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КОНТАМІНОВАНА КОГЕЗІЯ У СИНТАКСЕМІ АНГЛІЙСЬКОЇ
МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ
Актуальність дослідження зумовлена потребою комплексного розкриття текстотвірних механізмів когезії в організації англійської мультимодальної літературної
казки (АМЛК). Метою дослідження є вияв і характеризація структурно-семантичних
аспектів категорії когезії АМЛК. Завдання: установити домінантні структурно-семантичні аспекти контамінованої когезії в смисловому просторі синтаксеми АМЛК Філіпа
Арда. Результати: структурні та семантичні аспекти контамінованої когезії розкрито
за допомогою детального аналізу речень, кон’юнкції, субситуції та еліпсису в смисловому
просторі тексту АМЛК у межах мікровкраплень (36%), мезовкраплень (46%) та макровкраплень (18%). Висновки: структурний аспект контамінованої когезії в тексті АМЛК
ґрунтується на актуалізованому значенні синтаксеми, кон’юнкції, субституції та еліпсису внаслідок кореляції між ВС та НС; семантичний аспект контамінованої когезії полягає в тому, що їхнє вербальне значення візуалізується.
Ключові слова: англійська мультимодальна літературна казка, вербальний складник, графічний складник, іконічний складник, контамінована когезія, невербальний
складник, параграфемний складник.
Karp M. A. Contaminated Cohesion in a Sentence of English Multimodal Literary Fairy
Tale. The topicality of the research is due to the need for a comprehensive disclosure of textual
cohesive mechanisms in the organization of English multimodal literary fairy tales. The purpose
of the research is to manifest and characterize the structural and semantic aspects of cohesion
in English multimodal literary fairy tales. The objective of the research is to establish the dominant structural and semantic aspects of contaminated cohesion in the semantic space of sentences
in English multimodal literary fairy tales written by Philip Ardagh. The results of the research:
the structural and semantic aspects of contaminated cohesion are identified by means of detailed
analysis concerning sentences, conjunction, substitution and ellipsis in the semantic space of the
text in English multimodal literary fairy tales including micro inclusions (36%), meso inclusions
(46%) and macro inclusions (18%). The conclusions of the research: in the text of English multimodal literary fairy tales the structural aspect of contaminated cohesion is based on the actualized
meaning of sentences, conjunction, substitution and ellipsis owing to the correlation between verbal
component and nonverbal component; the semantic aspect of contaminated cohesion concerns the
visualization of verbal meaning in sentences, conjunction, substitution and ellipsis.
Key words: contaminated cohesion, English multimodal literary fairy tale, graphic component, iconic component, nonverbal component, paragraphemic component, verbal component.

Смислова структура тексту – це «багаторівнева ієрархічна організація змістової сторони тексту (представлена на його поверхневій структурі
взаємозв’язками текстових одиниць, <…> архітектонікою, композицією),
компонентами якої є смисли, сформовані комплексом екстралінгвальних
факторів, що детермінують стильову специфіку тексту» [3, с. 388]. Поверхневий смисл тексту – це «актуальне значення мовленнєвих засобів, використаних у певному тексті: звуків, звукосполук, слів і їх форм, речень» [3,
с. 287; 9].
Лінгвальна когезія полягає в семантико-граматичному, структурнокомпозиційному інтегруванні окремих частин у словесне ціле [1, с. 248].
Вона є сукупністю текстотвірних зв’язків, деякі з них, співпрацюючи в
© Карп М. А., 2018

http://doi.org/10.5281/zenodo.1242817

93

лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – 2018. – Вип. 48

структурі речення, підлягають конкретним обмеженням, тому що граматична умова реалізації речення гарантує, що частини речення групуватимуться
у будь-якому разі. Потужність лінгвальної когезії залежить від установлення семантичного зв’язку, який модифікується в засоби когезії: кон’юнкцію,
еліпсис, субституцію [7, с. 7–13; 4, с. 50–56; 5, с. 139–159; 6].
Мультимодальність відносять до комунікативних артефактів і процесів, що поєднують різноманітні знакові системи (засоби), продуктивність
і сприйняття яких спонукає адресатів семантично і формально взаємодоповнювати всі наявні знаки [8, с. 17]. Спосіб пояснення змісту вербального
складника (далі ВС), іконічного складника (далі ІС), параграфемного складника (далі ПС) та графічного складника (далі ГС) стосується поняття «контамінована когезія», що наявна там, де інтерпретація однієї невербальної
одиниці вимагає посилання на вербальну і навпаки (ВС ↔ НС) [2].
Формулювання цілей статті (постановка завдання): установити домінантні структурно-семантичні аспекти контамінованої когезії в смисловому
просторі синтаксеми англійських мультимодальних літературних казок (далі
АМЛК) на матеріалі творчості Філіпа Арда.
Розглянемо приклад речення як засобу структурного аспекту контамінованої когезії в тексті англійської мультимодальної літературної казки
«The Scandalous Life of the Lawless Sisters Criminally Illustrated With What Was
to Hand» (3: SLLS, p. 63). У структурі змісту речення акцентуємо увагу на темі
a whole variety of offences. У риторичній структурі речення сегментні одиниці
safecracking, impersonating a fisherman, illegal use of firearms, identity theft, upholstering, unlicensed use of an electric garter деталізують тему. Кожну сегментну
одиницю ВС супроводжує ілюстрація (мікровкраплення). Зміст ілюстрацій,
особливо зміст інтегрованого ВС, суперечить інформації, репрезентованій
сегментними одиницями. Адресант «склеїв» різнорідні фрагменти для утворення колажу, свідченням чого є назва АМЛК …Criminally Illustrated With
What Was to Hand. Ілюстрації становлять рекламні брошури конкретних
виробників товарів, що детально описують та рекомендують придбати зображені предмети. У контексті речення візуалізовані предмети асоціюються
зі злочинами Лоулес Сістерс (Lawless sisters), не беручи до уваги вписаного
ВС у ІС. Між ВС та ІС установлено інтерпретативну кореляцію, оскільки
контаміновану когезію встановлено на асоціативному підґрунті. У структурі
макету, властивій для цієї АМЛК, ліва сторінка книги є порожньою на противагу правій, що дає адресатові нову інформацію: адресант пропонує нову
інформацію, яка не потребує звернення до наявної. У навігаційній структурі
нумерується лише нова інформація. Розташований унизу по центру номер
сторінки обрамлює «орнамент». Ілюстрації асоціюються з носієм ідеальної
інформації, оскільки не ідентифікують злочину порівняно з розташованими
під ними сегментними одиницями. У лінгвістичній структурі речення є розповідним за метою висловлювання (функцією), простим за структурою, а
також двоскладним (The Lawless sisters were charged), поширеним (with a whole
variety of offences including), повним та ускладненим (safecracking, impersonating
a fisherman, illegal use of firearms, identity theft, upholstering, unlicensed use of an
electric garter). Адресант Філіп Арда імпортував рекламні брошури – одиниці
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нелітературного жанру, аби забезпечити адресата фактами правдивості описуваних подій та утворити ланку між чарівним світом АМЛК та реальним
побутом кінця ХІХ ст. (1880). У структурі цього речення наявність контамінованої когезії – це результат використання колажу як форми реалізації ВС,
ІС та ПС.

Привернімо увагу до адитивної кон’юнкції (and) як засобу контамінованої когезії у надфразовій єдності (останній абзац+ілюстрація, с. 81) АМЛК
«HIGH in the CLOUDS» (4: HiC, с. 81). У структурі змісту надфразової єдності
визначено тему Wackford and Gretsch. У риторичній структурі сегментні одиниці tied together, back to back, with leafy vines надають інформацію про вищезазначену тему. На мезоілюстрації зображено двох пліч-о-пліч антагоністів
Векфорда (Wackford) і Ґретск (Gretsch), зв’язаних виноградною лозою. Між
ВС та ІС установлено внутрішній семантичний зв’язок, мовним маркером
якого є сполучник and. У надфразовій єдності адитивний сполучник сигналізує про іконічне дублювання інформації, репрезентованої у ВС. У структурі макету надфразової єдності та фрагмента АМЛК привертає увагу розміщення мезоілюстрацій: протагоністи Вірал (Wirral), Вільгаміна (Wilhamina),
Фроґо (Froggo) розміщені вгорі ліворуч на противагу антагоністам Векфорду,
Ґретск – унизу праворуч. У лінгвістичній структурі надфразової єдності наявна адитивна кон’юнкція, репрезентована сполучником and. Контаміновану когезію виражено імпліцитно на підґрунті імпліцитної паралельної кореляції між ВС та ІС з використанням ілюстрації, що дублює засоби ВС.
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У багатьох випадках засобами контаміноваї когезії в АМЛК є субституція. Розглянемо приклад субституції (burp) як засобу контамінованої когезії
в надфразовій єдності АМЛК «Stinking Rich aNd Just PlaiN StiNky or A Diamond As Big As His Head» (1: SRPS, с. 12–13). У структурі змісту надфразової
єдності ідентифіковано тему Manual Org’s breath. У риторичній структурі сегментна одиниця burp характеризує тему. Зображенню капіталізованої лексеми BURP! у масштабі передує синтаксема If this writing was to scale, it would be
more of a: … . Адресант припускає заміну ВС на ВС, виокремлений ПС та ІС.
Візуалізована лексема (мікровкраплення) привертає увагу адресата. Сми
слове акцентування реалізовано за допомогою візуалізації параграфеміки,
застосованої для виокремлення ВС. Капіталізовані графеми імітують відрижку, чим персоніфікують другорядний персонаж Менуала Орґа (Manual
Org). Вони обрамлені «невидимим результатом» своїх дій – повітрям та шумом. Знак оклику як ГС наголошує на гучності лексеми. У структурі макету надфразової єдності розташування ВС (вгорі) та ВС, ПС, ІС, ГС (внизу)
вказують на потужніший потенціал паралельної кореляції між ВС та НС, ніж
ВС для передачі реальної інформації. У лінгвістичній структурі надфразової
єдності номінальну субституцію репрезентовано контамінованою лексемою
BURP! Часткову контаміновану когезію актуалізовано шляхом структурної
взаємодії між ВС та НС, результатом якої є контамінована субституція, репрезентована лексемою, що зазнала мутацій.

Засобом контамінованої когезії в АМЛК слугує еліпсис. Скажімо, еліпсис (Grubtown is better) є засобом контамінованої когезії у надфразовій єдності АМЛК «TricK Eggs aNd RubbeR ChickeNs or Making a Splash» (2: TERC,
с. 52–53). У структурі змісту надфразової єдності виокремлюємо тему Mr
Gumshoe. У риторичній структурі надфразової єдності сегментні одиниці
jeans, an old T-shirt, a pair of frogman’s flippers надають адресатові інформацію про тему. Сегментна одиниця an old T-shirt уточнює інформацію (with
the faded slogan ‘GRUBTOWN IS BETTER THAN WERTY’ on it). Мезоілюстрація візуалізує другорядного персонажа Містера Ґамшу (Mr Gumshoe),
одягненого у джинси, футболку та взутого в ласти. Еліпсис GRUBTOWN IS
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BETTER інтегровано в елемент ІС – футболку. Зміст інтегрованого ВС не
повністю збігається зі змістом ВС надфразової єдності, в якому згадується
про стару футболку з побляклим слоганом GRUBTOWN IS BETTER THAN
WERTY. На футболці друга частина слогану THAN WERTY вицвіла. Слоган
виокремлений капіталізацією та жирним накресленням на противагу лише
капіталізованому еліпсису. У структурі макету надфразової єдності топографемне розміщення ВС ліворуч імітує силует візуалізованого Містера Ґамшу
праворуч. У лінгвістичній структурі надфразової єдності наявний номінальний еліпсис Grubtown is better. Контаміновану когезію актуалізовано шляхом
часткової паралельної інтеграції ВС в елемент ІС.

Структурні та семантичні аспекти контамінованої когезії розкрито
за допомогою детального аналізу речень, кон’юнкції, субситуції та еліпсису
в смисловому просторі тексту АМЛК у межах мікровкраплень (36%), мезовкраплень (46%) та макровкраплень (18%).
Отже, структурний аспект контамінованої когезії в смисловому просторі тексту АМЛК ґрунтується на актуалізованому значенні синтаксеми,
кон’юнкції, субституції та еліпсису внаслідок кореляції між ВС та НС, які
насичують текст інформацією. Семантичний аспект контамінованої когезії
в смисловому просторі тексту АМЛК полягає в тому, що вербальне значення
синтаксеми, кон’юнкції, субституції та еліпсису візуалізується.
Перспективою подальших розвідок у даному напрямі вважаємо залучення запропонованої семіотико-наративної інтерпретації контамінованих
засобів когезії АМЛК Філіпа Арда із використанням GeM model до подальших текстолінгвістичних розвідок, які доцільно здійснювати на матеріалі
інших категорій текстів різножанрової типології у вимірах новітніх лінгвостилістичних, лінгвокогнітивних та дискурсних студій.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
АМЛК – англійська мультимодальна літературна казка
ВС – вербальний складник
ГС – графічний складник
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ІС – іконічний складник
НС – невербальний складник
ПС – параграфемний складник
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