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ФУНКЦІЇ ІКОНІЧНОГО СКЛАДНИКА У МУЛЬТИМОДАЛЬНОМУ  
ХУДОЖНЬОМУ ПРОЗОВОМУ ТЕКСТІ РОМАНУ ДЖОНАТА САФРАНА ФОЕРА 

«СТРАШЕННО ГОЛОСНО І НЕЙМОВІРНО БЛИЗЬКО»
Анотація. Потреби суспільства змінюються з розвитком технологій. Сьогодні людство не уявляє існу-
вання без використання фотографій. Фото заполонили світ. У свою чергу, література набула більш різ-
номанітного спектру вибору мови, який віддзеркалюється на уявленні про світ як картину, за рахунок 
руйнування та порушення традиційних уявлень про розповідь, читання та письмо. Тому письменни-
ки використовують усю сукупність мовних і немовних засобів для прагматичного впливу на адресата, 
таким чином роблячи свій твір оригінальним та самобутнім. Тому для сучасних лінгвістів виникла 
потреба у вивчені функцій іконічного складника у мультимодальному художньому прозовому тексті. 
Актуальність дослідження зумовлена недостатнім вивченням іконічного складника у мультимодально-
му художньому прозовому тексті. Головною метою статті є дослідити функції невербального (іконічного) 
складника мультимодального художнього прозового тексту. Розв’язання поставленого завдання потре-
бує проведення контекстологічного аналізу мультимодального художнього прозового тексту та визна-
чення функцій його складників. У статті розтлумачується значення іконічного складника. Розглянуто 
його універсальні функції: інформативну, експресивну, атрактивну та естетичну. Специфічні функції 
іконічного складника, а власне ілюстративну, символічну, стилістичну, асоціативну та адитивну функ-
ції були також проаналізовані у роботі. У статті проведено дослідження на основі роману Джонатана 
Сафрана Фоера Страшенно голосно і неймовірно близько. Цільові установки й завдання визначили 
комплексну методику аналізу фактичного матеріалу. Поряд із загальними методами наукового пізнан-
ня (описом, узагальненням, індукцією, дедукцією), використано функційний метод дослідження мульти-
модального художнього прозового тексту.
Ключові слова: іконічний складник, вербальний складник, мультимодальний художній прозовий текст, 
роман, функції.
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FUNCTIONS OF ICONIC COMPONENT IN MULTIMODAL FICTIONAL PROSE TEXT  
OF JONATHAN SAFRAN FOER’S NOVEL «EXTREMELY LOUD AND INCREDIBLY CLOSE»

Summary. The needs of society change with the development of technology. Today, humanity cannot imagine 
existence without the use of photographs. Photos flooded the world. In turn, literature has acquired a more 
diverse range of language choices, which is reflected in the perception of the world as a picture, due to the 
destruction and disruption of traditional visions of storytelling, reading and writing. Therefore, writers use 
the whole set of linguistic and non-linguistic means to pragmatically influence the addressee, thus making 
their work original. For modern linguists there is a need to study the functions of the iconic component in a 
multimodal fictional prose text. The relevance of the study is due to insufficient study of the iconic component 
in the multimodal fictional prose text. The main aim of the article is to explore the functions of the non-verbal 
(iconic) component of a multimodal fictional prose text. Solving this problem requires a functional analysis of 
multimodal fictional prose text. The article explains the meaning of the iconic component in the multimodal 
fictional prose text. Images not only complement the information, but also expand the meaning of the text.  
By dint of it, the addressee’s attention puts on to the novel. The iconic component also helps the author to cre-
ate symbols and images in the text of the novel and to evoke a number of associations by the reader with the 
given image. We have considered universal functions of iconic component: informative, expressive, attractive 
and aesthetic. Specific functions of the iconic component, as well as illustrative, symbolic, stylistic, associative 
and additive functions have been also analyzed in this work. The article is based on the novel Extremely loud 
and incredibly close by Jonathan Safran Foer. The aim and tasks defined a comprehensive methodology for 
analyzing the actual material. Along with functional, semiotic and narrative analyses, the general methods of 
scientific cognition (description, generalization, induction, deduction) have been also used. 
Keywords: iconic component, verbal component, multimodal fictional prose text, novel, functions.

Постановка проблеми. У сучасному 
суспільстві зросла тенденція до переда-

вання та опосередковування інформації за до-
помогою фото. Поширення фото є не тільки ха-
рактеристикою XXI століття, але й важливим 
засобом відображення й сприйняття світу. Як 
результат література набула більш різнома-
нітного спектру вибору мови, який відбиваєть-
ся на уявленні про світ як картину, за рахунок 
зруйнування та порушення традиційних уяв-

лень про розповідь, читання та письмо. Тому 
письменники використовують усю сукупність 
мовних і немовних засобів для прагматичного 
впливу на адресата. Використання автором не-
вербальних засобів надає твору оригінальності 
та самобутності і також дозволяє змінити семан-
тику вербальної частини розповіді. Саме тому 
виникла потреба у вивчені іконічних складни-
ків у мультимодальному художньому прозовому 
тексті. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання функцій невербального (іконічного) 
складника мультимодального художнього прозо-
вого тексту досліджували Теодор Якоб ван Левен 
[11], Гюнтер Рольф Кресс [11], Ентоні Болдрі [9], 
Пол Тібо [9], Ніна Норгард [13], Марта Карп та 
інші. Прагнучи розробити методологію, яка дозво-
лить аналітикам зрозуміти мультимодальні тек-
сти Кресс і ван Левен, Болдрі й Тібо розширили 
основні ідеї Системної функціональної лінгвіс-
тики Майкла Халлідея та його погляд на мову як 
соціальну семіотику, для того щоб охопити аналіз 
текстів, які є більш ніж суто словесними. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Актуальність досліджен-
ня зумовлена тим, що функції невербального 
(іконічного) складника мультимодального ху-
дожнього прозового тексту все ще залишаються 
недостатньо вивченими та дослідженими. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є до-
слідити функції невербального (іконічного) склад-
ника мультимодального художнього прозового 
тексту. Розв’язання поставленого завдання потре-
бує проведення семіотико-наративного аналізу 
мультимодального художнього прозового тексту 
та визначення функцій його складників. Матері-
алом дослідження є роман Джонатана Сафрана 
Фоера Extremely loud and incredibly close. 

Виклад основного матеріалу. Відомо, що 
іконічні знаки – це знаки, значення яких по-
вністю визначається тим предметом, якому вони 
відповідають. вони об’єднуються за принципом 
схожості, подібності предмета та його позначен-
ня. Іконічний знак – обов’язковий елемент муль-
тимодального художнього прозового тексту, тому 
він має значне функційне значення. Зображення 
може виконувати як універсальні функції, так і 
окремі, специфічні. До головних універсальних 
функцій відносять інформативну, експресивну, 
атрактивну та естетичну функції [1, c. 11].

Інформативна функція є невід’ємною 
складовою будь-якого знака. У свою чергу, при-
значення іконічного складника включає не лише 
повідомлення певної інформації, але й сприяє 

отриманню додаткової інформації, а також ко-
ректному витлумаченню повідомлення [5, c. 53]. 

Головний герой роману Джонатана Сафрана 
Фоера Страшенно голосно і неймовірно близько 
Оскар Шелл використовує свій альбом для вирі-
зок, під назвою Усе, що зі мною трапилося, для 
того, щоб розповісти про події, які відбуваються 
з ним за допомогою фотографій. Цікавим є те, 
що всі фото не супроводжуються надписами і є 
зроблені Оскаром або завантажені з Інтернету. 
Таким чином, хлопчик показує наочно, що він 
бачить і тим самим інформує про події, які з ним 
відбуваються. Оскільки Оскар багато дізнавався 
про властивості ключів, то саме одним із перших 
зображень у його альбомі є фото ключів.

За допомогою експресивної (емотивної) 
функція іконічний складник може виражати 
почуття адресанта та впливати на емоції адре-
сата, тобто апелювати до його почуттів. Ця влас-
тивість може викликати у людини почуття вищо-
го порядку. Відомо, що графічна форма тексту 
відображає його структуру і налаштовує читача 
на емоційність та експресивність повідомлення. 
Однак, ця функція зосереджена на адресатові, 
адже один і той самий іконічний складник може 
викликати різні почуття у реципієнта [3, c. 25]. 

Наприклад, зображення слона викликало 
захоплення у Оскара і водночас смуток у Аббі 
Блек. Однак, хлопчик сфотографував лише око 
тварини, адже воно вразило його найбільше. Це 
фото також може викликати співчуття до тварин 
у читачів, оскільки видно, що слон плаче. 

 
Фото 2. Слон, який плаче

Атрактивна функція привертає увагу іко-
нічного складника в адресата, а також бере 
участь в організації візуальності мультимодаль-
ного художнього прозового тексту. Атрактив-
ність – це засіб привертання уваги, “сигнал вза-
ємодії та узгодження смислових та емоційних по-
лів комунікатора та реципієнта” [7, c. 174].

Якщо відкрити книжку Джонатана Сафрана 
Фоера Extremely loud and incredibly close, то од-
разу на першій сторінці адресант побачить зо-
браження дверей зі замком. Це свідчить про те, Фото 1. Ключі
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що у романі ітиметься про якесь розслідування 
або хтось шукатиме ключ до цих дверей. З пер-
шої сторінки автор створює інтригу для читача. 

 
Фото 3. Замок дверей

Естетична функція іконічного склад-
ника полягає в тому, щоб у наочних образах, 
що чуттєво сприймаються, реалізувати задум 
автора, вплинути на естетичні почуття адреса-
та, у здатності тексту приносити естетичне за-
доволення чи викликати відразу. Ця функція 
реалізується через симетрію, пропорційність, 
гармонійну цілісність форми, врівноваженість 
кольорів [8, c. 70]. 

Наприклад, Оскар знаходить у магазині 
мистецького приладдя різнокольорові надписи, 
де декілька разів згадується ім’я його батька –  
Томаса Шелла. Тут іконічний складних є силь-
ним зоровим збудником, він викликає в адресата 
бажання вступити у комунікативний контакт із 
адресантом, ознайомитися із змістом вербально-
го тексту.

 
Фото 4. Сторінка блокнота  

з магазину мистецького приладдя

Варто розглянути й окремі специфічні функ-
ції іконічного складника: ілюстративну, сим-
волічну, стилістичну, асоціативну та адитивну 
функції [2, c. 31–37].

Відтворювати повністю або частково інформа-
цію, виражену в тексті вербально за допомогою 
наочних образів, що чуттєво сприймаються –  
завдання ілюстративної функції. Іконічний 
складник не лише ілюструє вербальний, а й до-
повнює, розширює його семантику, що сприяє 
кращій інтерпретації мультимодального худож-
нього прозового тексту адресатом [9, c. 83].

Розглянемо фото, на якому зображена падаю-
ча людина, що збільшується настільки, що роз-
мите зображення якої займає всю сторінку. На 
цьому етапі розповіді включення цього конкрет-
ного образу не пояснюється словесним текстом, 
і читач отримує пояснення пізніше у розповіді, 
де виявляється, що Оскар збільшив зображення, 
щоб перевірити, чи могла падаюча людина бути 
його батьком. На думку Кресса та ван Левена, 
розмір кадру і, отже, соціальна відстань між зо-
браженими учасниками та глядачем є міжосо-
бистісним візуальним ресурсом значення.

 
Фото 5. Падаюча людина / Надпис “Фіолетовий”

Символічна функція іконічного складника 
проявляється у його призначенні виражати за 
допомогою наочних образів абстрактні поняття 
та ідеї. Це дає змогу створювати глибокі образи. 
Деякі зображення-символи мають конвенційний 
характер і їхня інтерпретація є обмеженою, інші 
можуть характеризуватися множинністю інтер-
претацій [12].

Повернемося до фото 4. Перше фото, яке 
було описане вище є символом того, що воно ві-
зуально відображає всю історію неможливих по-
шуків Оскара до свого батька, до якого він ніколи 
не зуміє наблизитися ближче, ніж до падаючої 
людини на зображенні. На другому фото ми ба-
чимо, що слово Фіолетовий написане зеленим 
кольором. Це є символом неоднозначності, тому 
що на підсвідомому рівні побачивши зелений ко-
лір, людина не сприймає слово фіолетовий. Та-
ким чином автор зображує віддаленість Оскара 
від свого батька. Хлопчик думав, що знаходиться 
неймовірно близько біля нього, адже його тато 
був у цьому магазині й, на думку головного ге-
роя, саме він написав це слово. Хоча ці дві фото-
графії на перший погляд зовсім різні, але вони 
символізують у романі одне й те ж саме. Ось чому 
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Джонатан Сафран Фоер розмістив, здавалося б, 
два різні зображення разом.

Іконічний складник також відіграє й стиліс-
тичну функцію. Адже він може замінювати па-
ралінгвістичні засоби усного спілкування (тон, 
інтонацію, гучність вимовляння, сміх, міміку, 
жести, позу, ходу), що слугують для стилістич-
ного оформлення висловлювання, та допомагати 
“уявному виконанню” висловлювання [4, c. 137].

Образ падаючої людини відіграє центральну 
роль у романі Фоера: як учасник усної розповіді, 
як візуальний образ, до якого читачі мають ста-
витися безпосередньо, та як вербально-візуаль-
ні цілісні зв’язки, що пов’язують розповідь між 
собою. На додаток до цього, Оскар до кінця ро-
ману усвідомлює, що він може роздрукувати зо-
браження падаючої людини, змінити їх порядок, 
погортати їх, як у книзі, і тим самим змусити чо-
ловіка піднятися вгору замість того, щоб падати. 
Останні п’ятнадцять сторінок роману Дж.С. Фо-
ера складаються з цих образів, тим самим запро-
шуючи читача відіграти активну роль у створен-
ні сенсу, гортаючи останні сторінки роману, щоб 

змусити людину телепортувати від Реального 
до Ідеального. Зрештою, цей елемент нарати-
ву, здається, будує своєрідну міжособистісну ві-
зуальну кінестетичну “пропозицію”, що означає 
“ти можеш змусити чоловіка знову піднятися, 
якщо хочеш”. Хоча, звичайно, можна налашту-
вати адресата погортати сторінки у зворотному 
порядку.

Асоціативна (характерологічна) функ-
ція полягає в здатності паралінгвістичних за-
собів викликати у адресата певні часові, наці-
ональні, соціальні асоціації [13, c. 254]. Якщо 
повернутися до зображення падаючої людини, 
то у багатьох людей, які знають про теракт 11 ве-
ресня 2001 року, виникатимуть асоціації з цим 
страшним днем. 

Адитивна функція іконічного складни-
ка полягає у доповненні чи розширенні смислу 
тексту. Для цього типу функції характерна тісна 
цілісність іконічного та вербального елементів  
[11, c. 93]. Для прикладу, пусті сторінки у романі 
є відображенням мовчання.

Висновки і пропозиції. Отже, завдяки зга-
даним вище прикладам, можна стверджувати, 
що іконічний складник відіграє важливу роль 
у мультимодальному художньому прозовому 
тексті. Адже зображення не тільки доповню-
ють інформацію, але й розширюють смисл тек-
сту. Також завдяки фото привертається увага 
адресата й викликаються у нього певні почуття 
та емоції. Іконічний складник також допомагає 
автору створити символи й образи у тексті ро-
ману та викликати ряд асоціацій у читача з по-
даним зображенням. 

Оскільки іконічний складник має більший 
вплив на адресата ніж вербальний, можна 
стверджувати, що мультимодальний художній 
прозовий текст є більш дієвим інструментом 
здійснення вище згаданих функцій, ніж тради-
ційний художній прозовий текст. У подальшо-
му дослідженні вважаємо за доцільне зосеред-
ити увагу на вивченні функцій параграфемних 
складників у мультимодальному художньому 
прозовому тексті. 

                                    Фото 6.                                      Фото 7.                                          Фото 8. 
Людина, яка падає з багатоповерхівки

Фото 9. Пуста сторінка
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