових фрагментах, де автор 

експлікує своє бачення архітектурних витворів А. Гауді, що, немов би, створені 

природою – впливом вітру та дощу: …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 [367, с. 220], або в цілому 

веруть початок від природного мистецтва: 

Edmond loved everything about Gaudi <…> in particular his concept of 

nature as organic art. Langdon’s mind touched again on Edmond’s discovery. 

Nature. Organics. The creation. He flashed on Gaudi’s famous Barcelona Panots- 

hexagonal paving tiles commissioned for the sidewalks of the city. Each tile bore an 

identical swirling design of seemingly meaningless squiggles, and yet when they 

were all arranged and rotated as intended, a startling pattern emerged – an 

underwater seascape that gave the impression of plankton, microbes, and undersea 

flora – La Sopa Primordial, as the locals often called the design [367, с. 220-221]. 

В наведеному текстовому фрагменті спостерігаємо поглиблення теми 

взаємодії мистецтва А. Гауді та природи (concept of nature as organic art). 

Автор дуже детально описує захоплення скульптура природою та відтворення 

природніх мотивів після переосмислення. 

В раніше наведених прикладах вже підкреслювалось, що автор робить 

наголос на тому, що в природі немає чітких прямих ліній, і це пояснює саме 

таку призму бачення тих предметів, які створював відомий іспанський
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скульптор. Використання словосполучень an identical swirling design, 

meaningless squiggles ще раз повертає до теми природи, плавності й м'якості. 

Природа існує для того, щоб породжувати щось нове і в співіснуванні з 

людиною ця взаємодія набуває ще більш великі масштаби: meaningless 

squiggles, and yet when they were all arranged and rotated as intended, a startling 

pattern emerged. 

Або його витвори просто нагадують та імітують природні явища – морську 

рослинність, лозу, пальми, несуть зображення квітів, які, здається, зростають у 

небо. Це спостерігаємо у наступному текстовому фрагменті, де сигналами 

актуалізації наративного патерну «конструювання» виступають, зокрема, будь- 

які мовні одиниці із семнатикою «творення» та «розвиток», роль якої тут 

виконують одиниці to depict, grow: 

Beneath Langdon’s feet, the stone floor was sloped and uneven. A helix  

staircase spiraled up the interior of the shaft, its railing forged of wrought iron 

latticework that mimicked the uneven chambers of a sea sponge. A small jungle of 

twisting vines and swooping palms spilled over the banisters as if about to overgrow 

the entire space. Langdon’s eyes climbed higher again, up the sides of the «gorge,» 

scaling the curved walls, where a quilt of brown and green tiles intermingled with 

muted frescoes depicting plants and flowers that seemed to be growing up toward 

the oblong patch of night sky at the top of the open shaft [367, с. 235]. 

Аналогічну ідею автор проводить і у фрагменті тексту роману: 

«A devout student of nature, Antoni Gaudi had taken his architectural 

inspiration from organic forms, using “God’s natural world” to help him design 

fluid biomorphic structures that often appeared to have grown out of the ground 

themselves. There are no straight lines in nature, Gaudi was once quoted as saying, 

and indeed, there were very few straight lines in his work either» [367, с. 219]. 

Говорячи про творчість каталонського архітектора Антоніо Гауді – 

новатора форми та одного з найяскравіших представників стилів арт-нуво та 

модерн в архітектурному мистецтві, Д. Браун дуже часто наголошує на тому, 

що натхненням його творчості стає сама природа (a devout student of nature) а
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свої витвори він конструює на основі біоморфних структур (design fluid 

biomorphic structures), які беруть свій початок від самої природи (appeared to 

have grown out of the ground). Дуже тонкий зв'язок з творчістю та природою 

також і простежується і завдяки підбору лексичних одиниць, релевантних до 

природознавчої сфери (grown out of the ground, natural world, organic forms, 

biomorphic structures), в той час як експліцитно виражене «конструювання» 

відбувається за допомогою лексичних одиниць to design, to grow out у 

комбінації із номінаціями мистецької форми (architecture), а  також 

вербальними відповідниками її образного корелята (тут – природних явищ). 

Наративне «конструювання» ґрунтується на наративній «природності» 

(що, у свою чергу, спирається на суто вербальні (словесні) та образно- 

символічні засоби текстового кодування), адже, на нашу думку, ототожнення із 

природними процесами з акцентом на процесі творення та твірному началі, що 

спостерігаємо у 36% випадків формування образних засобів відтворення 

інтермедіальності. Це стосується групи метафоричних корелятів мистецьких 

об’єктів, що базуються на переосмисленні за метафоричними моделями 

МИСТЕЦЬКИЙ ОБ’ЄКТ Є ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ (Standing like a rough-hewn mountain,… 

the 1906 Gaudi masterpiece known as Casa Mila … 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 [367, c. 229] 

та МИСТЕЦЬКИЙ ОБ’ЄКТ Є ЖИВА ІСТОТА (Living architecture, Langdon mused, 

marveling at Gaudi’s ability to imbue his work with an almost biological quality 

[367, c. 229]. 

Вважаємо, що активація наративного патерна «природність» у наведених 

прикладах, більшість з яких проаналізовані у попередніх підрозділах роботи, 

підкреслює вторинність мистецтва стосовно природних явищ, які для митців 

стають також свого роду кодом, інструментом та образним засобом (Edmond 

loved everything Gaudi <…> in particular his concept of nature as organic art  

[367, c. 219-220]. Саме тому вбачаємо у природному зображенні мистецьких



176 
 

форм імпліцитно виражену ознаку «творення», того, що протистоїть 

руйнуванню, адже природа і є найбільший творець. 

У процесі символізації наративний патерн «конструювання» реалізується 

на вербальному рівні, аналогічно до попередніх випадків, за допомогою 

лексичних одиниць, що входять до системи лінгвальних сигналів 

інтермедіальності, які комбінуються з іншими вербльними складовими тексту, 

утворюючи знаковий бік образного засобу, зокрема такого, що перетворився на 

текстовий художній символ. 

Це є можливим, коли певний художній образ, утворений внаслідок 

переосмислення мистецької форми чи виду мистецтва в цілому набуває 

текстотвірної функції, стаючи осимволізованою репрезентантою іншого явища. 

Це спостерігаємо, зокрема, у випадку проаналізованого вище випадку 

представлення живопису як символу розвитку, творчості, життєвої енергії та 

життя в цілому, як це відбувається у романі Дж. Фаулза «The Collector» (де 

активується концептуальна метафора МИСТЕЦТВО Є ЖИТТЯ), доречі, 

протиставляючись «мертвому», на думку автори, що висловлюється у позиції 

героїні, мистецтву, яким вважається фотографування: «When you draw  

something it lives and when you photograph it – it dies» [369, c. 32]. 

Будучи вельми продуктивним, наративний патерн «конструювання» 

реалізовано у проаналізованих англомовних у 57 % текстових фрагментів, що 

часто опиняється у опозиції до наративізації деконструювання мистецьких 

форм. 

Наративний патерн «деконструювання» актуалізується під час 

контрастування шляхом протиставленння його «конструюванню», що отримує 

реалізацію як на денотативному рівні кодування, так і образно-символічному. 

При цьому деструктивні тенденції у зображенні мистецких явищ можуть 

варіюватись за принципом суб’єктно-об’єктних відносин, тобто мистецьке явище 

може зазнавати деструктивних трансформацій або змін, асоціюватись або 

символізувати їх або ж спричиняти їх. 
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На лінгвальному рівні наративними сигналами виступають тут комбінації 

лінгвальних сигналів інтермедіальності та мовних одиниць акціонального, 

квалітативного та номінативного типів, що 

 позначають процес деструкції за допомогою дієслів to destroy, to 

demolish, to ruin, to wreck, to level, to devastate тощо, 

 номінативні засоби: annihilation, decimation, demolishment, 

demolition, desolation, devastation, extermination, extinction, havoc, loss, 

mincemeat, obliteration, ruin, ruination, wastage, wreckage тощо та 

 позначають відповідну ознаку за допомогою атрибутивних та 

ад’єктивних засобів: destructive, devastating, ruinous, disastrous, catastrophic, 

calamitous, cataclysmic, pernicious, noxious, harmful, damaging, injurious, 

hurtful, wounding, violent, detrimental, deleterious, disadvantageous, ravaging, 

crippling, savage, fierce, brutal, dangerous, fatal, deadly, lethal, death-dealing, 

negative, hostile, antagonistic, vicious, discouraging та інші. 

На денотативному рівні деконструктивістські тенденції у наративному 

кодуванні мистецьких форм спостерігаємо у звязку із набуттям ними асоціацій із 

руйнівними процесами, або навіть спричинених ними процесів руйнації. 

Таку роль, зокрема, виконує музика Л. ван Бетховена у романі Е. 

Берджеса «Clockwise Orange», що, паралельно із трансльованими персонажу 

фільмами про деструктивні жорстокі дії людства та самого персонажу твору, 

стала інструментом психологчного впливу на нього як стійка асоціація із біллю 

та руйнацією, жорстокістю і вбиством, що здійснювалось із метою 

психологічного впливу і врешті-решт – зміни на краще, але, насамперед, 

виявилось руйнівним для психіки і не мало наприкінці очікуваного результату, 

повернувшись до усього як є. 

Так автор розриває суть свого замислу словами персонажа: 

«It was that these doctor bratchnies had so fixed things that any music that 

was like for the emotions would make me sick just like viddying or wanting to do 

violence. It was because all those violence films had music with them. And I
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remembered especially that horrible Nazi film with the Beethoven Fifth, last 

movement. And now here was lovely Mozart made horrible» [368, c. 103]. 

Наприклад, як це робить Е. Берджес у притаманній йому манері, де 

музика виступає асоціацєю вбивств та жорстокості фашистів: 

«What it was now was the starry 1939–45 War again … you were allowed to 

viddy lewdies being shot against walls, officers giving the orders, and also horrible 

nagoy plotts left lying in gutters, all like cages of bare ribs and white thin nogas. 

Then there were lewdies being dragged off creeching though not on the sound- 

track, my brothers, the only sound being music, and being tolchocked while they 

were dragged off. Then I noticed, in all my pain and sickness, what music it was that 

like crackled and boomed on the sound-track, and it was Ludwig van, the last 

movement of the Fifth Symphony, and I creeched like bezoomny at that. “Stop!” I 

creeched. It’s a sin, that’s what it is, a filthy unforgivable sin, you bratchnies!” They 

didn’t stop right away, because there was only a minute or two more to go—lewdies 

being beaten up and all krovvy, then more firing squads, then the old Nazi flag and 

THE END. …” [368, c. 162]. 

У відповідь на прохання пояснити, що означає побачене і почуте, 

персонаж взагалі називає музику емоційним підсилювачем для стану людини, 

насправді стаючи тим, що руйнує особистіть завдяки знову ж таки 

інтермедіального зв’язку кінематографу та музики, як елементу наказання: 

«Music,» said Dr. Brodsky, like musing. “So you’re keen on music. I know 

nothing about it myself. It’s a useful emotional heightener, that’s all I know. … 

Here’s the punishment element, perhaps … Music and the sexual act, literature and 

art, all must be a source now not of pleasure but of pain» [368, c. 174]. 

Саме тут і актуалізується концептуальний оксиморон MUSIC VS PAIN, що 

ґрунтується на переосмисленні MUSIC IS PLEASURE, та простежується і у 

наступному текстовому фрагменті: 

«When I woke up I could hear slooshy music coming out of the wall, …іt was 

a symphony that I knew real horrorshow but had not slooshied for many a year, 

namely the Symphony Number Three of the Danish veck Otto Skadelig, a very
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gromky and violent piece, especially in the first movement, which was what was 

playing now. I slooshied for two seconds in like interest and joy, but then it all came 

over me, the start of the pain and the sickness, and I began to groan deep down in 

my keeshkas. … seemed to be like louder. So I crashed at the wall till my knuckles 

were all red red krovvy and torn skin, creeching and creeching, but the music did not 

stop. …. And all the time the music got more and more gromky, like it was all a 

deliberate torture, O my brothers. So I stuck my little fingers real deep in my ookos, 

but the trombones and kettledrums blasted through gromky enough. So I creeched 

again for them to stop and went hammer hammer hammer on the wall, but it made 

not one malenky bit of difference» [368, c. 180]. 

На лінгвальному рівні тут не лише дестуктивні ознаки впливу музики 

набуває опису та розгортання у наративі, але й сама вона характеризується 

немов жорстокістю (violent piece), що спричиняє страждання (start of the pain 

and the sickness, it was all a deliberate torture). 

Окрім специфічного для художніх творів постмодернізму зображення 

музики як деструктивного явища (що узагальнює, завдяки асоціативному типу 

мислення, концептуальна метонімія MUSIC stands for DESTRUCTION), актуалізацію 

наративного патерну «деконструювання» у контастуванні із «конструюванням» 

шляхом стилістичного прийому антитези спостерігаємо, зокрема, у текстовому 

фрагменті, де опису підлягає інсталяція «Матерія часу»: «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» [367, c. 44], де стабільність і 

баланс протиставляються нестабільності та ілюзорності об’єктів у витворі 

мистецтва. 

На образно-символічному рівні актуалізацію наративного патерну 

«деконструювання», що також постає у поєднанні та контрастуванні до 

протилежної тенденції, спостерігаємо в описі скульптури Maman, що зображує 

гігантського павука (чорну вдову), в образі якої поєднано смертельне 

руйнування  і смволи продовження  життя  і  життєвої сили:  «Maman  is  ..  bold 
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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» [367, c. 38]. 

У наступному текстовому фрагменті мова йде про інсталяцію Дженні 

Хольцер на гостру соціальну проблему, яка є живою в сьогоденні: It is called 

Installation for Bilbao and was created by conceptual artist Jenny Holzer. …The 

installation was nested in a dark grotto, <…> this is a challenging piece, all related 

to the horrors of AIDS and the pain endured, the effect was mesmerizing and 

somehow heartbreaking [367, c. 26-27]. Автор навмисно використовує такі слова, 

які відтворюють похмуру, вражаючу обстановку: dark  grotto,  challenging  

piece, the pain endured, яка мала би вплив на людей, які стають частиною 

інсталяції - the effect was mesmerising and heartbreaking, що імпліцитно 

апелюють до негативних образів та спричиняють появу ненативних конотацій. 

Аналогічну ідею простежуємо і у описі будівлі, яка, як витвір мистецтва, 

повинна асоціюватись із приємним, проте уподібнюється до містичної чорної 

діри, що є схожою на пащу дракона: 

«The museum’s entrance – an ominous black hole in the reptilian structure 

<…> he had the uneasy sense that he was entering the mouth of a dragon» [367, c. 17]. 

Отже, виявлені домінуючі наративні патерни свідчать про тенденції 

зображення у наративі мистецьких форм та розкривають специфіку їх 

інтермеідального представлення у сучасних англомовних художніх творах, що 

цілком відображає особливості епохи. 

 
Висновки до розділу 4 

Інтермедіальність передбачає перехрещення кодових систем різних 

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

Один з домінувальних напрямів образного переосмислення (42%) узагальнює 

концептуальна метафора ВИТВІР МИСТЕЦТВА Є КОДОВА СИСТЕМА, де ЗАСІБ 

ВИРАЗНОСТІ МИСТЕЦТВА Є КОД. 
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На словесному рівні це втілюється експліцитно – за допомогою лексичних 

одиниць, або імпліцитно, шляхом акцентування на здатності мати значення і 

транслювати певне повідомлення чи бути інтерпретованим. Синтаксично 

поєднуючись з мовними одиницями з семантикою набуття знаковості або його 

розшифрування, 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. 

Підґрунтя образної інтермедільності створюється 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. Аналогічна тенденція спостерігається у 

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

ототожнюються (МИСТЕЦЬКИЙ КОД 1 Є МИСТЕЦЬКИЙ КОД 2). 

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 та МИСТЕЦЬКИЙ ОБ’ЄКТ Є ЖИВА ІСТОТА, що 

відбувається з паралельною активацією наративного патерна «природність» і 

підкреслює вторинність мистецтва стосовно природних явищ, які для митців 

стають також свого роду кодом. 
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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. 

Осмислення поняття інтермедіальності в гуманітарних науках має 

складний характер унаслідок застосування самого терміну в численних 

міждисциплінарних контекстах. При цьому специфіка підходу до вказаного 

поняття визначається як особливостями накопичених знань і загальними 

тенденціями сприйняття, обраною галуззю дослідження, так і ракурсом погляду 

окремого дослідника, що унеможливило формулювання його чіткої дефініції, 

натомість дало поштовх до широкого спектру його інтерпретацій. 

Узагальнюючи погляди дослідників, можна окреслити наступні 

положення, на яких ґрунтується розуміння інтермедіальності: 1) створення 

цілісного поліхудожнього простору в системі культури або художньої  

метамови   культури;  2)  особливого   способу  організації  художнього  тексту; 

3) специфічної форми діалогу культур, що здійснюється шляхом взаємодії 

художніх референцій; 4) специфічної методології аналізу як окремого 

художнього твору, так і мови художньої культури загалом, яка у зв'язку з 

інтенсивною появою нових видів медіадискурсу в сучасному інформаційному 

просторі інкорпорує більше елементів до своєї структури, стаючи полікодовою; 

5) категорії, яка завдяки спорідненості в системі аналізу із суміжними явищами 

(екфразис, інтерсеміотичність, інтердискурсивність та інтертекстуальність) 

тлумачиться як особливий тип внутрішніх текстових зв’язків у художньому 

творі, зоснований на взаємозв’язках мов різних видів мистецтв. 

У дисертаційному дослідженні інтермедіальність трактується як текстова 

категорія, факти унаочнення якої в художньому тексті не отримували раніше 

комплексного опису в лінгвістиці, зокрема і з позицій когнітивно-семіотичного 

підходу. 
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З огляду на розуміння художнього тексту 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 

художньому тексті, та актуалізується в художньому тексті різнорівневими 

лінгвальними засобами, організованими у відносну внутрішньотекстову 

композиційно-оформлену цілісність. 

Багатошаровість виявів інтермедіальності художнього тексту 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, художній текст як мистецька форма 

характеризується трансформаційною інтермедіальністю, що передбачає 

репрезентацію в ньому інших медіа, супроводжувану перекодуванням однієї 

знакової системи в іншу (вербальну). 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 

художного тексту голографічним і багатовимірним. 

Інтермедіальність як текстова категорія, що має складний характер, 

ґрунтується 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. 
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Зважаючи на таке розуміння інтермедіальності як текстової категорії та 

особливості її лінгвальних виявів в художньому тексті,  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. 

Інтеграція до структури художнього тексту 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. 
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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 

художньому тексті отримує знакову об’єктивацію за допомогою вербальних 

кодів двох рівнів – словесного та наративного. 

Когнітивний вимір категорії «інтермедіальність» (рівень мислення) 

представлений концептосферою ART / МИСТЕЦТВО і структурованими 

концептами PAINTING / ЖИВОПИС, LITERATURE / ЛІТЕРАТУРА, MUSIC / МУЗИКА, 

SCULPTURE  /  СКУЛЬПТУРА,  ARCHTECTURE  /  АРХІТЕКТУРА,     THEARE  /  ТЕАТР, 

INSTALLATION  /  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 художнього тексту. 

Оскільки семіотичний вимір інтермедіальності окреслюється сукупністю 

різнорівневих мовних та оповідних засобів (що конституюють відповідно 

словесний та наративний коди художнього тексту), вони і слугують текстовими 

сигналами виявів цієї категорії, які допомагають ідентифікувати категорію 

інтермедіальності на лінгвальному рівні. 

Маркуючись за допомогою лінгвальних сигналів у тканині художнього 

тексту як його конститутивна властивість і знаходячи прояв у його семантико- 

структурному та змістово-оповідному аспектах, інтермедіальність актуалізовано 

різними видами кодування за допомогою словесних, образно-символічних і 

наративних засобів. 

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 узагальнює концептуальна метафора ВИТВІР МИСТЕЦТВА Є 

КОДОВА СИСТЕМА, де ЗАСІБ ВИРАЗНОСТІ МИСТЕЦТВА Є КОД, іншим стає група 

метафоричних    корелятів    мистецьких    об’єктів,    яка    включає   складники 
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концептосфер ПРИРОДНІ ЯВИЩА та ЖИВІ ІСТОТИ, переосмислення яких за 

метафоричними моделями МИСТЕЦЬКИЙ ОБ’ЄКТ Є ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ та 

МИСТЕЦЬКИЙ ОБ’ЄКТ Є ЖИВА ІСТОТА. 

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 художнього тексту 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 художнього 

тексту в площині поєднання семіотичних і ментальних процесів, що дає підґрунтя 

для її екстраполяції на аналіз специфіки лінгвального позначення інших складних 

феноменів засобами художнього тексту. 
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Додаток А 

 
Порівняльна характеристика поняття «інтермедіальність» та суміжних термінів 

 

 Екфразис Інтерсеміотичність Інтертекстуальні 

сть 

Інтердискурси 

вність 

Інтермедіал 

ьність 

Хронологія 90 роки ХХ 

століття 

80 - 90-ті рр. ХХ 

століття 

середина ХХ 

століття 

рубіж 

60-70 років XX 

століття. 

у 80-ті рр. 

ХХ століття 

Основні 

представники 

Е. Феон, 

Гермоген, 

Квінтіліан, 

Дж. Хеффернен, 

В. Т. Мітчелл, 

М. Кріґер, 

Р. Вебб, 

Л. Геллер, 

С. Буріні, 

Ж. Хетені, 

П. Ломбардо, 

В. Стайнер, 

Н. Медніс. 

Ж. Курте, 

Ф. Раст’є 

Ю. Крістєва, 

В. Вульф, 

Ю. Мюллер 

Ф. де Сосюр, 

Е. Бенвеніст, 

М. Фуко, Ю. 

Лінк 

Аристотель, 

Боецій, 

Лессінг, 

Дюбо, 

М. 

Маклюен, 

О. Хансен- 

Льове, 

В. Вольф, 

К.С. Браун, 

С.П. Шер, 

Й. Шрьотер, 

І. Борисова 

Термінологіч 

ні особливості 

Екфразис - це 

один з видів 

опису 

артефактів, 

(творів 

живопису, 

графіки, 

скульптури, 

архітектури, 

тощо,) об’єктом 

якого є художня 

реальність, світ, 

перетворений 

свідомістю і 

інтуїцією, 

творчою уявою і 

інтенціями 

художника. 

Екфразис 

представляє 

собою здвоєний 

опис, 

зображення вже 

зображеного. 

Інтерсеміотичність - 

відношення між 

знаками, субстанція 

яких є різною (а 

також між текстами, 

створеними із 

залученням таких 

знаків). 

Інтертекстуальніст 

ь може 

визначатися як 

формотворчі і 

змістоутворюючі 

взаємодії різного 

роду дискурсів 

вербальних і 

невербальних 

текстів. 

Інтердискурсівн 

ість є синергію 

декількох 

дискурсів, що 

проявляється в 

переплетенні 

дискурсивних 

подій, що 

відрізняються 

різною 

інтенціонально 

ю 

спрямованістю і 

комунікативною 

тональністю. 

Інтермедіаль 

ність 

трактується 

як взаємодія 

дискурсу з 

невербальни 

ми 

знаковими 

системами, 

що 

конструюют 

ь полікодове 

креолізоване 

повідомленн 

я. Реалізація 

інтермедіаль 

них відносин 

може 

здійснювати 

ся за 

допомогою 

зв'язку 

художнього 

дискурсу з 

дискурсами 

просторових 

і мусичних 

видів 

мистецтва на 

композиційн 

о- 
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     структурном 

у і образно- 

стилістично 

му рівнях. 

Функції Конструю- Обумовлює Забезпечення Інтегрувати в Розгляд 

концепту вання звернення до адекватного та рамках видів 
 зображення за жанрових форм глибинного дискурсу мистецтва як 
 провідними емблематики, розуміння фрагменти медіа, 
 параметрами, комбінація різних художнього тексту знань специфіки 
 передбаченими в форм нелінійного  різних функціонува 
 риториці тексту  дискурсів з ння та 
 (фактурність,   метою відтворення 
 барвність,   формування і каналів 
 форма,   репрезентації комунікації 
 просторовість...)   наукових  

    (спеціальних)  

    знань.  

Спільні 

характеристи 

ки 

Міждисциплінарність, когнітивна спрямованість, використання естетики сприйняття та різних 

практик візуалізації 

Окремі риси Для екфразису До Реалізація Інтердискурсівн Всі 

 властивим є інтерсеміотичних категорії ість інтермедіаль 

 подвійний відношень між інтертекстуальнос характеризує ні 

 характер знаками, окрім ті пов'язана з взаємодію відношення 

 радикальної інтермедіальних, активізацією різних є 

 презентації, належать й різного роду дискурсів, тобто інтерсеміоти 

 якийзабезпечує відношення між ремінісценцій, які перехрещення, чними 

 багатоплановість знаками з різною відсилають до тих інтеграцію  

 відтворення субстанцією, однак чи інших різних областей  

 образу скерованих на один літературно- знання й  

  канал перцепції художніх джерел практики  

  інформації.    

Суміжні Теорія  Транстекстуальніс  Семіотика, 

теорії адаптивності, ть, візуалізована інтертекстуа 

(методики) іконологія та інтертекстуальніст льність, 

 теорія ь, інтеріконічність діалогізм, 

 символічних  дискурсологі 

 форм.  я 

Термінологіч- 

ні тавталогії 

та спорідне- 

ні терміни 

Гіпотипозис, 

синестезія, 

екфрас-тичний 

переклад, 

Bildgediht 

Інтермедіальніст ь явна і прихована 

цитація, алюзія, 

ремінісценція, 

наслідування, 

пародія 

Мікро-макро 

дискурс, 

Синкретизм 

мистецтв, 

взаємодія 

мистецтв, 

інтеракціоні 
     зм, 

     інтервербаль 

     ність, 

     синкретична 

     інтертекстуа 

     льність, 

     інтерсеміоти 

     чність 
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Додаток Б 

Типи інтермедіальних зв’язків 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Екстракомпозиційна 

Інтремедіальна 

транспозиція 

Інтракомпозиційна 

 

 
Трансмедіальність 

 

Інтермедіальне 

посилання 

 

 
інтермедіальна 

імітація 

 

 
інтермедіальна 

лематизація 

 

Плюральна 

інтермедіальність 

 

 

інтермедіальне 

злиття 

 

 

 
інтермедіальна 

комбінація 

ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ 
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Додаток В 

Класифікація видів мистецтва 
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Додаток Г 

Текстові сигнали, відповідні (універсальні) для опису декількох видів мистецтв 

 
authorize, v art, n 

author, n 
authorless, adj 
autocritical, adj 

 

beautify, v bailor, n 

beaux-art, n 
by-way, n 

banal, adj 

bizzare, adj 
blazing, adj 

 

captivate, v 

contribute, v 

capai, v 

create, v 

combine, n 

comment,n 

contribution, n 

craft, n 

creativity, n 

captivationg, adj 

careful, adj 

catchy, adj 

chic, adj 

classified, adj 

clear, adj 

conventional, adj 
creative, adj 

 

dabble, v 

decore, v 

design, v 

detail, v 

develop, v 

devote, v 

display, v 

dedication, n 

delight, n 

density, n 

design, n 

designer, n 

development, n 

devotion, n 

direction, n 

diversity, n 

domain, n 

dovecote, n 

discipline, n 

daedal, adj 

decorative, adj 

dedicated, adj 

delicate, adj 

desired, adj 

detailed, adj 

devoted, adj 

dichromatic, adj 

dilettante, adj 

dimensional, adj 

disfigured, adj 

disproportional, adj 

distinctive, adj 

dowdy, adj 
dusky, adj 

 

educate, v 

emphasize, v 

enframe, v 

enlarge, v 

enliven, v 

enrich, v 

erase, v 

establish, v 

estem, v 

estimate, v 

examine, v 

excel, v 

execute, v 

expand, v 

education, n 

embodiment, n 

emothionalism, n 

enhancement, n 

epitome, n 

eurhythmy, n 

evocation, n 

exaltation, n 

example, n 

execution, n 

exhibit, n 

expansion, n 

eccentric, adj 

elaborated, adj 

eloquent, adj 

eminent, adj 

emphatic, adj 

enchanting, adj 

enthusiastic , adj 

equestrian, adj 

erect, adj 

erotic, adj 

eternal, adj 

even, adj 

everlasting, adj 

exceptional, adj 

exciting, adj 

exotic, adj 

exquisite, adj 

extraordibary, adj 

exuberant, adj 

extraordinarily, adv 

extremely, adv 

fabricate, v 

fascinate, v 

finish, v 

flower, v 
formalize, v 

fabrication, n 

fake,  n 

fancy, n 

feat, n 

feature 

fabulous, adj 

faint, adj 

faithful, adj 

faked, adj 
famous, adj 

fluff, adv 

formely, adv 
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fulfil, v first-night, n 

flow, n 

forerunner, n 

forgery, n 

form, n 

format, n 

founder, n 

fragment, n 

frame, n 

fun, n 

furnish, n 

furore, n 

fusion, n 

falsifiable, adj 

fanciful, adj 

fantastic, adj 

fastidious, adj 

faux, adj 

feeble, adj 

featureless, adj 

fictive, adj 

fictitious, adj 

figures, adj 

finicing, adj 

finishing, adj 

firm, adj 

flamboyant, adj 

flame-colored, adj 

flaring, adj 

flashy, adj 

flat, adj 

floral, adj 

forced, adj 

formal, adj 

fragile, adj 

fresh, adj 

full, adj 

 

go on the boards, phr 

grace, v 

gaiety, n 

gauge, n 

genius, n 

genuiness, n 

gift, n 

glamour, n 

glitter, n 

glory, n 

gloss, n 

glow, n 
groundwork , n 

garish, adj 

gay, adj 

gemny, adj 

generous, adj 

glamorous, adj 

glorified, adj 

gorgeous, adj 

graceful, adj 

graceless, adj 

great, adj 
groundbreaking, adj 

gaudily, adv 

genuinely, adv 

gradually, adv 

grotesquely, adv 

harmonize, v 

humanize, v 

habit, n 
hand-made, n 

handwork, n 

hang, n 

harmony, n 

headliner, n 

hey-day glory, n 

high-flier, n 

hit, n 

honor, n 

haptic, adj 

harsh, adj 

heroic, adj 

hueless, adj 

hard, adv 

highly, adv 

idealize, v 

ideate, v 

identify, v 

impersonate, v 

implement, v 

imply, v 

import, v 

impress, v 

improve, v 

incarnate, v 
inspirit, v 

ideal, n 

idiom, n 

image, n 

imprimatur, n 

ingenuity, n 

inspiration, n interplay, n 

irradiation, n 

iconic, adj 

identical, adj 

identifiable, adj 

imitative, adj 

immense, adj 

imminute, adj 

immortal, adj 

immovable, adj 

implex, adj 

imposing, adj 
impressive, adj 

ideal, adv 
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  inaccordant, adj 

inaccurate, adj 

incomparable, adj 

ingenious, adj 

inharmonious, adj 

intense, adj 

intermideaite 

irisated, adj 
irradiative, adj 

 

juxtapose, v juvenilia, n 

juxtaposition, n 

jaunty, adj 

jazzy, adj 
joyful, adj 

 

k knock-out, n keen, adj 
kooky, adj 

 

luxuriate, v landscape, n 

light, n 

line, n 

lead, n 

lemma, n 

luminary, n 

luminosity, n 

luxuriance, n 

luxury, n 

laconic, adj 

lambent, adj 

languid, adj 

lasting, adj 

latest, adj 

lightsome, adj 

literal, adj 

lucent, adj 

luminous, adj 

lustreless, adj 

 

miscast, v make, n 

maker, n 

mannerism, n 

manual, n 

manufactory, n 

maquette, n 

mark, n 

master 

masterfulness, n 

mastermind, n 

masterpiece, n 

mastership, n 

mastery, n 

matchless, adj 

material, n 

modernity, n 

monumentality, n 

movement, n 

museology, n 

museum, n 

marvelous, adj 

masterful, adj 

modern, adj 

monumental, adj 

mainly, adv 

masterfully, adv 

n non-representationalism, 

n 

nudity, n 

new, adj 
nice taste, adj 

nobby, adj 

noble , adj 

 

o object of art, n 

original, n 

originality, n 

ornamentation, n 

odeum, adj 

old, adj 

ornate, adj 

out-of-fashion, adj 

outstanding, adj 

 

participate, v 

penetrate, v 
percolate, v 

pageantry, n 

pallor, n 
participation, n 

paramount, adj 

particolored, adj 
party-colored, adj 

palewise, adv 

partially, adv 
particularly, adv 
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perform, v 

personify, v 

portray, v 

produce, v 

particularity, n 

passion, n 

pattern, n 

perfection, n 

perspicuity, n 

piece of art, n 

pomp, n 

pose, n 

position, n 

practitioner, n 

praxis, n 

preview, n 

primitive, n 

profession, n 

proficient, n 

profile, n 

project, n 

projection, n 

proportion, n 

public, n 

passant, adj 

passionate, adj 

peculiar, adj 

permanent, adj 

perpetual, adj 

pictorial, adj 

pictural, adj 

pictured, adj 

picturesque, adj 

pompous, adj 

 popular , adj 

portable, adj 

powerful-яркий 

precise, adj 

predominant, adj 

pretentious, adj 

primitive, adj 

prodigious, adj 

prolific, adj 

prominent, adj 

prominent, adj 

proportional, adj 

public, adj 

puffy, adj 

perfectly, adv 

prestigiously, adv 

  quain, adj 
quaint, adj 

 

radiate, v 

represent, v 

reproduce, v 

restore, v 

rub, v 

rapture, n 

rehearsal, n 

representation, n 

resemblance, n 

richness, n 

racy, adj 

radiant, adj 

ragged, adj 

rapt, adj 

rare, adj 

rave, adj 

ravising, adj 

refined, adj 

remarkable, adj 

renowned, adj 

resemblant, adj 

round, adj 

richly, adv 

roughly, adv 

silhouette, v 

simulate, v 

stylize, v 

support, v 

showroom, n 

show, n 

show-bill, n 

showing, n 

silhouette, n 

simplicity, n 

skill, n 

smach, n 

spectator, n 

spectatress, n 

spoil, n 

stance, n 

stand -in, n 

standee, n 

star, n 

style, n 

symbolism, n 
symbolization, n 

sad, adj 

sceniс, adj 

sceptial, adj 

scurrilous, adj 

sensation, adj 

sensational, adj 

sentimental , adj  

serio- comic, adj 

serious, adj 

severe, adj 

shining, adj 

showy, adj 

sightly, adj 

silken, adj 

skilled, adj 

skilled, adj 

skillful, adj 

sloberry , adj 

stylishly, adv 

successfully, adv 

symmetrically, adv 
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 symmetry, n 

synergy, n 

synthesis, n 

slow, adj 

sophisticated, adj 

sorrowful, adj 

soulful, adj 

special , adj 

speckless, adj 

spectacular , adj 

splendent, adj 

splendid, adj 

splendid, adj 

splendiferous, adj 

splitting, adj 

sporful, adj 

starling, adj 

starry,  adj 

storied, adj 

strident, adj 

stylish, adj 

sublime, adj 

superb, adj 

surprising, adj 

susceptibility, adj 
symmetric, adj 

 

temper, v 

transelement, v 

talent, n 
technique (technic) , n 

temper, n 

tendency 

tenuity, n, n 

title-role, n 

trait, n 

trecentist, n 

trend, n 

trend-setter, n 

type, n 

talantless, adj 

talented, adj 

tame, adj 

tangible, adj 

tannished, adj 

tardy, adj 

taut, adj 

tedious , adj 

tendentious, adj 

termless, adj 

thematic, adj 

thin, adj 

three-dimensional, adj 

thrilling, adj 

timeless, adj 

tiresome, adj 

tiring, adj 

titanic, adj 

top- quality, adj 

tops, adj 

touched, adj 

 touching, adj 

transcedent, adj 

tremendous, adj 

tremulous, adj 

trendy , adj 

two-color, adj 

two-man, adj 

thematically, adv 

traditionally, adv 

transparently, adv 

umbrage, v 

underline, v 

unify, v 

undertone, n 

usherette, n 

ultra-fashionable, adj 

umbilical, adj 

umbrageous, adj 

unartistic, adj 
unbalanced, adj 
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  uncolored, adj 

uncommon, adj 

uncut, adj 

undemonstra, adj 

undee, adj 

undreamt-of, adj 

undying, adj 

unequalled, adj 

unexceptionable, adj 

unexpecited , adj 

unglossy, adj 

ungrudging, adj 

unheard - of, adj 

unhurried, adj 

unicolorous, adj 

unimaginative, adj 

unimitated, adj 

unimpeachable, adj 

unimprovable, adj 

uninhibited, adj  

unique, adj 

universal, adj 

unkackneyed, adj 

unknown, adj 

unlimited, adj 

unmeasured, adj 

unmistakeble, adj 

unoriginal, adj 

unobscured, adj 

unostentatious, adj 

unspeakable, adj 

unspoken, adj 

unsusceptible, adj 

unthinkable, adj 

unusual,  adj 

uplift, adj 

usual, adj 

utter, adj 

 

 variety, n 
veneer of culture, n 

verisimilitude, n 

versatility, n 

version, n 

vertical, n 

vestige, n 

view, n 

virtu, n 

virtuosity, n 

vision, n 

vivacity, n 

vividity, n 

vocation, n 

volume , n 

volupte, n 

vague, adj 
vapid, adj  

veritable, adj 

variegared, adj 

versed, adj 

versicolored, adj 

viewy, adj  

vigorous , adj 

vile, adj 

vintage, adj 

vital, adj 

vive, adj 

vivid, adj 

vertiacally, adv 

visually, adv 

 Workman, n wanton , adj  
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 Workmanship, n 

Workshop, n 

World-view, n 

Wunderkabinelt, n 

warm, adj 

wearful, adj 

weariness, adj 

wearing, adj weathy, adj 

well-proportioned, adj 

wide-spread, adj 

wiredrawn, adj 

wistful , adj 

wondrous, adj 
workmanlike, adj 

 

  zooty, adj  

 
 

Текстові сигнали для позначення живопису 

Apply, v 

Appreciate, v 

Ascribe, v 

Asperge, v 

Aspire, v 

Assail, v 

Abstractionist, n 

academy-figure, n 

alla prima, n 

amazonite, n 

America gothic, n 

antic, n 

artisan 

artist, n 

artiste, n 

artistry, n 

artwork, n 

aspiration, n 

atelier, n 

autoportrait, n 

azure, n 

Accidental, adj 

Achromatic, adj 

addive process, adj 

adjacent, adj 

amethystine, adj 

analogous color, adj 

argent, adj 

artificial, adj 

artistical, adj 

artless, adj 

artsy, adj 

artsy-craftsy, adj 

ashen,  adj 

azure, adj 
azurine, adj 

Artificially, adv 

against a neutral 

backgound, adv 

Blacken, v 

Blanch, v 

Bleach, v 

Blend, v 

Brighten, v 

balance of colors/ 

proportions, n 

birch bark painting, n 

battle painter, n 

bister, n 

bleed-proof, n 

blend, n 

bleu de roi, n 

blocking-in, n 

blur of paint, n 

bordering, n 

brightness, n 

brilliance, n 

brush, n 

brushstroke, n 

brush-work, n 

bunjinga, n 
busy, n 

baby-blue, adj 

baby-pink, adj 

bice, adj 

bistered, adj 

blind, adj 

blotched, adj 

blue gray, adj 

blueish, adj 

blurred, adj 

bold, adj 

lines/figures/imagic, adj 

nation, adj 

bolt, adj 

bordeaux, adj 

bright, adj 

brilliant, adj 

broad, adj 

brightly, adv 

Coat a canvas, v 

Collect, v 

Crayon, v 

camaieu, n 

canvas, n 

caption, n 

caricature, n 

caricaturist, n 

cercle de carre, n 

chalk, n 

charcoal, n 

chartreuse, n 

cafe au lait, adj 

canary, adj 

carmine, adj 

carnation, adj 

carroty, adj 

cerise, adj 

chamois, adj 

chatoyant, adj 

chromatic, adj 
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 chord, n 

chroma key, n 

chromolithography, n 

chromoluminarism, n 

cissing, n 

cleaning art, n 

cleavage, n 

coat of paint, n 

coating, n 

collection, n 

collector , n 

color, n 

contour, n 

contrast, n 

crayon, n 

chrome, adj 

cinereous, adj 

clean, adj 

close-up, adj 

coat, adj 

collected, adj 

colorable, adj 

colored, adj 

colorful, adj 

coloring, adj 

colorist, adj 

colorless, adj 

colorways, adj 

complete, adj 

command of color, adj 
cyanic, adj 

 

Dab, v 

Daub, v 

Decolor, v 

Degrade, v 

Depict, v 

Discern, v 

Discolor, v 

dot, v 

dab, n 

damson, n 

dandelion, n 

dash, n 

daub, n 

daubery, n 

deaccession, n 

dead color, n 

deadness, n 

decorator, n 

decoreographer, n 

depiction,  n 

depth of color, n 

device, n 

diaper pattern, n 

discoloration, n 

distance, n 

distemper, n 

dye, n 

degraded image, adj 

depictive, adj 

discordant, adj 

distant, adj 

dusty, adj 

 

Effigiate, v 

Effloresce, v 

Empurple, v 

Enamel, v 

Engrain, v 

easel, n 

ecce, n 

effigiation, n 

effigy, n 

eidolon, n 

enamelling, n 

eshi, n 

esquisse, n 

effigial, adj 

expressional, adj 

expressionless, adj 

expressive, adj 

 

Fade, v face painting, n 

field, n 

finger-painting, n 

flip-book, n 

faded, adj 

fawn, adj 

fawny, adj 

freehand, adj 
freshly-mixed, adj 

 

Gradate, v 

Grind, v 

gamelt, n 

gouache, n 

gradation, n 

grizzle, n 

ground-tint, n 

groundwork, n 

gosling-green, adj  

Heighten, v hair-pencil, n 
handling, n 
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Illustrate, v 

Imbue, v 

Imitate, v 

Immingle, v 

Immix, v 

Impaste, v 

Impregnate, v 
intermingle, v 

impasto, n   

j    

Kill color, v Kakemono, n 
Kit-cat, n 

  

limn, v Landscape-painter, n 

Line-drawing, n 
liner, n 

life-like, adj  

miniate, v Magnum Opus 

marinist 

masterstroke 

Match 

model 

monochrome 

monochromic, adj  

n naturalism, n 

naturalist, n 

non-representationalist, 

n 
nuance, n 

  

o oeuvres, n 
oil-painting, n 

oil-sketch, n 

oilgraphy, n 
outline, n 

oblong, adj 

outline, adj 

 

portray, v Paint, n 

Paint-box, n 

Paint-brush, n 

Painter, n 

Painting, n 

Paint-thinner, n 

Palette, n 

Palette-knife, n 

palmetto, n 

panorama, n 

passage, n 

paste, n 

pastel paint, n 

pentimento, n 

perception, n 

pigment, n 

plein-air, n 

portrait, n 

portraiture, n 

portraitist, n 

painted, adj 

painterish, adj 

painty, adj 

panoramic, adj 

penciled, adj 

 

q quardo riportato, n   

r replica, n   

strive, v 

Suffuse, v 

scale, n 

sciagraphy, n 

scumble, n 
scumming, n 

saturated, adj 

self, adj 

shaded, adj 
shadeless, adj 
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 seascape, n 

secco, n 

self-control, n 

shade, n 

shading, n 

shadow, n 

shadowing, n 

sitter, n 

sketch, n 

sketching, n 

skew-block, n 

slated pencil, n 

staffan, n 

stamp, n 

stretcher, n 

stump, n 

sketchy, adj 

subdued, adj 

subtle, adj 

 

Transfer, v 

Turn, v 

tablature, n 

tableau, n 

tachism, n 

temera, n 

tertiary, n 

tinct , n 

tincture, n 

tinge, n 

tinny, n 

tint, n 

tinting, n 

tole, n 

tone, n 

tone-down, n 

tonief, n 

touch, n 
tube-color, n 

tinctorial, adj  

 Underframe, n 

Underpainting, n 

Undertint, n 

undiscovered, adj 

unframed , adj 

unmounted, adj 

unpicturesque, adj 

unstable, adj 
untinctured, adj 

 

variegate, v Value, n 

Vehicle, n 

Verdigris, n 
Vignettist, n 

  

w Watercolor, n washed-out, adj 
watercolored, adj 

 

 

Текстові сигнали для позначення фотомистецтва 

Assemble, v alidade, n 

ambience, n 

ambitus, n 

animation, n 

angle of aspect, n 

apature, n 

assemblage, n 

assembling, n 

assymmetry, n 

asymmetrical, adj 

balance, adj 
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b background, n 
bump-up, n 

blurrred image, adj 
bombe, adj 

 

c calotype, n 

camera, n 

center focusing, n 

close-up, n 

color absorption, n 

color blending, n 

coloring, n 

colorful, adj 

colorific, adj 

 

Diffuse, v diffraction, n 

dynamism, n 

detachable, adj 

diffused light, adj 

digital, adj 

dim light, adj 

dull, adj 
dynamic range, adj 

 

e enlargement, n enlarged , adj 

forms/print 

 

Focus, v foreground, n flayed, adj  

g    

h horizon line, n 
horizon lown, n 

  

lay, v lens, n 

look-out, n 

lookism, n 

lustre, n 

lustreless, adj 

lustrous, adj 

 

m mat, n 
matting, n 

  

n    

o  opaque, adj  

p panorama, n 

parallel, n 

penumbra, n 

perspective, n 

photocollage, n 

photocopy, n 

photoengraving, n 

photogram, n 

picture, n 

pigment, n 
posture, n 

panoramic, adj 

pellucid, adj 

photographic, adj 

 

q    

r reflectance, n 
retouch, n 

  

s scenery, n 

shadowing, n 

sight, n 

skiagram, n 

space, n 

spectral, n 
spectrum, n 

  

t    

u  unformatted, adj  

v vista, n   

z zoomong, n   
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Текстові сигнали для позначення сучасного мистецтва 

antedate, v 

apply, v 

ambivert, n 

anamorphosis, n 

application, n 

accomplished, adj 

anamorphous, adj 

argil, adj 

acoustic, adj 

 

b broadsheet, n   

c camp, n 
counter-culture, n 

computer design, adj 
computer graphics, adj 

 

d day-glo colors, n   

e    

f    

g graffiti, n   

l lithograph, n 

lustrous finish, n 

luxuriance, n 

lithographic, adj  

marbling, v 

melting, v 

macrame madras, n 

magnificence, n 

manganese, n 

mannequin, n 

marbles, n 

marbeite, n 

matching, n 

matt, n 

melt, n 

melter, n 

metal-ceramics, n 

metalpoint, n 

malleable, adj 

maroon, adj 

melted, adj 

 

n needlewoman, n 
needlework, n 

  

o    

p poster, n 

postmetabolism, n 

postmodernism, n 
pyrography, n 

postindustrial, adj  

q    

s scratching, n 

screever, n 

sign-painter, n 

sign-writer, n 
sprinkler, n 

scratchy, adj 
spray application, adj 

 

 
Текстові сигнали для позначення скульптури 

 

adhere, v 

Anneal , v 

anatomist, n 

acrolith, n 

aidoin, n 

animalia, n 

aigrette, n 

alabaster , n 

analogue, n 

animalist, n 

argil, n 

acoustic vault, adj 

ahistorical, adj 

appealing, adj 

animalistic, adj 

atectonic, adj 

anterior, adv 

Bronze a statue, v 

Burnish , v 

backlash, n 

bass, n 
battery, n 

bare 

breathing 
burnished 
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 batter, n 

billet , n 

blackware, n 
bust-peg, n 

  

cut, v clarity of proportions, n 

classical orders, n 

conglobe 

conical 

convex 

crazed 

 

disfigure, v drape, n   

Emboss, v 
embow, v 

embossment, n 
embossing, n 

  

facet, v figurability, n 

figuration, n 

fracture, n 

faceted, adj  

g gesso, n gigantesque, adj  

h habitus, n 
hovel, n 

  

i incommensurability, n 
inconcinnity, n 

incurvate, adj  

j    

k    

l  life-sized, adj  

manipulate, v malagasy, n 

mallet, n 

marble, n 

mask, n 

memorial 

modeller, n 

monolith, n 

monument, n 

moving, n 

majestic marbled, adj 

marmoraceous, adj 

marmoreal, adj 

 

nig, v    

o okimono, n   

pose, v plastering , n 
pug, n 

  

q    

r rasp, n 
rasper, n 

round- shouldered, adj  

sculpt, v sculptor, n 

sculptor, n 

seam, n 

shape, n 

shaping, n 

stance, n 

statuary, n 

statue, n 

statuesque, n 

statuette, n 
stature, n 

sculptural, adj 

shaped, adj 

shapely, adj 

sculpturally, adv 

trianguate , v    

u undercut, n unshaped, adj  

v variform, n   

 

Текстові сигнали для позначення графіки 

a abboso, n angular, adj  
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 acanthus, n 

airbrush, n 

animation graphics, adj 

animation artist, adj 
antisymmetry, adj 

 

b  bitten in, adj 

black artist, adj 

bleached, adj 

blind continuous line, 

adj 
block printing, adj 

 

c calcography, n 

color-separation, n 

contour drawing, adj 

careful choice of , adj 
graphic surface, adj 

 

draught, v 

draw, v 

drawing, n 

draftsmanship, n 

dragging, n 

drawing tool, n 

drawknife, n 

drawtool, n 

  

elongate, v  elliptical, adj  

f    

g    

h hatch, n hatched, adj  

i    

j    

k keelivine, n   

l lead-pencil, n 
line-engraving, n 

  

m meander, n   

n    

o    

p penumbra, n 

plumbago, n 
pochoir, n 

  

q    

r    

s sketching, n   

t  tenebrific, adj  

 

Текстові сигнали для позначення декоративно-прикладного мистецтва 

anneal, v 

anthemion, v 

anglet, n 

aquamanile, n 

alcora, n 

alabastron, n 

apprenticement, n 

alexandrite, n 

anvil, n 

application, n 

agglutinate, adj 

anticorrosive, adj 

antique jewellery, adj 

 

boss, v band, n 

bandana, n 

bangle, n 

basketry, n 

basket-stich, n 

bead, n 

beader, n 

beading, n 
beadwork 

basic lines and forms 

ornamental and 

structural elements 

bespoke, adj 

black basaltes, adj 
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 beam thread, n 

binche, n 

binding, n 

braid, n 

broidery, n 
bugles, n 

  

carve, v 

chase, v 

chisel, v 

circumscribe, v 

cut, v 

carpentry, n 

carta pesta, n 

carver, n 

carving, n 

ceramics, n 

chaser, n 

chisel, n 

clay, n 

coil, n 

collaring, n 
cutting, n 

caned, adj 
ceramic mosaic, adj 

chiselled, adj 

 

damask, v 
dice, v 

   

entwine, v 
enwind, v 

embroidery, n embroidered, adj  

f    

g    

h hand-embroidery, n 

handiwork, n 

hardware, n 

  

incise, v    

j joiner, n   

k knit, n   

l lustering, n 
lusterware, n 

  

m mahogany, n 

malachite, n 

marquetry, n 

metalled, adj  

n    

o  ornamental, adj  

p parergon, n 

patchwork, n 

polyfoil, n 
pottery, n 

pearled, adj  

q    

r    

s slave-bangle, n 

stencil, n 
stitch, n 

  

t tawdry, n 
trim, n 

  

u  unvarnished, adj  

vitrify, v vitrics, n veneered, adj  

w wampum, n 

weaving, n 

wood-carving, n 

  

x xylograph, n 
xylographer, n 

  

y yarn-beam, n   

z    



241 
 

 

Текстові сигнали для позначення архітектури 

ablade, v 

adorn, v 

allay, v 

art, v 

attach the punty, v 

abaca, n 

acrober, n 

abobe, n 

alcove, n 

alidade, n 

annex, n 

antae, n 

antefix, n 

arabesque, n 

aquatiant, n 

arcature, n 

arc-boutant, n 

arch, n 

architect, n 

architecturalist, n 

architecture, n 

archway, n 

armature, n 

artifact, n 

artifice, n 

avant-corps, n 
axis of symmetry/ tilt, n 

antiquity, adj 
abse-buttressed, adj 

apteral, adj 

ached, adj 

architectonic, adj 

architectural, adj 

arcuate, adj 

arculated, adj 

arrow-headed, adj 

artificial, adj 

attached column, adj 

axial, adj 

anterior view of the 

building, adv 

architectonically, adv 

artificially, adv 

build, v back of arch, n 

baguete, n 

bailey, n 

balcony, n 

balloon flaming, n 

baluster, n 

balustrade, n 

bartizan, n 

base, n 

basement, n 

basilic, n 

bas-relief, n 

baston, n 

bay, n 

beak-head, n 

beautification, n 

bolster, n 

bond, n 

brick, n 

broach, n 

bud, n 

bulb, n 
butress, n 

bare masonry, adj 

bearing ceiling, adj 

 

construct, v caisson, n 

campanile, n 

cantilever, n 

cap cushion, n 

capitel, n 

caryatid, n 

cathedral, n 

cathetus, n 

cavetto, n 

cloistered, adj  
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 centering, n 

chapiter, n 

chaptrel, n 

chasse, n 

chevet, n 

chevron, n 

cist, n 

clearstory, n 

cloister, n 

coffer, n 

colonnade, n 

colossus, n 

column, n 

concave, n 

corbel vault, n 

cornice, n 

cross-section, n 

crown, n 

  

decorate, v dentil, n 

diameter, n 

dolmen, n 

dome, n 

dressing, n 

drop, n 

decorated, adj 

domed, adj 

 

embattle, v 

embed, v 

embellish, v 

emblaze, v 

emblazon, v 

embow, v 

enchase, v 

enchisel, v 

entablature, v 
erect, v 

eave, n 

edifice, n 

elevation, n 

embellishment, n 

embrasure, n 

entasis, n 

entresol, n 

edifical, adj 

embattled, adj 

 

flank, v 

foil, v 

facade, n 

fenestration, n 

festoon, n 

foliage, n 

frieze, n 

fretwork, n 

frontal, n 

frontispiece, n 

faced, adj  

g groin, n 

groove, n 
grooving, n 

  

h half-relief, n 

half-section, n 

harmika, n 

haunch, n 

helix, n 
hood-mould, n 

hypaethral, adj  

i    

 jack-arch, n   

 keyblock, n   

l list, n 
listel, n 
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 loft, n 
lunette, n 

  

marbelize, v making, n 

mansion, n 

mantel, n 

mantelpiece, n 

mason, n 

masonry, n 

mastic, n 

module, n 

mortiser, n 

mosaicist, n 
mutule, n 

massive, adj  

n naos, n 

necking, n 

neck-mould, n 
imphaiaon , n 

  

o oaktag, n 

oculus, n 

ogee, n 
ogive, n 

ogeed, adj  

p parapet, n 

parastas, n 

parpen, n 

peak, n 

pediment, n 

pendant, n 

pentastyle, n 

peristyle, n 

pier, n 

pillar, n 

pinnacle, n 

pommel, n 

prostyle, n 

pteroma, n 

peripteral, adj 

pseudoperipteral, adj 

 

q quatrefoil, n 

quadrangle, n 

quirk, n 
quirte, n 

  

realign, v 

rusticate, v 

respond , n 

rock-work, n 

roll, n 

roof, n 

rustic, n 
rustication, n 

rampant, adj 

rectilinear, adj 

rostal, adj 

 

s scotia, n 

scroll-work, n 

semi-column, n 

semidome, n 

sixfoil, n 

slype, n 

socle, n 

soffit, n 

sopraporta, n 

spandrel, n 
splay, n 

spiry, adj 
steeple-rooted, adj 

supportive, adj 
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 stereobate, n 

stoa, n 

strap-work, n 

stria, n 
systyle, n 

  

t tambour, n 

terminus, n 

tetrastyle, n 

torus, n 

tracery, n 

transept, n 

trochilus, n 

trunk, n 

  

u    

v vault, n 
volute, n 

  

 

Текстові сигнали для позначення музики 

accomplish 

achieve 

affect 

attune, v 

ability 

accompaniment 

achievement 

addictive 

aesthetic 

album 

allure 

ambition 

approach 

arrangements 

artist 

assemblage 

atmosphere 

audience 

accessible 

accomplished 

ambitious 

assured 

 

b  

ballad 

band 

bandmate 

bassist 

beat 

best effort 

bravura 

brilliance 

bangin' 

beautiful 

blissful 

bold 

breathtaking 

brilliant 

 

capture 

channel 

clap 

compose 

convey 

craft 

create 

croon 

cadence 

CD 

chord 

chorus 

classic 

collaboration 

collage 

collection 

composition 

concept album 

context 

craft 
critical praise 

catchy 

cerebral 

classic 

clean 

clever 

cleverly-written 

cohesive 

complex 

conceptual 
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 critics   

delight 

deliver 

develop 

dial in 

debut 

deft 

delight 

design 

disc 

discography 

drummer 

duo 

danceable 

definitive 

deftly-produced 

delightful 

dynamic 

 

e effort 

emotion 

entertainer 

entry 

EP 

ebullient 

eclectic 

ecstatic 

effortless 

emotionally-rich 

endlessly-playable 

enigmatic 

enterntaining 

epic 

ethereal 

exceptional 

exhilarating 

expansive 

experimental 

 

f fan base 

fans 

finale 

flow 

follow-up 

feel-good 
finely-calibrated 

flawless 

fluid 

focused 

fresh 

funky 

 

g genius 

genre 

grooves 

guitar riffs 

guitarist 

grandiose 

groundbreaking 

 

harmonize 

headbang 

hear 

hone skills 

hypnotize 

harmonics 

harmony 

hooks 

hype 

harmonic 

harmonically-rich 

headbanging 

heartfelt 

hi-fi 
highly-listenable 

highly-recommended 

hypnotic 

 

improvise 

invigorate 

inflection 

influences 

insight 

instrument 

instrumentation 

intimacy 

indulgent 

innocent 

instrospective 

instrumental 

intoxicating 

inventice 
invigorating 
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  inviting  

j jazz, n   

k    

listen to 

lull 

layers 

listener 

LP 

lyricism 

lyrics 

latest 

layered 

limitless 

listenable 

lush 

lyrical 

 

meander 

merge 

mix 

melody 

microphone 

mosaic 

music 

musical experience 

musicality 

musician 

masterful 

mesmerizing 

midtempo 

moody 

musical 

mythical 

 

n note narrative 

notable 

nuanced 

number 

 

overlay 

overwhelm 

ode 

orchestration 

  

perform 

pick 

play 

play out 

pluck 

produce 

pull off 

purr 

pace 

panorama 

passion 

pastiche 

patterns 

performance 

piece of work 

presence 

production 

progression 

proundly-musical 

pulse 

passionate 

percussion-saoked 

perfect 

piercing 

playful 

poetic 

poignant 

polished 

primal 

progressive 

 

q quality 

quest 

  

rap 

record 

reinvent 

release 

rerelease 

reveal 

range 

record 

recording 

references 

refrain 

reissue 

release 

rhythm 

riffs 

radical 

raw 

refined 

refrain 

relentless 

reliably-solid 

reverbed 

rhythimic 

riotous 

riveting 

rollicking 

 

sample score saturated  
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scat 

seduce 

serenade 

showcase 

sign 

sing 

spin 

strum 

succeed 

session 

set 

singer 

single 

solo 

song 

song subject 

songbook 

songcraft 

songwriter 

songwriting 

sonic palate 

sound 

soundtrack 

strong showing 

structure 

style 

success 

swagger 

sculptural 

seductive 

sensitive 

skilled 

skillful 

soaring 

solid 

sombre 

sonic 

sophisticated 

soulful 

sprawling 

staccato 

stratospheric 

strident 

striking 

studied 

stunning 

stylish 

stylistic 

sublime 

successful 

surprising 

symphonic 

synthetic 

 

t talent 

technical skill 

technique 

tempo 

territory 

thrill ride 

tonality, n 
 

track 

trio 

triumph 

tune 

talented 

tender 

textured 

thrilling 

throbbing 

thunderous 

tight 

timeless 

top-flight 

trademark 

trailblazing 

transcendent 

transporting 

 

u  unexpected 

unfied 

unique 

unpredictable 

unsung 

upbeat 

 

v variety 

vibrato 

vigor 

vision 

vocal range 

vocalization 

voice 

visionary 

vocal 

 

wander wordplay well-rounded  
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whistle work 
work of art 

world of sound 

well-tooled 

worthwhile 

 

 

Текстові сигнали для позначення літератури 
attribute, v attribution, n attributed, adj  

b    

c canon, n 

chromolithograph, n 

composition, n 

content, n 
context, n 

compositional, adj 

concrete poetry, adj 

 

d description, n didactic, adj  

e edition, n 
editor, n 

  

fabricate, v fable, n fabled, adj 

fabulous, adj 

 

interplait, v 

interpret, v 

intersect, v 
intertangle, v 

interpretability, n 

interpretation, n 

intertext, n 

imagineable, adj 

intergeneric, adj 

intrinsic, adj 

 

j jot, n   

k key-note, n   

l lyricism, n latent content, adj 

literary, adj 
lyric, adj 

 

m make-ready, n 

manner, n 

manuscipt, n 

matter, n 

minuscule, n 

myth, n 
mythology, n 

  

o octavo, n 

offset, n 

overlay, n 

overprint, n 

  

publish, v pathos, n 

personage, n 

personification, n 

protagonist, n 

publisher, n 

periphrastic, adj 

published, adj 

 

q quarterly, n 
quotation, n 

  

scorch, v study, n superficial, adj  

treat, v text, n 
text-picture, n 

title, n 
title-page, n 

  

u  unfabled, adj  

 

Текстові сигнали для позначення хореографії 
c counter-balance, n counter-balanced, adj  

e equilibrium, n 
equipoise, n 
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g  graceful, , adj 
great, adj 

 

improvise, v improvisation, n impromptu, adj  

m mao suit, n   

p partner, n 

passion, n 

patterns, n 

penchant, n 

person, n 

piece, n 

polka, n 

pliability, n 

professional, adj 

promiscuous, adj 

public, adj 

 

stretch, v stay, n slow, , adj 

social, adj 

supple, adj 

 

v  vigorous, adj  

w waltz, n 

whimsy,n 

wield, n 

  

 

Текстові сигнали для позначення театрального мистецтва 

a acting 
amateur dramatics 

  

d drama, n dramatic, adj  

f footlights, n 
front of house 

  

g galiary, n 
gesture, n 

  

m make-up, n 

marionette, n 

masquerade, n 

mise-en-scène 

miniature, n 

minor, n 

mannered, adj  

p part, n 

platform, n 

play, n 

proscenium, n 
puppet-play/show, n 

  

r RGB(red, green,blue), n 
repertory 

  

s scene, n 

scene-designer, n 

stage, n 

stagecraft 

scenic, adj  

t travesty, n 
try-out, n 

  

v video   

 

Текстові сигнали для позначення кінематографу 

close-up 

(CU) 

Cameo 

Camera 

Candlelight 

Caption 

Caricature 
Cast 

capsule review  
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 Catchphrase 

Catharsis 

CGI -Computer- 

Generated Imagery 

Cineaste 

Cinematography 
colorization 

  

decoupage Dailies 
depth of focus 

directing the eye 

dunning 
dystopia 

deep-focus 

shot  

discovery shot 

dynamic frame 

 

e Epiphany 
episode 

establishing shot  

fade film, n 

filmdom, n 

fitting, n 

  

h  handheld shot 

head-on shot 

helicopter shot 
high-angle shot 

 

illuminate, v illuminant, n 

illumination, n 

illuminator, n 

illuminated, adj  

l L-cut locked-down shot  

m mantle, n 

marvel, n 

melodrama, n 

montage 

moviedom, n 

matte shot  

n narrative, n non-speaking role  

o optical(s) over-the-shoulder (OTS) 
shot 

 

p Pipeline 

Pixillation 

Preview 

pre-screen 
production 

  

r re-enactment 

remake 

rigger 
rotation 

rack focusing 

reaction shot 

 

s scenario 

screen, n 

screener 

sequel 

shoot 

snipe 
subtext 

stunt double(s)  

t talkies tracking shot  

u unspool underexposed  

v video, n 
vignette 

  

w walla walla 
widescreen 

  

z Z-movie zoptic special effects  
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