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ВСТУП 

 

 Невід'ємною частиною життя сучасного суспільства є чотири засоби 

комунікації, що перетворилися у найважливіше знаряддя формування суспільної 

свідомості: кінематограф, телебачення, реклама й Інтернет. Під їхнім натиском 

газети й журнали також збільшують частку інформації (ідеографічних та інших 

образотворчих елементів) у матеріалі, запропонованому читачеві. Це так звана 

ретіальна комунікація (від лат. rete – мережа), в якій відправник нібито 

використовує мережу із осередками різного розміру для «виловлювання» 

потрібних та зацікавлених у його інформації споживачів. Початок XXI століття, 

взагалі кажучи, ознаменувався  «вибухом» візуальної інформації, що викликало 

закономірний інтерес лінгвістів до паралінгвістичних (невербальних) засобів, що 

супроводжують писемне мовлення, де відбувся перерозподіл функцій вербальних 

та невербальних компонентів. Зорова інформація, що впливає на індивіда за 

схемою «від побаченого до засвоєного», набуває все більшого розповсюдження, 

порушуючи монополію друкованого тексту на передачу інформації у 

найрізноманітніших сферах життєдіяльності людини. Одночасно підсилюються 

процеси глобалізації й інтеграції у світовій економіці, актуалізується потреба у 

використанні єдиної та зрозумілої всім мови, виникає необхідність у створенні 

змішаних, полікодових, семіотично ускладнених, або креолізованих текстів, що 

побудовані на поєднанні семіотично гетерогенних складників - вербального 

тексту в усній або письмовій формі, зображення, а також знаків іншої природи. 

Цей синтез вербального тексту й зображення дає дослідникові можливість 

оцінити, наскільки ті або інші явища мови пов'язані із екстралінгвістичними (з 

кінетичною та мімічною модальностями мови, іншими компонентами, 

представленими у тексті). 

 Взагалі кажучи, інтерес до невербальних засобів писемної 

комунікації, інформаційна ємність і прагматичний потенціал яких нерідко є 

вищим за вербальні, значно збільшився, а лінгвістика тексту перетворюється у 

лінгвістику семіотично ускладненого тексту. Об‘єктами дослідження багатьох 

лінгвістів стають саме полікодові тексти. У структуруванні такого тексту поряд із 

вербальними застосовуються невербальні засоби (іконічні засоби, колір, шрифт та 

інші). 

 Останніми роками чітко прослідковується прагнення джерел 

інформації, що надходить до нас, до максимальної наочності позначуваного. Це 

прагнення є зумовленим, на наш погляд, збільшенням попиту на полікодові 

тексти, що пов‘язано із такою проблемою, як «усереднена» свідомість, яка 

широко обговорюється у філософії та соціальній психології. Ідея залучення 

усього населення у поле нормативної культури привела до того, що культура 

стала масовою, усередненою. Завдяки активній роботі засобів масової інформації, 

що підтримують «культурний рівень» усього населення, складаються архетипи 

культури мешканців «спальних районів». Ці архетипи є сумішшю інформації про 

життя поп-зірок, зміст серіалів, що не мають кінця, сенсаційних новин від «жовтої 

преси», ідеальних картинок з реклами. На цій основі формується свідомість 
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«дивних», за терміном М.К. Мамардашвілі, людей [43]. Вони не є спроможними 

самостійно знаходити відповіді на принципові питання та оцінювати своє місце у 

житті, не здатні до рефлексії та, наприкінці, не здатні до сприйняття художнього 

тексту, що припускає різні інтерпретації, індивідуальне прочитання, діалог із 

автором. «Дивна» свідомість потребує вже зовсім інших розповідних форм, в яких 

позначувальне більш жорстко завдавало позначуване, в яких автор впевненою 

рукою веде читача до мети (смислу), адже будь-яке послаблення схеми приведе 

до нерозуміння. Комікс і є однією із таких форм із максимальною наочністю 

позначуваного, яка досягається за рахунок його полікодового характеру та 

ізоморфізму тексту, рисунка, ідеограми. 

Єдина вербально-іконічна природа коміксу зближує його із іншими 

феноменами масової культури, але в ньому також можна виділити специфічні 

риси, які дозволяють відокремити його від усіх інших. Це, по-перше, збереження 

книжкової форми представлення інформації. Навіть якщо ми маємо справу із веб-

коміксами, все одно структура коміксу буде мати аналогічний для книжної форма 

вигляд, але матеріальний прояв його буде у вигляді веб-сторінки, де замість 

перегортання сторінки треба буде зробити рухи комп‘ютерною мишкою чи 

натиснути кнопку клавіатури. Комікс, як кіно- та відеопродукція, поєднує в собі 

якнайменше 2 різні системи знаків, кодів, сполучення яких визначає високий 

ступінь наочності позначуваного, його більш жорстку заданість. При цьому ця 

заданість взаємодіє із наданою реципієнтові можливістю самому обирати темп 

читання та розглядання та неодноразово повертатися до попередніх кадрів чи 

сторінок коміксу. 

 Дана робота присвячена комплексному вивченню гетерогенної 

природи засобів створення тексту коміксів, які аналізуються з різних точок зору. 

Комікс у різних аспектах вивчали: О.В. Полякова, яка порівнювала семіотичні 

системи американського коміксу та японського манга; О.Г. Сонін, монографії 

якого присвячені психолінгвістичним дослідженням коміксів, а також взагалі 

експериментальним дослідженням механізмів сприйняття та розуміння 

полікодових текстів; Є.В. Козлов, дисертація якого присвячена коміксу як 

згорнутому комунікативному акту, та інші дослідники. Ми ж в нашій роботі 

зробили спробу дати вичерпну таксономічну характеристику саме гетерогенності 

засобів створення тексту коміксів, адже саме вона є визначальною для таких 

текстів. Отже, актуальність роботи зумовлена зверненням до проблеми 

сприйняття специфічних гетерогенних текстів, роль яких у сучасній культурі 

збільшується. Результати дослідження можуть бути використані при створенні 

рекламних чи PR-текстів, адже знаки коміксової семіотики знайшли свою 

вторинну сферу вживання у рекламі, політичній агітації, користувацьких 

комп‘ютерних програмах. Комікс як один із жанрів масової культури не може не 

впливати на суспільство. Комікс використовується як ефективний засіб 

маніпулювання суспільною свідомістю. Практична значущість дослідження 

також полягає у можливості широкого використання виявлених закономірностей 

функціонування компонентів коміксу та специфіки їх сприйняття у розробці 

методичних посібників та підручників з різних дисциплін. Розроблена модель 
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універсального сукупного коміксового коду може бути використана не тільки для 

аналізу будь-якого коміксу, але й для інших полікодових текстів переважно 

друкованого типу (із деякими коригуваннями в технічній частині кодів). 

Новизна зумовлюється постановкою нових завдань у дослідженнях з 

загальної теорії лінгвістики тексту, а саме вивчення текстуальності, що будується 

на взаємодії семіотично гетерогенних складників, стилістичних особливостей 

таких текстів. 

Мета роботи – виявлення природи гетерогенності, якою характеризуються 

засоби створення тексту коміксу, їх систематизація. В досягненні цієї мети 

передбачається виконання ряду конкретних завдань: описати текст коміксу як 

такий, що характеризується полікодовістю; описати структурну організацію 

тексту коміксів; визначити, якими засобами в межах одного твору взаємодіють 

елементи різних семіотичних утворень (вербальних, візуальних та інших), 

виявити специфіку тексту коміксів; класифікувати засоби створення тексту 

коміксу; визначити рівні аналізу цих засобів, дослідити репрезентацію уявлень 

про комікси, а також експериментально визначити роль кожного з засобів через 

виявлення об‘єктивних уявлень про комікс через суб‘єктивні. 

Поставлена мета і завдання зумовили використання наступного 

методологічного підґрунтя: загальнонаукові методи, зокрема, загально логічні 

операції: індукції та дедукції для виокремлення та систематизування: різних 

підходів та тлумачень терміна «полікодовий текст»; угрупувань кодів, існуючих у 

просторі тексту коміксів; синтезу (для інтерпретації результатів, отриманих на 

двох етапах експерименту, їх групування) і аналізу (при розподілі слів-реакцій за 

певними семантичними компонентами) для класифікації полікодових текстів, 

класифікації кадрів коміксу за принципом наявності вербальних та/або візуальних 

компонентів. Серед загальнотеоретичних методів ми використали аксіоматичний 

логічний метод. В нашому дослідженні ми спираємося на наступні положення, що 

є загальноприйнятими у лінгвістиці: семіотика як вчення про знаки, розроблене 

Ч.Пірсом; метаграфеміка як додатковий код, що використовується для позначення 

допоміжної функціонально-адаптивної системи письмової сфери комунікації 

(А.Н.Баранов, П.Б.Паршин); полікодові тексти, що створені знаками різних 

семіотичних систем та входять у загальну номенклатуру текстів поряд із власне 

вербальними текстами (О.Є. Анісімова, Л.В.Головіна, Є.В.Козлов, Ю.О.Сорокін, 

Є.Ф.Тарасов, Л.С. Большакова, О.Г.Сонін ) та інші.  Емпіричний рівень методів 

представлено опитуванням, в якому взяли участь 52 респонденти віком від 22 до 

64 років, з яких: 58% (22) – чоловіки, 42% (30) – жінки; мають вищу освіту – 56% 

(23), середню – 44 % (29). Респондентові було запропоновано заповнити 

надруковану анкету. Перша сторінка – асоціативний експеримент, в якому 

респондент мав відповісти на таке питання: «Які слова спадають Вам на думку, 

коли  Ви чуєте слово «комікс». Запишіть, будь ласка, не більше 5 слів». Зворотна 

сторінка, розроблена за методикою семантичного диференціалу, містила 10 

оцінних шкал (згрупованих у 3 блоки) для визначення відмінностей при 

оцінюванні коміксу різними респондентами.  
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Проміжні емпірико-теоретичні експериментальні методи представлені 

кількісним та елементами статистичного аналізу, які було використано для 

відображення: відношення процентної кількості кадрів із іконічними та 

вербальними елементами та суто іконічними кадрами; відображення кількісної 

характеристики різновидів планів, що зустрічаються у коміксі (панорамний, 

оглядовий та інші); динаміки розподілення інтердискурсивних переходів у тексті 

коміксу; а також для статистичної обробки результатів експерименту (визначення 

частотності відповідей на двох етапах, розрахунку середнього арифметичного Х 

відповідей на етапі семантичного диференціалу). 

 Спеціальні наукові методи представлені: методом семіотичного 

аналізу, де ми давали характеристику саме кодам, існуючим у просторі коміксу 

одночасно; методом конструктивного аналізу (або моделювання), який було 

використано для: відтворення структури змістовних компонентів коміксу, 

розгорнутої універсальної моделі сукупного коду коміксу, відображення схеми 

формально виражених інтердискурсивних переходів. Також було використано 

елементи методики компонентного аналізу при семантичній інтерпретації слів-

реакцій. 

Предметом дослідження є полікодова природа коміксів. 

Об’єктом дослідження є гетерогенні засоби створення тексту коміксів. 

Матеріалом дослідження став комікс українського автора Ігоря Баранька 

«Максим Оса. Людина з того світу». Книга 1, що складається із 48 сторінок (327 

панелей). 

Наша робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел  та додатків.  

В першому розділі «Комікс як різновид нелінійного тексту» розглядаються 

різні підходи до визначення та тлумачення терміна полікодовість, а також 

наведені спроби типологізації текстів, що характеризуються полікодовістю, 

наведені різноманітні тлумачення коміксу та його специфіка серед інших 

феноменів масової культури. 

У другому розділі «Таксономія засобів створення тексту коміксів» ми 

класифікували та схарактеризували засоби створення тексту коміксів за рівнями: 

формальним, функціонально-стилістичним та рівнем текстотвірної моделі. 

У третьому розділі «Комплексне дослідження уявлень про комікси» ми 

докладно розглянули два етапи нашого дослідження за методиками  

асоціативного експерименту та семантичного диференціалу. 
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РОЗДІЛ 1. 

КОМІКС ЯК РІЗНОВИД НЕЛІНІЙНОГО ТЕКСТУ 

 

 З часів винаходження книгодрукування письмовий текст вважали 

чітко обмеженим мовним утворенням, що мало самодостатній характер, із чітко 

вираженою монологічністю та замкнутістю, матеріал якого було побудовано у 

єдину послідовність, у певному лінійному порядку. Л. С. Большакова відмічає, що 

сучасне мислення стає все більш нелінійним, та це находить відображення у 

формах письма, у нових типах тексту. Нелінійне письмо, розмикаючи 

одномірність тексту, дає простір руху думки, можливість переходити у інші 

виміри [18]. Нелінійний текст потребує іншої практики читання. Читаючи 

лінійний текст, ми поглинаємо інформацію поспіль, працюючи із нелінійним 

текстом, ми обираємо те, що нам представляється невідомим та цікавим. Одним із 

прикладів нелінійного тексту є гіпертекст. Він є багатомірною мережею, у якій 

будь-яка точка тут пов‘язана із будь-якою точкою де завгодно. 

 Ще у 1974 році Г.В.Ейгер та Л.Юхт вичленували опозицію моно- та 

полікодових текстів. До полікодових текстів у широкому семіотичному смислі 

повинні бути віднесені випадки поєднання природнього мовного коду із кодом 

будь-якої іншої семіотичної системи (зображення, музика та таке інше) [33:107]. 

Л. С. Большакова пропонує виділяти 3 різновиди нелінійного тексту: 

монокодовий, дікодовий та полікодовий тексти. Монокодовий текст – гомогенне 

лінійне чи нелінійне утворення, що включає в себе коди лише однієї семіотичної 

системи, перш за все знакової системи мови (у її письмовій формі). Дікодовий 

текст – нелінійне гомогенне утворення, що включає в себе коди двох знакових 

систем. Прикладом таких текстів і є полікодові тексти [18]. О.Г. Сонін називає 

полікодовими тексти, побудовані на поєднанні у єдиному графічному просторі 

семіотично гетерогенних складових – вербального тексту в усній чи письмовій 

формі, зображення, а також знаків іншої природи [61:117]. Найбільш цікавими 

для аналізу системами, що використовують гетерогенний знаковий матеріал, 

Р. Барт назвав ті, які стосуються масової комунікації. Він говорив, що у 

телебаченні, в кіно та в рекламі виникнення смислів залежить від взаємодії 

зображення, звука та накреслення[10:124]. Чернявська В.Є. характеризує тексти 

такого типу як «матерію», що виткана із багатьох різноманітних елементів, що 

істотно впливають на сприйняття текстового цілого. Не тільки особливості 

поєднання мовних знаків у текстову тканину, але й графічне, шрифтове, 

візуальне, колірне оформлення потрапляє до сфери інтересів лінгвістів та 

зумовлює висновки відносно функціонування таких смислів [74:8]. 

 Полікодові тексти довгий час не пригортали увагу лінгвістів, хоча ще 

у 30 роки XX століття О.О. Реформатський [55] писав про те, що ілюстрація як 

особливий структурний момент висловлення підлягає веденню лінгвістів. 

Традиційно вузький підхід до тексту, що обмежував його природу лише 

вербальними засобами, приводив до того, що дослідження полікодових текстів 

зводилися до окремих спостережень за вживанням зображення у рекламі, афіші, 
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карикатурах. Термін «креолізовані тексти» належить російським лінгвістам, 

психолінгвістам Ю.О. Сорокіну та Є.Ф. Тарасову. Вони визначають креолізовані 

тексти як тексти, фактура яких складається із двох негомогенних частин: 

вербальної (мовної/мовленнєвої) та невербальної (що належить іншим знаковим 

системам, ніж природня мова) [64:180]. Як приклади вони наводять кінотексти, 

тексти радіомовлення та телебачення, засоби наочної агітації та пропаганди, 

плакати, рекламні тексти. 

 Отже, полікодові тексти – це такі тексти, що створені комбінацією 

природної мови із елементами інших знакових систем чи підпорядкованих 

множин. Для таких текстів ще не існує єдиного сталого загальноприйнятого 

термінологічного позначення. Їх ще називають «креолізованими текстами»[64], 

«лінгвовізуальними комплексами» [3], «ізовербальними комплексами» [23], 

«комунікатами» [78]. Про це явище писав Р.Й. Якобсон як про синкретичні 

повідомлення, що ґрунтуються на комбінації або об'єднанні різних знакових 

систем. Підкреслювалася необхідність чітко розмежовувати при дослідженні 

комунікації гомогенні й синкретичні повідомлення [79:327]. Він наголошував 

також на тому, що будь-яке співставлення мови із тією чи іншою знаковою 

системою іншої природи має для лінгвістики неминуще значення, оскільки воно 

виявляє як властивості, що об‘єднують мовну систему із усіма або деякими з 

інших семіотичних систем, так і специфічні властивості природньої мови [80: 

372]. 
Термін "полікодовий" текст вважають найбільш вдалим за умов взаємної 

синсемантиї знакових систем. Слід підкреслити, що явище полікодовості є 

невід'ємною властивістю комунікації й людської культури в цілому, тому що світ, 

у якому ми живемо, є переповненим текстами, зображеннями, написами й різними 

знаками, які тісно взаємодіють між собою. Тому цілком закономірний інтерес 

лінгвістики до проблеми вивчення феномена полікодових текстів. 

Метою організації тексту з використанням різних за походженням знакових 

систем є не лише привертання уваги читача до найважливіших, на думку 

адресанта, текстових фрагментів, але й організація найоптимальнішого режиму 

сприйняття тексту загалом, допомога адресатові при його осмисленні. В певних 

випадках присутність образотворчих засобів в організації тексту охоплює тільки 

план його вираження, його зовнішнє оформлення не є істотним для плану змісту 

(як нерідко буває при ілюструванні художніх творів). У текстах іншого типу 

невербальні засоби набувають особливої значущості, як, наприклад, у коміксі. 

Використання кодів різних семіотичних систем дозволяє збільшити число 

каналів сприйняття, за якими інформація передається адресатові, що сприяє 

ефективнішому її засвоєнню. Адресатові не лише надається якась додаткова 

інформація, а відбувається більш ефективне залучення суб‘єкта сприйняття 

інформації до індивідуально-авторської картини світу, до його комунікативного 

простору, до системи авторського мислення та, відповідно, до системи тексту, 

який сприймається. При цьому адресант зберігає функцію контролю за процесом 

декодування інформації, розставляючи акценти таким чином, щоб спрямовувати 

сприйняття та розуміння тексту адресатом у задуманому напрямку. 
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У науковій літературі можна прослідкувати декілька спроб побудови  

типології полікодових текстів. У якості базової виступає класифікація 

О. Є. Анісімової [3]. Вона використовує термін «креолізований текст» та 

розрізняє три групи: 

 текст із нульовою креолізацією (де образотворчий компонент не є 

представленим, текст є суто вербальним); 

 текст із частковою креолізацією (де вербальна частина відносно 

автономна, не залежить від зображення, має значеннєву самостійність поза 

співвіднесенням з образотворчою частиною й може існувати без неї, а 

образотворча частина виступає як супровід вербальної частини і є 

факультативним елементом тексту); 

 текст із повною креолізацією (де вербальна частина не може існувати 

автономно, незалежно від зображення). 

 Ми вважаємо, що саме до останнього типу належить комікс. 

 Існують різні види кореляції буквеного тексту й зображення, так 

Л.В. Головіна виділяє три основні типи [28]:  

 паралельний: зміст тексту та рисунка повністю співпадають, 

перекривають один одного; 

 комплементарний (той, що доповнює): іконічна інформація частково 

перекриває вербальний текст, або, навпаки, вербальна інформація частково 

перекриває зміст зображення; 

 інтерпретативний (пояснюючий) - коли текст і зображення не 

пов'язані один з одним змістовно. 

Комікс визначають як суміжні рисунки й інші зображення в значеннєвій 

послідовності, призначені для передачі інформації та/чи викликання у глядача 

естетичного задоволення [105]. За великим тлумачним словником сучасної 

української мови комікси – це «графічно-оповідний жанр, серія рисунків з 

короткими текстами, що утворює цільну розповідь» [87: 559]. Комікс складається 

з ряду суміжних намальованих зображень, звичайно розташованих горизонтально 

(щоб їх можна було читати як розповідь) або у хронологічній послідовності. 

Слова можуть бути представленими як усередині картинки, так і поряд із нею. У 

той же час вони взагалі можуть бути відсутніми, що пояснюється тим, що в 

коміксі текст функціонально не повинен домінувати над зображенням (інакше 

зображення стає просто ілюстрацією до тексту). 

У сучасному вигляді комікс сформувався у кінці XIX століття, хоча перші 

видання, так звані «лубочні картинки», з‘явилися разом із винаходом 

книгодрукування та були достатньо популярними, видавалися великими 

тиражами та одразу перетворилися на літературу широких мас, що пояснювалося 

низьким рівнем освіти та легкістю та лаконічною ємністю цих картинок. Вже в ті 

часи їх використовували як «інформаційну зброю», що слугувала релігійній 

пропаганді: першими лубочними картинками було перекладене у наочну форму 

житіє святих. Під час революції коміксно-лубковий стиль активно 

використовували для агітації. Таким чином, ще на ранній стадії свого розвитку 

ефективність інформації, що представлена у формі гібридного тексту, була 
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очевидною. Короткі історії (зазвичай з чотирьох кадрів) сатирично-політичного 

змісту регулярно з'являлися в радянські роки на сторінках суспільно-політичних 

газет та мали назву «карикатура» (до речі, саме cartoon, тобто "карикатура", 

називалися перші графічні історії в газетах), процвітав комікс у журналі 

«Крокодил», а дитячі видання «Веселые картинки» і «Мурзилка» публікували 

комікси в кожному випуску. Нарешті, можна згадати і бум діафільмів в 1970-1980 

роки. Це ті ж самі комікси, тільки на плівці. Коміксом все це називати боялися, 

тому не давали якоїсь певної назви, бо влада позиціонувала мальовану літературу, 

як щось дурне та і обов'язково американське. 

Термін "comic" (у перекладі з англійського "смішний, комічний") 

уживається переважно тільки у Великобританії. У США приблизно в 1900 році 

твердо встановилося вживання термінів "comics" і "comic strip". Однак, сьогодні 

частка смішного в коміксах незмінно скорочується у зв'язку із збільшення 

кількості дорослих коміксів-"жахів" з військовою тематикою, про терор, злочини 

й насильство, псевдоісторичних коміксів, а також коміксів, що спрощено 

переказують добутки класиків. Етимологія слова вплинула на усвідомлення 

коміксу як несерйозного жанру, продукту масової комунікації, спрямованого на 

широку й не цілком освічену аудиторію. У багатьох країнах існує величезна 

індустрія, що займається виробництвом коміксів. Вони публікуються в журналах, 

газетах, у вигляді книг. 

У коміксах не є обов‘язково присутнім текст, існують і «німі» комікси із 

інтуїтивно зрозумілим сюжетом (наприклад, «Арзак» Жана Жиро). Але, 

найчастіше, пряма мова у коміксі передається за допомогою філактера — 

«словесного міхура», який «видувається» із вуст персонажа. Слова автора 

найчастіше розміщують понад або попід кадрами коміксу. 

Рисунок у коміксі має деяку частку умовності. Він спрощується для 

швидкості рисування й зручності сприйняття й ідентифікації читача з 

персонажем. Мова коміксу своєрідна, вона переповнена вигуками, окличними 

словами й досить часто користується навмисними орфографічними помилками, як 

би протиставляючи себе літературній мові. 

Відношення між зображенням і текстом можуть бути різні: порівняння, 

зіставлення, додання додаткового тла, експресії. 

Розрізняють комікси для дітей, комікси для дорослих, а також комікси, за 

допомогою яких можна навчати. Також комікси класифікують залежно від типу й 

кількості героїв (з одним головним героєм при частій зміні другорядних героїв 

або з постійним складом героїв), типів сюжету (він може бути заснований на 

анекдоті або бути карикатурою ситуації), за жанром (пригодницькі, фантастичні, 

про тварин, також виділяють "серйозні" комікси). За обсягом комікси варіюються 

від коротких стрипів до об'ємних графічних романів і серіалів з великою 

кількістю випусків. Комікс тісно пов'язаний із кіно і особливо з мультиплікацією. 

Як відзначає Скот Макклауд, фільм на плівці - це дуже повільний комікс, а 

простір для коміксу – це те ж саме , що час для фільму" [105]. В англійській мові 

слово cartoon - "карикатура" може позначати й комікс, і мультфільм. В основі 

практично всіх японських мультфільмів аніме лежить екранізація японських же 
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коміксів манга. С.Г.Кара-Мурза розглядає комікс як елемент маніпулювання 

свідомістю. Він зазначає, що ефект поєднання слова та образу (а саме образ ми 

сприймаємо у графіці коміксу) знижує поріг зусиль, необхідних для сприйняття 

повідомлення. Автор також підкреслює роль коміксів у формуванні масової 

свідомості американської нації. Комікси «вели» середню американську сім‘ю з 

покоління у покоління, створюючи стабільну «систему координат» та 

ідеологічних норм. Існують серії коміксів, що видавалися безперервно протягом 

80 років. Таке надзвичайно ефективне «охоплення» масової аудиторії комікси 

змогли забезпечити саме завдяки поєднанню тексту із зоровими образами. 

Отримавши таку владу над читачем, комікси стали виконувати безліч 

ідеологічних функцій. Так, вони стали головною «лабораторією», де разом із 

фахівцями з психоаналізу та лінгвістики розробляють та впроваджують у 

свідомість неологізми - нові слова, які вмить входять в повсякденну свідомість, 

мову масової культури, а потім і офіційну мову [36:75]. У. Еко писав про комікс 

як про унікальне явище, що породило масову культуру, в якій пролетаріат 

сприймає культурні моделі буржуазії із повною впевненістю, що це її незалежне 

самовираження [78]. Естетична функція пов‘язувалася раніше переважно із 

мистецтвом, з художньою літературою як сферою виразу буття людини. 

Художній текст впливає на свого читача як раціонально, так і емоціонально-

чуттєво, спираючись на художність, красоту, тобто естетичну складову 

інформації. В художньому тексті будь-який елемент може стати носієм естетичної 

інформації. Естетизація, тобто опора на зовнішню красу, дизайн, характеризує 

сьогодні практично всі сфери комунікації. Говорять, взагалі, про естетизацію 

нашого життєвого простору. Візуалізація повідомлень – прояв загальної тенденції 

до естетизації зображення та одночасного прояву інтермедіального характеру 

нашої комунікації [74: 91]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

РОЗДІЛ 2.  

ТАКСОНОМІЯ ЗАСОБІВ СТВОРЕННЯ ТЕКСТУ КОМІКСІВ 

 

 2.1. Структурна організація тексту коміксу 

Як складна семіотична система комікс має складну структурну організацію 

змістовних елементів (різних за своїм походженням та ієрархічною складністю). 

Мінімальна одиниця - кадр, або панель. Історія кадру триває з часів 

стародавнього Єгипту, де графеми власних назв обрамлялися картушем. 

Виступаючи внутрішнім вікном, яке людина відкриває у безмежний світ, кадр 

може провокувати інтерес глядача через те, що простір, який кадрується, апріорно 

представляється сигніфікативним [38]. Різні об‘єкти у межах кадру наділяються 

метонімічним або метафоричним значенням, а лімітований межами кадру образ 

містить відсилання до усього універсуму, до цілісної моделі світу, що 

конструюється свідомістю реципієнта. Таким чином, використання панелей у 

тексті коміксу виступає як імпліцитна форма діалогічності, наполягає Козлов Є.В. 

Це і є рисунки в коміксах, що обмежені рамкою, в кожному з яких відображається 

конкретний план, найчастіше із текстом репліки персонажів та/чи авторським 

коментарем. Кадр коміксу, з одного боку, надає видну єдність усьому 

гетерогенному знаковому масиву, а з іншого, розмежовує етапи розповіді. Вони 

можуть розташовуватися як у вигляді таблиці або сітки, так і хаотично (залежно 

від задуму автора) (див. Додаток Б, рисунок Б.2.1.1). Алан Мур та Дейв Гіббонс 

вперше використали панелі різних розмірів, що допомагало виділяти важливі 

моменти у сюжеті коміксу. Панелі відокремлюються простором якогось 

контрастного кольору. 

Отже, панель слугує основою для членування розповіді. Панель у коміксі (її 

ще називають кадр) на відміну від кадру у кінематографі, має свою специфіку: 

форма його варіюється та визначається інтенцією автора коміксу, відображуючи 

смислову ємність кадру.  

У зв‘язку із тим, що дія на розвороті має розвиток з верхнього лівого кута у 

нижній правий, горизонтальні панелі викликають відчуття уповільнення дії, а 

вертикальні – відчуття прискорення дії. Отже, у вертикальних панелях 

розташовують сцени із пришвидшеними діями (панелі №30-32, див. додаток А), а 

у горизонтальних – із тривалою дією та панорамами (панель №33, див. 

додаток А). Панелі №30-32 мають вертикальну орієнтацію та безсумнівно 

демонструють напруженість та швидкість бійки героїв на шаблях, а вже кадр 33 

демонструє зупинку, дається панорамне зображення із доволі деталізованими 

елементами навколишнього середовища (цвинтар із великою кількістю 

різнотипних хрестів, трава, велетенська Луна та інше). Герої зупинилися після 

напруженої бійки нібито перепочити, тут навіть присутні репліки одного з героїв. 

Також вертикальні кадри використовують для передачі відчуття висоти та 

падіння, а горизонтальні – відчуття протяжного простору.  
Певний кадр чи план можна розглядати крізь призму зовнішніх зв‘язків із 

іншими кадрами в контексті сторінки: за аналогією із журналами, газетами та 

книжками цей елемент має спеціальну назву полоса [87:1037], яка і є наступним 
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змістовним елементом. Дві суміжні полоси формують розворот (знову ж таки за 

аналогією із журналами, газетами, книжками [87:1236]) 

Ще у структурі коміксу виділяють рамки панелі – порожні поля або межа, 

яку можна побачити навколо рисунка. Традиційно вони мають прямокутну 

форму, однак можуть і змінюватися для зручності передачі інформації читачу та 

за задумом авторів. Наприклад, панель у формі хмарини може позначати уривки 

спогад чи його сон, а панель із рваними краями може символізувати злість або 

шок. Панель може бути і без рамки, що використовується для економії простору, 

а може формуватися безпосередньо самим рисунком [54]. Панелі коміксу 

фрагментують хронотоп, задають йому нерівний, стакатто ритм, але за рахунок 

змикання (closure) [105:67] ми поєднуємо ці моменти та подумки конструюємо 

безперервну єдину реальність. Доречним тут буде пригадати такий феномен 

мовленнєвої діяльності як передбачення, або антиципація: вчені відкрили, що 

будь-який акт діяльності складається з моментів очікування чогось, що є 

ймовірним у тієї чи іншої ситуації та наступних дій зі сторони активної особи 

[58:125]. Читаючи комікс, ми прогнозуємо (а тому очікуємо, висуваємо гіпотезу) , 

по-перше, деяку подію, яка відображена у тексті, по-друге, - конкретну лексику як 

засіб опису цієї події, по-третє, - граматичні форми лексичних одиниць та цілісні 

структури. Дуже велике значення на характер дії механізму антиципації має 

настанова: термін, що був введений Д.М.Узнадзе та означав особливий стан 

психіки із функцією підсвідомої (без явного контролю) передуготовленості до 

сприйняття певного об‘єкта (явища) чи його властивості на підставі попереднього 

досвіду його сприйняття чи на підставі того типу сприйняття даного об‘єкта, який 

було виховано в ході навчання через усні та письмові тексти [67:416]. 

Нейропсихолінгвістичний механізм здійснення установки протікає зусиллями 

обох півкуль, при чому кожне грає свою роль: ліве працює на передбачення 

формальних елементів (граматичні закони, валентність словоформ, типові ходи 

розгортання речень та інші, а праве - на рівні передбачення смислу[58:130-131]. 

Антиципація лежить у основі так званого жанрового мислення, коли сприйняття 

змінюється в залежності від мовленнєвого жанру. 

Отже, змикання – це перехід від панелі до панелі, але ж Скот МакКлауд 

вважає, що комікс – це і є змикання. Автор наполягає на тому, що комікс – це не 

лише гібрид образотворчого мистецтва (graphic art) та літератури (prose fiction), 

він говорить про те, що комікс – це беззвучний танець, що створюється автором 

коміксу, танець видимого та невидимого (в оригіналі англійською мовою автор 

протиставляє the seen та the unseen, visible та invisible) [105: 92]. І цей танець 

можливо здійснити тільки за допомогою змикання. Ця «магія», що відбувається 

між панелями, властива тільки коміксу. Автор пропонує таку класифікацію 

змикань (див. Додаток Б, таблиця Б.2.1.), притаманну тексту будь-якого коміксу (в 

дужках ми навели номери панелей коміксу, які ми вважаємо прикладами цих 

різновидів змикань у аналізованому коміксі Максим Оса «Людина з того світу» 

(див. Додаток А) [105:70]. 
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Отже, на нашу думку, різні комбінації змикань між панелями у просторі 

полоси, розвороту та сторінки – це динамічний гетерогенний засіб сприйняття та 

розуміння тексту коміксів, який, спираючись на антиципацію, інтегрує смисл. 

 Для дослідження гетерогенності засобів створення тексту коміксів 

треба, звичайно ж, спочатку зрозуміти, чим вона зумовлена, які елементи чи 

явища формують та роблять ці засоби гетерогенними. В.Є.Чернявська 

розмежовує: 

 гетерогенність на рівні форми (формальну гетерогенність), що 

досягається через поєднання різних семіотичних систем; 

 змістовну функціонально-стилістичну гетерогенність, що породжена 

контрастом смислових систем та досягається через присутні в тексті явища 

інтертекстуальності (стилізація, пародіювання, колаж та інші), присутність 

«свого» та «чужого» слова, які співіснують у текстовому просторі; 

 гетерогенність на рівні текстотвірної моделі (діалог текстового 

екземпляра із його конвенціональною нормою, діалог між функцією 

(комунікативним призначенням) тексту та потенційно можливою формою для 

втілення цієї функції) [74]. 

Погляд авторки на різновиди гетерогенності полікодових текстів ми звели у 

схему (рис. Б.2.1.2, Додаток Б). 

Отже, далі ми будемо відштовхуватися від цієї класифікації при 

дослідженні гетерогенності засобів створення тексту коміксів, що допоможе 

систематизувати їх та визначити їх специфіку.  

 

 2.2. Формальний рівень гетерогенності тексту коміксів 

Основне завдання при дослідженні першого різновиду гетерогенності на 

рівні форми є ідентифікація та делімітація тексту із загальносеміотичних позицій, 

тобто тут вивчають співвідношення обсягів вербальних та невербальних 

компонентів, лінгвістика тут протистоїть семіотиці [74: 113]. 

У зв‘язку із тим, що в даній роботі досліджуються саме засоби створення 

тексту коміксів та їх гетерогенний характер, доцільним буде схарактеризувати 

окремо коди, в результаті чого ми з‘ясуємо, якими саме знаками чи знаковими 

системами створений кожен з цих кодів, у якій спосіб та які для цього 

використовуються засоби, а вже сам факт існування та інтеграції їх у єдиному 

просторі тексту коміксу і дадуть нам право інтерпретувати засоби створення 

тексту коміксу як гетерогенні. Зрозуміло, що нас буде цікавити спочатку 

мінімальні одиниці коміксу – панелі. 

Текст є, як відомо, предметом розгляду у семіотиці, науці про будову та 

функціонування різноманітних знакових систем, що зберігають та передають 

інформацію. З загально семіотичної точки зору можна виходити з широкого 

поняття тексту як складно організованого знаку, маючи на увазі під цим 

сукупність усіх комунікативних сигналів будь-якої форми, що так чи інакше були 

задіяні в інтерактивному процесі. І текстом вважається змістовно взаємопов‘язана 

послідовність будь-яких знаків. У такому розумінні з позиції культурології та 

семіотики текстом є танець, обряд, архітектурний чи музикальний добуток і т.д., 
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усі ті артефакти, що у певний спосіб закодовані, функціональні та є результатом 

інтенціональної дії суб‘єкта. Вони розглядаються як аналогічні мовним текстам, 

що мають змістовну єдність. Такий широкий семіотичний підхід 

розповсюджується в цілому на розуміння культури як текстової системи. Текст як 

культурно-семіотичний феномен повинен відповідати трьом умовам для визнання 

його статусу як такого[74:84]: 

 бути артефактом, тобто результатом цілеспрямованої дії (суб‘єкта); 

 мати інструментальний характер, мати призначення в рамках певної 

культури;  

 мати кодифікований характер, тобто у рамках певної культури 

повинен існувати код, що приписує йому якесь значення.  

Таким чином, текст у семіотиці – це те, що певним чином закодовано, 

цілеспрямовано та має функцію (призначення). 

Дещо іншу точку зору має К. Гаузенблас, якого цитує В.Є.Чернявська. 

Автор стверджував, що мінімальна вимога, яку висуває лінгвістика до тексту, - 

наявність мовних знаків, які в деяких випадках повинні бути домінантними. Отже, 

він дає таку класифікацію текстів:  

 лінгвістичні (вербальні) тексти; 

 екстралінгвістичні (невербальні):музичний твір, танець та інші; 

 змішані тексти, в яких переважають або вербальні, або невербальні 

компоненти: комікси, рекламні повідомлення, тощо [74: 86]. 

На нашу думку дослідження та визначення особливостей функціонування 

саме кодів коміксу, їхньої взаємодії у межах тексту коміксу – це і є визначення 

гетерогенності на рівні форми. В.Є.Чернявська вважає, що поява багатомірного 

погляду на текст як полікодове утворення є наслідком та віддзеркаленням 

полікодового характеру людської комунікації на сучасному етапі, що реалізується 

через тенденцію до естетизації комунікації та має прояв у підсиленій візуалізації 

комунікативного повідомлення [74: 90]. Традиційно до засобів естетизації 

належали мовні, а саме стилістичні, риторичні аспекти «красномовства». Але ж 

сьогодні очевидно, що значний естетичний потенціал міститься у матеріальній 

організації текстів, тобто тепер форма тексту набуває ролі допоміжного засобу 

його виділення у загальному інформаційному просторі. 

Для аналізу було обрано комікс Ігоря Баранька «Максим Оса. Людина з того 

світу». Книга 1. Копія тексту цього коміксу наведена у Додатку А. Цей комікс 

відносять до так званих «графічних романів», основними рисами яких є видання у 

графічному варіанті, в яких основою передачі сюжету є рисунок, а не текст. Цей 

термін використовується авторами для того, щоб відокремити свою творчість від 

основної маси коміксів, що розраховані на дитячу аудиторію. За змістом такі 

твори звернені до більш дорослої аудиторії та накладають обмеження за віком до 

аудиторії. Графічні романи, або новели, відрізняються від традиційних коміксів 

не тільки сюжетом та якістю, але також зовнішнім виглядом та ціною. Видаються 

зазвичай у твердій палітурці на якісному папері, стандарт 46-48 сторінок. 

У межах панелі функціонують не лише коди, що виражені мовними та 

іконічними знаками. Отже, звернемося до головної функції графічного роману: як 
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жанр коміксу та як повідомлення в функціональній моделі комунікації 

Р.Й. Якобсона, звичайно ж, головна функція – поетична, або естетична. Про це 

свідчить його неоднозначність та спрямованість на себе. У.Еко зазначав, що 

існують повністю неоднозначні повідомлення, які є обмежено інформативними, 

тому що спонукають до будь-яких тлумачень цього повідомлення. У той же час 

воно межує з поняттям шуму і може звестися до чистої невпорядкованості. 

Плідною ж неоднозначністю може вважатися така неоднозначність, яка, 

залучаючи увагу читача, спонукає до зусилля інтерпретації, допомагаючи 

підібрати ключ до розуміння, виявити в цьому удаваному безладді порядок, більш 

складний і вдосконалений, ніж той, що характерний для надлишкових, повністю 

неоднозначних повідомлень [78]. Ключ для розуміння - це і є знання усіх кодів та 

вміння адекватного та вчасного перемикання їх у процесі «читання» коміксу. 

Увесь сигніфікативний простір коміксу являє собою прояв авторської 

суб'єктивності: від рисунка до вибору й манери зображення вербального знаку. 

Дана суб'єктивність є чинником, що маркує процеси комунікації й сприйняття 

тексту. 

Нами було розроблено розгорнуту універсальну модель, яка відображає 

полікодовий характер сукупного коміксового коду. Ця модель подана на рисунку 

Б.2.2.1 (див. додаток Б). Схема стосується не лише аналізованого в роботі коміксу, 

а підійде й для аналізу будь-якого коміксу, що ще раз визначає актуальність та 

практичну значущість нашої роботи. 

Наявність у коміксі декількох угрупувань кодів (вербального, візуального, 

метаграфемічного та культурного коду) дозволяє вивчати їх, порівнюючи, а також 

розглядати складні та різноманітні відносини між ними, в основі чого і є 

формальна гетерогенність засобів створення текстів коміксів.  

Умовно код коміксу можна поділити на вербальний, візуальний, 

метаграфемічний та культурний. Як можна побачити на рисунку Б.2.2.1 (Додаток 

Б) візуальний, вербальний та метаграфемічний коди складаються ще із двох кодів: 

технічного та ідіоетнічного (або ідіолекту за терміном У. Еко [78]). Технічний 

код, на рівні усіх трьох кодів позначає систему знаків, знання відповідностей між 

якими допомагає відрізнити комікс від будь-якого іншого тексту та зрозуміти 

його смисл. Він складається із знаків суто коміксової семіотики. За допомогою 

цих знаків відбувається адекватне декодування інтенцій автора коміксу. Для 

пояснення суті ідіоетнічного коду та терміна ідіолект У.  Еко [78:410] цитує Х. 

Маркузе. Він казав, що будь-яке мовлення, газетна стаття чи навіть повідомлення 

приватної особи створюється індивідом, який є рупором (незалежно від того, є він 

вповноваженим кимось на цю роль чи ні) окремої групи (професійної, 

територіальної, політичної, інтелектуальної) у певному суспільстві. У такої групи 

завжди існують свої цінності, інтенції, коди мислення та поведінки, які  – 

незалежно від того, приймаються вони чи оскаржуються та якою мірою 

усвідомлюються – впливають на індивідуальну комунікацію. Таким чином, ця 

комунікація «індивідуалізує» надіндивідуальну систему значення, яка, в свою 

чергу, входить до складу більшої галузі значень, сформованої та, як правило, 
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обмеженої тією соціальною системою, всередині якої народжується комунікація. 

Отже, за У. Еко, ідіолект – це явні та особливо неявні ідеології. 

 Пунктирною лінією (рисунок Б.2.2.1, Додаток Б) нами позначено 

одночасне накладання великої групи культурних кодів (нижче їх буде докладніше 

проаналізовано в ) на вербальні та візуальні. На рисунку можна також побачити 

ще наявність метаграфемічного коду, на який теж накладається культурний код, 

але не прямо, а через посередництво одночасного накладання вербального та 

візуального кодів (про це теж буде докладніше сказано нижче). 

 

2.2.1 Вербальний код 

Цей код находить своє вираження у межах сукупності графем (одиниць 

письмової мови) та частково у метаграфеміці. А.Г.Сонін ідентифікує графеми у 

межах коміксу як ідеографеми (ідеограматизовані графеми) у зв‘язку із 

тенденцією до семантизації їх графічної оболонки, певна сукупність графем 

відповідає певній ідеї автору [62]. Ідеограматизовані графеми є джерелом 

передачі пpедметно-логічної та емотивної інформації, яка надходить реципієнтові. 

Під ними ми розуміємо усю мовленнєву єдність у рамках коміксу. Знання 

універсального, або технічного коду вербального коду коміксу дозволяє 

розрізнити мовлення автора та мовлення персонажів. До мовлення автора можна 

віднести титри, заголовок, стисле авторське резюме, коментарі до усього коміксу 

чи до окремих його епізодів чи кадрів. Це - авторський супровід і пояснення 

тексту. Частотність використання авторських коментарів залежить від 

індивідуальних уподобань творців коміксів. Деякі автори пропонують своїм 

читачам розлогі дескриптивні тексти, які непрямим чином підтверджують 

недостатність графічного ряду. В іншому випадку велика кількість авторських 

дескрипцій виступає як ознака субжанpової номінації "графічний роман", яка 

може бути використана у відношенні подібних робіт, бо відомо, що питома вага 

коментарів особливо висока у творах романтичного жанру. Авторський коментар 

розташовується найчастіше в лівому верхньому (іноді нижньому) куті кадру 

коміксу. Іноді він займає місце за межами кадру під нижньою або над верхньою 

його рамкою. Дистанціюючись від рисунка, авторський коментар претендує на 

досить високу ступінь достовірності й авторитетності. Функції авторських 

коментарів можна звести до управління читацьким сприйняттям та посилення 

когезії тексту за рахунок синсемантичних зв‘язків із елементами візуального коду. 

Частіше за все авторський текст обмежується невеликою групою хронотопічних 

дейктичних покажчиків, що вказують на часову та просторову локалізацію. Р.Й. 

Якобсон відмічав, що структурування візуальних знаків обов'язково пов'язано з 

простором і може або абстрагуватися від часу, як, наприклад, у живопису та 

скульптурі, або привносити часовий фактор, як, наприклад, в кіно [79:323]. В 

аналізованому коміксі мовлення автора виступає у дещо спотвореному вигляді. 

Це пов‘язано із інтердискурсивними переключеннями, що супроводжують текст 

(ці переключення будуть розглянуті докладно у п. 2.3.1). Через ці переключення 

15 разів здійснюється зміна ролей автора та персонажа, та, відповідно, змінюється 

і система знань, кодів, що актуалізується у переході до іншого типу дискурсу. 
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У Додатку А наведена копія аналізованого коміксу. Для зручності та 

наочності сторінки та панелі коміксу були пронумеровані. Номери сторінок 

розташовані в нижній частині аркуша, номер кадрів - у верхньому правому куті. 

Так на панелях №1 та №2  (див. Додаток А) мовлення автора - це хронотопічні 

дейктичні покажчики, що виражають просторову/часову локалізації. Вони 

активізують та підтверджують вже сформовані рисунком обкладинки сподівання 

реципієнта та фонові знання, що переносять його у інший контекст. Сукупність 

самого тексту коміксу та контексту коміксу дає нам право говорити про дискурс 

коміксу як складне комунікативне явище, складну ієрархію знань, що, крім самого 

коміксу як тексту, включає в себе ще й екстралінгвістичні чинники, необхідні для 

розуміння цього тексту. Відомо, що код встановлює відповідність між 

позначуваним та позначувальним [65], але не менш важливим є те, що саме 

контекст зумовлює та конкретизує цю відповідність. Отже, тут ми стикаємося із 

сукупністю культурних кодів, які будуть докладніше розглянуті нижче. 

Продовжуючи розглядання вербального коду, а саме авторського мовлення, 

треба сказати про коментарі до тексту. Це - ідеограматизовані графеми, що 

знаходиться поза межами кадрів, що дозволяє ідентифікувати їх як мову автора. 

Ці коментарі мають вигляд виноски, як у книзі (див. панелі № 101, 102, 103). Тут 

використано код читання літературного твору, коли знак «*» позначає, що треба 

шукати на цій сторінці пояснення. На прагматичному рівні це свідчить про те, що 

автор (ціною переривання читання) все ж таки звертає увагу на це, бо саме знання 

перекладу цих одиниць реалізує такий стилістичний засіб як сарказм (один з видів 

сатиричного викриття, в‘їдлива насмішка та вищий ступінь іронії). 

Ідентифікація мовлення персонажів здійснюється через інтерпретацію 

різних за походженням знаків, а саме: сукупності графем, поміщених у філактер 

певної форми. Графеми є знаками метаграфемічного і вербального коду, а 

філактер ми схарактеризували нижче як такий, що належить до технічного коду 

коміксу (ідеограмматичного). Форма філактера дозволяє визначити тип та 

послідовність висловлювань героїв за допомогою «хвостиків», що прямують до 

обличчя того, хто з героїв вербалізує графеми, що знаходяться у філактері. 

Філактери, що відтворюють думки персонажа називають «мисленнєвими», вони 

частіше за все хмароподібні та поєднуються із джерелом думки лінією з 

маленьких кіл (див. панелі №212, 215, 216, 217). Диференціація мовленнєвих 

філактерів здійснюється за рахунок форми його контуру: звичайне емоційно 

немарковане мовлення розташовується у філактері більш округлої форми, а 

емоційно марковані, наприклад ті, що містять крики, злобу, зазвичай мають 

зигзагоподібний контур (див. панель №65). Про інші різновиди емоційного 

маркування мовлення у коміксі буде йтися при розгляданні метаграфемічного 

коду коміксу. Взагалі кажучи, у коміксі візуальний ряд є обов‘язковим, а текст – 

факультативним, він прагне до само скорочення, часто обмежується вигуками, 

звуконаслідуванням. Еліпсис як риторична фігура розмовного стилю є 

найважливішим та найчастотнішим елементом у коміксі, завдяки якій 

реалізується категорії цілісності та зв‘язності. Його пов‘язують із економією 

мовних засобів [39: 301]. В коміксі формальне поєднання сегментів тексту 
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(панелей коміксу) припускає та спирається на деяке змістовне замовчування, яке 

належить до сфери імпліцитного та стає експліцитним тільки за умов вдумливого 

сприйняття реципієнтом тексту. В рамках комунікативного процесу еліптичні 

конструкції створюються за принципом переходу від «тематичного»(відомого) до 

«рематичного»(нового для читача). Сюди також відносять покажчики дейксису 

(особові та вказівні займенники, займенникові прислівники), порядок слів, що 

реалізується у інверсії. Точнішим тут буде вжити термін гіпербатон, тому як він 

характеризує саме прояви інверсії у нашому тексті: Звати мене Матвій Хвіст. 

Коли ваш кіш направився по Бугу до Чорного моря, я свій повів в Галац, у Валахію. 

Це був успішний набіг (панель №129)… І мій останній… Після повернення ми 

довго святкували. І не знав я тоді, що диявол протягнув вже лапу за моєю 

душею… (панель №130) Ночувати я залишився в домі прекрасної шинкарки… 

(панель №131). Цим стилістичним засобом можна схарактеризувати й мовлення 

дияка Силантія (див. панелі №228-233), якому, взагалі кажучи, властива 

маніпулятивність (що властива церковному дискурсу взагалі), яка здійснюється на 

грі із потребами людини у коханні, увазі та розумінні), а також у формі прямих та 

непрямих  загроз та залякування. Маніпулятивність в релігії – це контроль 

свідомості, маніпулювання з метою насильницької індоктринації людини (тобто 

впровадження певного стереотипу мислення в рамках певної парадигми) без її 

згоди [73:25]. Маніпулятивність закликає до підпорядкування «публіки», змусити 

її повірити в істинність того, що відбувається та про що йдеться. Впливовий ефект 

підсилюється ще й імперативом, як у наступному випадку: І тебе закликаю не 

пити більше горілки! (панель №228). Зроблена горілка Вельзевулом, і нам дана, 

щоби на гріх спокушати. Слухайте, православні! Розповім я вам правду про 

Кричевського Зенона, який славиться як добрий та чесний пан, але насправді вовк 

в овечій шкурі! (тут підсилення впливового ефекту здійснюється за рахунок 

використанням алегоричного порівняння).  

Те, що в кіно передається звуками, у коміксі передається 

звуконаслідуванням, або ономатопеєю. Мови з багатим набором звуконаслідвань, 

такі, як японська, охоче використовують у коміксах увесь свій набір. Крім того, 

комікс створив цілу колекцію звуконаслідувальних неологізмів. Слова в коміксах 

замінюються усілякими звуконаслідуваннями, що винаходяться з більшим 

мистецтвом. Наприклад, звук копит коня, що біжить, чутний здалеку, 

позначається як " пакаран-пакаран", чутний поблизу - "догата-догата" [35]. В 

аналізованому коміксі, на жаль, через його жанрову приналежність не було 

знайдено багато оказіональних звуконаслідувань, тому наводимо приклад появи 

звуку з прикладів Скота Маклауда [105:88]. На рисунку Б.2.2.1.1 (Додаток Б) 

проілюстровано типовий приклад змикання, коли у нашому мозку ці чотири 

фрагменти змикаються у єдину картину. При цьому ми водночас чуємо кипіння 

води у каструлі, звук різання ножа по дошці та тікання годинника. Не треба було 

навіть додавати звуконаслідування (Chop! Chop! Chop!). 

Текст аналізованого коміксу характеризується на фонографічному рівні 

великою кількістю ономатопей, які можна згрупувати так: А) ті, що не 

вимовляються, але артикулюються невербалікою, наприклад, як у кадрах 45, 68, 
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242; Б) ті, що вимовляються, як; фьююю! (панель №43), що має прояв у 

гіперболізованій міміці Андрійка, а також у несподіваності зміни обличчя, тому 

як на попередньому кадрі Максим Оса ставить йому питання та читацькі 

припущення та очікування щодо відповіді не виправдовуються, бо замість цього 

Андрійко починає свистіти; Ммм…, Ааа… (панелі №239, 240); тсссс…;  хі-хі; 

Ааа… (панель 240) як метаграфемічна репрезентанта насолоди зображується з 

трьома крапками, а як репрезентанта переляку, як у панелі №243, має інший 

вигляд: ААА! разом із знаком оклику та збільшеним кегелем шрифту; ТА-А-АК 

(панель №285) відображає інтонування, а саме тривалість (час звучання) на 

метаграфемічному рівні та вербальному рівні. 

  

 

2.2.2. Культурний код 

Культурні коди - системи поведінки і цінностей. Ю.М. Лотман зазначав, що 

поведінка має свою складну мову, на якій вона створює певні тексти - зрозумілі 

для тих, хто знаходиться всередині даного колективу, і інколи дуже загадкові для 

тих, хто не знає мову його культури. Фольклорні тексти дають поряд зі 

словесними загадками численні приклади «загадкових вчинків», зміст яких 

належить розшифрувати спостерігачеві, який не володіє даним культурним кодом 

[41:293]. Отже, ми будемо використовувати термін ідіолект слідом за У. Еко [78].  

Отже, і культурний код аналізованого коміксу складається із знаків різного 

походження, але переважна кількість – це все ж таки символи. У вербальному коді  

це виражено у різноманітних номінаціях. Читач, який володіє фоновими 

знаннями, правильно декодує надану інформацію. Наведемо найбільш яскраві та 

показові приклади у мовленні персонажів:  

а) Максим Оса, Матвій Хвіст - ці номінації актуалізують у читача  фонові 

знання про те, що ритуал прийняття новаків до товариства козаків, ініціація, 

супроводжувався зміною імені, причому нові прізвиська, як правило, були 

жартівливими. Ще тут присутні знання щодо існування численних зооморфних 

прізвиськ козаків. У зв‘язку із цією номінацією хотілося б додати, що в 

українській мові існують такі сталі вирази, як: сердита, як оса; лізе в очі, як оса; 

очепилась, як та оса межи очі. Символіка образу оси визначається такими її 

особливостями, як: здатність до польоту; легкість і витонченість; агресивність, 

нав‘язливість через монотонне дзижчання. Поширеним також є уявлення про те, 

що оса, як і інші крилаті істоти, - душа людини або перетворений міфологічний 

персонаж. У багатьох традиціях оса - зразок мудрості, хитрості, спритності. Вона 

виступає як посередник або суддя. Мудрість, гострий розум; в‘їдливість (як 

властивість особистості), лихослів‘я, настирливість. Це співпадає із образом 

Максима Оси. На рівні вербального коду це віддзеркалюється у великій кількості 

лайливої лексики: сволото, сучий сину, хто ж ти в біса такий, клята могила, як 

же не запам’ятати таку пику, поцілуй мене в сраку, безумний Андрійко, 

нісенітниця, бісова сило та таке інше. Його в‘їдливість передається через велику 

кількість іронічних висловлень, наприклад, панелі №№84, 90, 99, 22, 114-117, 101-

102 та інші; 
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б) кошовий отаман, козак, хорунжий Корсунського полку, – ці номінації 

актуалізують знання про структуру козацької корпорації, на чолі низового війська 

стояв виборний отаман; 

в) Козакус Довговусівський -  номінація, що актуалізує водночас знання про 

положення латини у той час через додавання закінчення –ус, характерного для 

чоловічого та середнього роду, ознаку статусу, що виражена довжиною вус 

козака та жартівливість прізвиська, яке у такому вигляді підсилює комічний 

ефект;       

г) перевертень, вовк-людоїд – ці номінації теж пов‘язані із уявленнями про 

козаків як про вільних, не скутих умовностями поведінки (про що свідчить ще 

велика кількість лайливої лексики), загадкові та незрозумілі, можуть 

перекинутися вовком або кішкою, говорити дванадцятьма мовами. 

Прояв того часу ми бачимо також у використанні евфемізмів, наприклад:  

«Зараз же прикрийте йому сором…» (панель №74, див. Додаток А) – це 

евфемізм, що позначає інтимне місце, яке соромно показувати, але, незважаючи 

на це, автор все ж таки рисує це місце. Це знов відсилає нас до існуючих у той час 

конвенцій. На обкладинці коміксу (див. Додаток А) ми бачимо ще один евфемізм 

«почив», що є проявом глибоко архаїчних мовних табу (заборону вимовляти прямі 

найменування таких небезпечних предметів та явищ, як, наприклад, богів, хвороб 

чи мерців, тому як акт називання може викликати появу самого явища). 

Екзотизми, що слугують для іменування понять, властивих для життя, 

побуту та культури того чи іншого народу [39:224], також достатньо частотні. Ці 

слова допомагають авторові правдиво змалювати життя козаків. Наведемо 

приклади: хорунжий, кошовий отаман, батог, дрібна шляхта, король, султан, 

гармати, шинкарка, князь, випади, пан, скарб, набіги, ясновельможний пане. 

Особливою експресивністю відрізняється також вульгарна, просторічна та 

лайлива лексика персонажів, особливо Максима Оси: сучий сину, сволото, трясця 

б тебе, клята могила, придуркуватий, курвий ти сину, бісова сило, бидло, 

чортове насіння, пся крев, поцілуй мене в сраку та такі інші. Зацікавленість 

викликає також мова Зенона Кричевського, який сам називає себе освіченою 

людиною (панель №100), використовує багато абстрактних понять (сарказм, 

гуманність, розум, почуття, містико-філософський склад розуму), хвалиться 

своїм знанням «фізіономіки», латини, читанням Віргілія. Його образ 

протиставлений іншим персонажам, що видає його приналежність до іншої 

соціальної групи. Примітно, що в його мові автор використовує таку стилістичну 

фігуру (або стилістичну помилку) як оксиморон –– поєднання слів із 

протилежним значенням, використання протиріччя для створення стилістичного 

(в нашому тексті - комічного) ефекту. В тексті було знайдено, наприклад,  таке: 

Скільки раз я тобі говорив про гуманність, сволото! (панель №70). 

Ще приклади просторічної лексики: Всіх порубаю на капусту, фізіономіка, 

бидло, самогон, цицьки-груди (панелі №222-223 з анафоричним підсиленням на 

рівні рисунка та тексту).  

Прислів‘я та інші сталі вирази: не дав бог щастя, трясця б тебе забрала, 

клеїти дурня, важна птиця, ноги не слухались, кара божа  та інші – згустки 
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народної мудрості. Вони мають у собі великі зображальні можливості, 

використовуючи які, письменники домагаються пластичного, образного 

змалювання й об‘єктивної дійсності, й зображуваних персонажів. Вони є 

важливим засобом створення гумористичного ефекту. 

Із деякими особливостями теологічної системи того часу (системи 

моделювання світу (за У.Еко), що створює єдину картину світу, можна 

познайомитися через вилучення пресупозитивного значення з висловлювань 

персонажів, наприклад: існування душі, що можна вилучити із панелі №7 І сам 

Митрополит вже не вгадав би, де тепер моя душа: тут, в моєму тілі, чи немає її 

тут? ; панелі №29 Для душі вуха не такі вже й важливі. Головне крила, курвий 

ти сину!;  існування бога, який є творцем людини: Напевно Господь Бог добре 

хильнув горілки, коли створював тебе! (панель №57) та інші. 

На невербальному рівні культурний код є вираженим зображенням 

автентичного козацького одягу (шаровари, довгі каптани, низькі шапки, папахи, 

кошлаті бурки), зачісок (чуб-оселедець, довгі вуса, що заправляли за вухо), 

жіночого одягу того часу. Наприклад, наявність сережки у лівому вусі, як у героя 

коміксу Максима Оси, позначала, що він – єдиний син у своєму роді, якщо ж у 

правому - він останній зі свого роду. Це все, звичайно, - символи. 

На рівні метаграфеміки культурні коди актуалізуються у шрифтовому 

оформленні, а саме наявність на обкладинці та у тексті шрифтів, що мають 

історичну конотацію. 

  

2.2.3. Візуальний код 

Візуальний код – технічний код, код-метамова. Він містить код 

рисунка (перспектива, колір), кінематографічний код (плани та ракурси) та 

ідеограматичий код (панель, філактер). Розглянемо докладніше кожен з них. 

Код рисунка – це сукупність іконічних знаків, а саме образів, чи зображень, 

за класифікацією Пірса [50]. У.Еко [78] наполягав на неправомірності визначень 

іконічного знаку у Ч. Пірса та Ч. Морріса, які тлумачили його через ідею 

натуральної подібності з об‘єктом, до якого відноситься знак [50], або він несе у 

собі деякі властивості зображуваного об‘єкта [47]. Візуальний код рисунка панелі 

коміксу складають іконічні знаки, які (за У. Еко) відтворюють деякі загальні 

умови сприйняття на базі звичайних кодів сприйняття, відкидаючи одні стимули і 

відбираючи інші, ті, що здатні сформувати якусь структуру сприйняття, яка 

володіла б завдяки коду, сформованому дослідним шляхом, тим ж «значенням», 

що й об‘єкт іконічного зображення [78:26]. Коли ми говоримо про рисунок, ми 

маємо на увазі образотворчі дії, в основі яких лежить конвенція, наполягає У. Еко. 

Це є конвенційність імітативних кодів, тобто умовність передачі подібності. 

Іконічний знак – це модель відношень між графічними феноменами, ізоморфна 

тій моделі перцептивних відношень, яку ми вибудовуємо, коли упізнаємо або 

пригадуємо якийсь об‘єкт. Завдяки тому, що із великої кількості обставин та 

характеристик сприйняття ми відбираємо якісь певні розрізняльні ознаки, ця 

редукція чи схематизація має прояв у всіх іконічних знаках. Сонін О.Г. 

протиставляє вербальні компоненти піктографічним [62]. Піктографія – різновид 
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письма, що використовує піктограми. Це зображення, що є стилізованими, легко 

упізнаються та спрощуються для полегшення візуального сприйняття, смисл 

таких зображень не є лінійним, автор спирається на значний ступінь спільності 

фонових знань адресату. Поєднання піктограм передає більш-менш повний зміст 

висловлення, але не передає його мовну структуру, послідовність слів, їх 

звучання, частіше за все неможливо передати через набір піктограм абстрактні 

поняття. І дійсно, піктограма – це знак, що віддзеркалює найважливіші риси 

об‘єкта, предметів, явищ, на які він вказує, частіше за все у схематичному вигляді, 

з нього відкинули все «зайве», але залишили лише те, що диференціює. Коміксам 

характерне саме спрощене скарикатурене зображення. Можна сказати, що автори 

коміксу передають ідею (як цілісне уявлення) кожної панелі у коміксі 

схематизованими графічними зображеннями. Рисуючи обличчя чи фігуру 

людини, пише Скотт МакКлауд, майже всі коміксисти (автори коміксу), роблять 

карикатурне зображення. Це дає змогу читачу ідентифікувати себе із персонажем, 

дозволяє читачу одягнути маску героя та вступити у світ, що звертається до його 

відчуттів. 

Рисунок є невід‘ємною частиною панелі. Якщо комікс припускає певну 

кількість панелей, що не містять текст, то кількість панелей, в яких відсутній 

іконічний компонент, дуже мала. У аналізованому тексті з 327 панелей лише 56 – 

суто іконічні, що у процентному відношенні складає 17,1 %; кадри, в яких 

відсутній іконічний компонент, не зустрічаються. Результати проілюстровані на 

рисунку Б.2.2.3.1 (див. додаток Б). 

У цьому розділі ми не можемо не згадати про дослідження В.П. Бєляніна, 

який представив психолінгвістичну типологію художніх текстів за емоційно-

смисловою домінантою, згідно з якою тексти поділяють на «світлі», «темні», 

«печальні», «веселі» та інші. В нашій роботі ми вважаємо правомірним поширити 

результати дослідження його типології текстів і на текст коміксу. Автор 

наголошує на тому, що у сучасній літературі найбільш часто зустрічаються 

«темні» тексти [15: 49]. «Темні» тексти характеризуються наявністю жорсткої 

опозиції добра та зла, емоційно-смислова домінанта їх базується на психічних 

станах, схожих на ті, що виникають при епілепсії, яка має прояв і як тяжке 

захворювання, і як особистісна особливість - епілептоідність. Епілептичний 

припадок супроводжується похмурінням та сплутаністю свідомості, сутінковими 

станами. Отже, переважання чорного кольору графіки можна тлумачити і як 

прояв наміру автора, і, можливо, як прояв психічних особливостей мовної 

особистості автора коміксу, але ж звичайно, це лише припущення. Героями 

«темних» текстів, за Бєляніним, є частіше за все люди небезпечних професій, 

наприклад, солдат. У нашому випадку герой – це козак. Крім того, співпадає і 

жанрова приналежність, адже «темні» тексти часто представлені детективами, а у 

п.2.3.1 буде показано, що аналізований комікс за своєю композицією відповідає 

детективній приналежності.  

У рамках графічної складової панелі ми стикаємося із елементами, що 

належать до кінематографічного коду. Він складається із іконічних знаків, але не 

тільки. Кінематографічний код пов‘язаний із наявністю часу у коміксі, який 
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передається за допомогою простору аркуша паперу, на якому він надрукований. 

Отже, дія, що зображена на панелі більшого розміру, займає більше часу, ніж дія, 

зображена на маленькій. У найбільших панелях може траплятися одночасно 

декілька дій, розтягнутих у часі. У найменших зображують частину однієї 

короткої дії. Але, перш за все, кінематографічний код складають прийоми, що 

імітують рух оператора та камери, що знаходить свій прояв у варіюванні 

перцептивних планів та кутів зору (ракурсів) на предмети, що виявляються на 

панелі (в кадрі). План – це система умовного розподілу кінематографічного 

простору, тобто простору, представленого на екрані. Як і у мистецтві кіно, у 

коміксах присутні 7 різновидів планів: 

 панорамний, або оглядовий план, з дуже широким ракурсом, що 

дозволяє продемонструвати пейзаж у всій його просторовій даності (панелі 

№№1,2,3). Цей кадр рисується найчастіше з висоти пташиного польоту, з високої 

точки, щоб допомогти читачу зорієнтуватися, де він знаходиться. В аналізованому 

коміксі його було використано у експозиції (панелі №№1,2); 

 загальний, що відрізняється від попереднього тим, що охоплює у 

рамках кадру всю повноту сцени чи декорацій; 

 середній, який відображає всю фігуру персонажа та використовується 

для представлення всіх дій героїв; цей план класифікують як найбільш оповідний; 

 американський, використання якого пов‘язано, в першу чергу, із 

появою філактера у кадрі. Для вивільнення місця для буквенного тексту потрібно 

зменшення «життєвого простору» персонажа, фігуру якого зображують до колін; 

 ближній, або перший план, - портрет персонажів по пояс, що дозволяє 

акцентувати увагу глядача на зміні виразу обличчя і зберегти місце для буквеного 

тексту; 

 крупний план, спеціально створений для демонстрації фізіогномічних 

ефектів, оскільки кадр концентрує увагу глядача на зображенні голови персонажу; 

 детальний, або дуже великий, що має найбільшу експресивну силу. 

Завдяки ньому у полі зору реципієнта виявляється невеликого розміру предмет 

або частина лиця чи тіла героя, що набуває з розвитком сюжету особливого 

значення і займає через це весь простір в кадрі коміксу (або розділяє цей простір з 

буквеним текстом). Найбільш вдалими прикладами слугують панелі №№6, 74, 87, 

116, 119. 

Отже, зображення великого та детального планів безсумнівно має 

психологічний характер, бо вони припускають напружену роботу зорового 

сприйняття і значний інтерес до реалізацій психічного життя героїв. Судячи з 

кількості кадрів, які використовують ці плани, можна судити про ступінь 

«психологічності» даного коміксу. У рамках текстового масиву коміксу не всі 

кадри мають однакове смислове навантаження, деякі з них представляють собою 

аналог слів-зв'язок у висловлюванні, тобто, крім виконання своєї естетичної 

функції, вони забезпечують перехід від однієї частини твору до іншого. Отже, 

кадри з зображеннями великого чи детального плану виступають в більшості 

випадків як повнозначні або навіть кульмінаційні.  
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У аналізованому коміксі було підраховано відношення між кількістю тих чи 

інших планів. Результати оброблено та зведено у гістограму (див. рисунок 2.2.3.2, 

Додаток Б). Ми бачимо переважаючу кількість кадрів із загальним планом, що, на 

нашу думку, пов‘язано із частою зміною сюжетів та динамізмом, властивим 

детективам. 

 Прийоми зміни розташування камери чи глядача (ракурси, види) 

представлені у коміксі так: 

 об’єктивний, або ракурс «підглядання»: читач бачить все, що 

відбувається, але відчуває себе на безпечній відстані від місця подій, персонажі не 

дивляться «у камеру»; 

 суб’єктивний, який ставить читача поряд з акторами так, ніби він і є 

учасник дії; тут також використовують імітацію рухів камери вверх чи вниз; 

 точка зору «ставить» глядача на місце голови одного з персонажів, 

так що читач бачить те, що бачить персонаж. Це часто використовується, щоб 

дати можливість глядачеві відчути даний епізод і емоції героя, коли він або вона 

знаходяться у небезпеці. У даному ракурсі інші персонажі можуть дивитися «на 

камеру», щоб сформувати ілюзію аудиторії, ніби вона живе всередині тіла 

персонажа.  

Перемикання між різними ракурсами може в найбільш драматичні моменти 

створювати потужний ефект (див., наприклад, сторінки 12-13 Додаток А). Дуже 

влучним прикладом ми вважаємо панелі №№73-74. Тут зміна об‘єктивного 

ракурсу на «точку зору» підсилюється ще за рахунок гіперболізованої 

невербаліки персонажу. 

 Знаки ж ідеограматичного коду – ідеограми. Ідеограми – це письмовий 

знак, або умовне зображення, рисунок, що відповідає певній ідеї автора. 

Ідеограми – це метасимволи для коміксу, тому як вони оформлюють увесь 

текстовий масив коміксу як повідомлення, та, разом із цим, мають певне 

семантичне навантаження. Отже, сама панель, або кадр, –  ідеограма, у межах якої 

зображення апріорно представляється сигніфікативним. В аналізованому коміксі 

кадри мають прямокутну правильну форму та розташовуються на білому фоні, 

тобто відокремлені один від одного білим пропуском. Ще до цього коду належить 

філактер, що позначає пряму мову у коміксі. Його ще називають «словесним 

міхуром», який «видувається» із вуст персонажа. Наявність у кадрі декількох 

філактерів та іх просторове розміщення вказує на хронологічну послідовність 

того, що вимовляється першим. Спочатку читається верхній лівий філактер, 

останнім – нижній правий. Філактер підсилює текстову когезію та бере участь у 

композиції коміксу, виступаючи у якості анафоричного та епіфоричного засобу, 

коли, наприклад, автора висловлення не зображено у кадрі, в якому розташован 

цей філактер. Це яскраво проілюстровано у аналізованому коміксі на сторінці 14 

(панель №75 та панель №65 на попередній сторінці). Матвій Хвіст кричав на 65 

панелі, а на панелі №75 він вже сидить у іншому приміщенні, одягнений, але над 

ним ми бачимо філактер із частиною тих слів.  
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2.2.4 Метаграфемічний допоміжний код 

Передача інформації, яка відбувається в коміксі, не обмежується, на наш 

погляд, взаємодією лише графічного та вербального кодів. Безсумнівно, графіка і 

буквений текст є основними для інтерпретації коміксу як повідомлення, тому як 

передають істотно важливу для розуміння повідомлення інформацію. Але у 

коміксі існує код, за допомогою якого транслюється фонова, додаткова 

інформація. Цей додатковий код називають метаграфемікою. Термін був 

введений Й. Гельбом у 1982 році [26]. Пізніше термін метаграфеміка було 

використано для позначення допоміжної функціонально-адаптивної системи 

письмової сфери комунікації [8]. Слідом за Н.Л. Шубіною, ми будемо розуміти 

термін «метаграфеміка» як розділ параграфеміки, що вивчає закономірності 

додаткової та допоміжної семіотичної системи, до якої включені невербальні 

знаки та засоби, що разом із вербальними засобами беруть участь у смисловій та 

інформативній організації письмового тексту, сукупність невербальних знаків 

(синграфем та супраграфем) та засобів (топографічних), що беруть участь разом із 

вербальними засобами у організації тексту як цілісної семіотичної системи [77: 9]. 

Клод Ажеж з цього приводу наводив аналогію схожості із тим, що можна 

спостерігати у усній мові, коли використовується інтонація, жестикуляція, міміка 

обличчя. Той, хто пише, створює в якості контрапункту вторинне повідомлення, 

що доповнює первинне, він може навіть повністю зруйнувати його додаванням до 

графічної репрезентації смислу якогось додаткового графічного смислу» [1: 86]. 

Отже, розглянемо докладніше кожен з типів метаграфемічних засобів та 

реалізацію їх у межах аналізованого коміксу. 

Субстанційна метаграфеміка реалізується у виборі матеріалу чи фізичного 

носія, на якому розташовані вербальні компоненти, та складається із символів. 

Папір Colotech 90 г/м
2
 характеризується, як такий, що має однорідну структуру, 

гладку поверхню та надзвичайно високу ступінь білизни. Отже, на підставі 

використання саме цього матеріалу ми можемо зробити висновок, що автор 

дистанціюється від звичайних коміксів, які іноді називають «макулатурою», та 

підтверджує його субжанрову приналежність до графічного роману. Високий 

ступінь щільності та білизни паперу разом із якістю друку «чорний» створює 

неймовірне відчуття контрасту, складається відчуття, що ти тримаєш у руках 

оригінал, на якому ще не встигла висохнути туш. 

Хромографеміка - це колірна інтерпретація вербального компоненту, що 

теж має символічну природу знаків. В аналізованому коміксі вербальний 

компонент виконано чорним кольором у той же спосіб, що й сама графіка. Це 

дозволяє вербальній частині бути нерозривно пов‘язаною із графічною частиною, 

створювати єдиний простір. Отже, й колір графіки також чорний, він є найбільш 

авторитарним кольором спектру. Він асоціюється із смертю, темрявою, створює 

тривожне відчуття невідомості. Чорний колір – колір тайни [56:175]. Велика 

кількість чорного кольору може справляти враження агресивності, водночас 

надаючи ваги та глибині зображуваному. Отже наведені характеристики дають 

підставу сказати, що вибір цього кольору відповідає комунікативному наміру 
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автора та ще підсилюється за рахунок символів, що проходять крізь увесь текст, - 

символіка смерті, темряви та інші. Ну і звичайно це ще раз дозволяє зробити 

припущення, що аналізований комікс можна віднести до «темних» текстів за 

типологією Бєляніна В.П.  

Супраграфеміка реалізується у шрифтовій інтерпретації вербального 

компоненту через варіювання шрифтових гарнітур, засобів шрифтового виділення 

- курсив, підкреслення, розрядка, використання великих літер, варіювання 

насиченості і розміру шрифту. Тут ми теж маємо справу із знаками-символами. 

Для коміксу  специфічним є те, що автори частіше за все відмовляються від 

типографського шрифту. І рисунок, і вербальний, буквений текст виконуються 

однією рукою, в результаті чого останній перестає бути чужорідним по 

відношенню до рисунку, що ми і бачимо у аналізованому коміксі. Всі вербальні 

компоненти виконано шрифтом, що згідно із [19: 14] позначується, як такий, що 

належить до  геометричного модернізму, характерного для XX ст.: штрихи 

незмінної товщини, овали частіше за все мають геометрично правильні 

окружності, апертура (ступінь відкритості букв, таких,  як а, с, е), зарубки 

відсутні, курсив відсутній. Отже, авторський текст не відрізняється «історизмом». 

Його функція – супроводити читача в дану мить, в теперішньому часі. 

Характерним тут також є те, що буквений текст у коміксах завжди друкується у 

верхньому регістрі. У графіці коміксу (і на обкладинці), ми бачимо такий 

адаптований та спрощений під потреби коміксу тип письма, як в‘язь (див. панель 

№21), в якому букви зближуються або поєднуються одна з одною і зв'язуються в 

безперервний орнамент. Навіть спрощений вигляд такого письма відсилає читача 

у минуле, свідчить про зміну контексту. Отже, саме контраст між авторським 

шрифтом, який є якби продовженням рисунку рукою того ж автора, теж здійснює 

впливовий ефект, читач миттєво відчуває різницю та перехід до інших систем 

знань та очікувань. Варіюванням розміру шрифту (кеглем) передаються різні 

смислові відтінки мови, а також умови її проголошення. Так, гучний крик 

передається кеглем більшим за той, що використовується для стандартної мови. 

Порівняйте панелі №61 та №65.  

Топографемічний засіб репрезентується у способах розміщення друкованого 

тексту на площині. Отже, тут ми маємо справу із індексами. У коміксі, як 

правило, можливості топографеміки використовуються не ізольовано, а в 

поєднанні із шрифтовим варіюванням сюжетного зображення. Використання букв 

різного розміру призводить до ілюзії зміни простору. Панель №65 ілюструє 

якнайкраще цей засіб. Одночасно тут використано засіб динамічної 

метаграфеміки, що передає анімацію тексту та подібні явища. 

Синграфеміка - механізм пунктуаційного варіювання. Знаки пунктуації 

можуть ставитися в будь-якому місці пропозиції. Для аналізованого коміксу 

частотними є використання таких знаків, як: !, !!, !!!, Три крапки в аналізованому 

коміксі передають те, що фраза буде продовжена у наступному філактері 

(підсилюють когезію), або також трьома крапками передається такий 

стилістичний прийом як замовчування, що припускає натяк на те, що могло бути 

вербалізованим замість трьох крапок. Протиставлення мови коміксу літературній 
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мові має прояв у використанні пунктуаційних помилок. У аналізованому тексті 

частотним є використання «.» замість «,» та навпаки, відсутність «,» у складному 

реченні та інші. 

 

2.3. Змістовний рівень гетерогенності тексту коміксів 

 

2.3.1 Функціонально-стилістична гетерогенність 

У даному розділі ми продовжуємо розглядати гетерогенність засобів 

створення тексту коміксів, але з іншого кута зору, тобто гетерогенність іншого 

типу - функціонально-стилістичну (за В.Є.Чернявською), гетерогенність на рівні 

змісту. Авторка визначає її як діалог «свого» та «чужого» слова, співіснуючих у 

текстовому просторі, тобто це усі прояви інтертекстуальності, притаманні нашому 

коміксу. 

В рамках аналізованого коміксу особливо значущим на нашу думку є такий 

прояв функціонально-стилістичної гетерогенності як стилізація. Стилізація – це 

свідоме зображення характерних рис «не свого» стилю, імітація чужого слова [74: 

98]. Стилізовані твори можуть створюватися не лише у літературі, але й у музиці, 

архітектурі, кінематографії, хореографії, дизайні. У філології явище стилізації 

розглядається як представлення найбільш характерних рис, прикмет зображуваної 

манери словесного виразу, як навмисна побудова художнього оповідання згідно із 

принципами мовного матеріалу та характерними зовнішніми мовленнєвими 

прикметами, притаманними певному соціальному середовищу, історичній епосі, 

літературному напряму, жанрові, індивідуальній манері письменника, які 

обираються як об‘єкт імітації [86: 492]. Іноді говорять про те, що предметом 

стилізації є не конкретні твори чи індивідуальні авторські стилі, а стилі епохи, 

національної культури, цілих літературних напрямів, народної словесності як 

самобутнього явища. У аналізованому у нашій роботі графічному романі 

«Максим Оса» використано саме стилізацію, адже в ньому відображено час 

існування козацтва, їх культуру, їх самобутність, стиль тієї епохи. У частині, в 

якій ми аналізували культурні коди, було докладно представлено, в чому саме це 

проявлялося та як це накладалося і на всі інші угрупування кодів через 

культурний код. Але ж форма представлення тут – сучасний комікс. 

Специфікою стилізації як художнього засобу є те, що тут не просто 

запозичується, використовується, а свідомо імітується «чуже слово» у широкому 

бахтінському розумінні цієї проблеми. Автор використовує подобу «чужого 

слова», він говорить «своїми» словами для вирішення власних творчих завдань. 

Чуже слово імітується через використання стилістичних, лексичних, 

синтаксичних, морфологічних, фонетичних особливостей мови. 

За В.Є.Чернявською. текст сьогодні повинен аналізуватися та аналізується 

разом із одиницею комунікативної ієрархії, що слідує за ним, - дискурсом. Текст 

співіснує із ним. Дискурсивність як одна з ознак у системі текстуальності 

характеризує особливу властивість тексту – його інтегрованість у метапростір 

дискурсу. Авторка наголошує на необхідності введення когнітивної категорії 

інтердискурсивності, що віддзеркалює взаємодію різних систем знань, 
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культурних кодів, когнітивних стратегій. Інтердискурсивність, таким чином, 

характеризує когнітивні процеси, що передували конкретній текстовій реалізації. 

А ось інтертекстуальність із системою своїх експліцитних та квазіекспліцитних 

маркерів і є лінгвістичним вираженням, що дозволяє побачити ці когнітивні 

феномени на текстовій площині. Інтердискурсивність припускає «перемикання» 

на іншу систему знань, кодів та інший спосіб мислення у свідомості реципієнта. 

Це не діалог «свого»-«чужого» текстів у формі цитат, алюзій, ремінісценцій, але 

взаємодія, взаємонакладення різних ментальних над- та передтекстових структур, 

операцій, кодових систем, фреймів в процесі створення тексту, в результаті чого 

створюється такий особливий взаємозв‘язок мовних одиниць, який ініціює у 

сприймаючій текст свідомості перехід від одного типу дискурсу, а, значить, типу 

мислення, до іншого з метою створення сильного сугестивного ефекту. 

Сприймаюча свідомість «перемикається» у інший ментальний простір та починає 

«працювати» з іншими кодами, смислами, системами знань при оцінюванні змісту 

тексту[74:227]. 

У ході аналізу коміксу було виявлено, що в ньому, окрім основного, 

«глобального» тексту, існують ще 5 формально виражених інтердискурсивних 

переключень, причому один текс (текст автора, ми назвали його умовно Текст 0) 

розповідає про сучасні для автора події з усіма реаліями тодішнього побуту, інші 

– присвячені минулим подіям. Текст 0 є перевантаженим деталями про козаків, 

їхнім життям, що повинні бути знайомими читачеві, тому цей текст, за задумом 

автора, є представленим як текст первинний нейтрального плану. Хочемо з 

приводу цього привести тезу Бахтіна М.М. про те, що розуміння тексту – це 

правильне віддзеркалення віддзеркалення (від чужого віддзеркалення до об‘єкта, 

що був віддзеркалений)[12: 484]. Отже, можна також витягти з тексту і позиції 

автора, його уявлення. 

Тексти у тексті створені не самим автором Тексту 0, а героями Тексту 0, 

герої стають авторами, відбувається зміна ролей автора-героя і, відповідно, і 

зміна, перемикання кодів читання. Вторинність цих текстів підкреслюється ще й 

тим, що вони здебільшого ірреальні та такі, які слухають інші герої за сюжетом, а 

читач продовжує читати. Причому композиційно кінцівки одного тексту та 

початок інших змістовно поєднуються (наприклад, незакінченим висловленням; 

такий прийом має назву «крюка» - ефект, що змущує перегорнути сторінку: див. 

панелі №172-173 стор. 27-28), і, таким чином, межа між реальністю і ірреальністю 

розмивається. В результаті в реальність вривається щось фантастичне, а сюжет 

іншого плану набуває рис побутової правдоподібності, так створюється 

композиційна схема: автор розповідає про героїв, а герої розповідають інші 

історії, але ж автором насправді залишається лише одна людина. В результаті 

такої композиції хронотопічне переміщення усувається, події як би поєднуються 

на одній площині, переходять із однієї в іншу. І це дає можливість художньо 

втілити головну ідею роману - ідею суміщення добра і зла, їх полярна сутність 

знімається єдиним текстовим простором.  Коли дослідник здійснює аналіз 

тексту, він умовно розкладає його на частини, макрофакти: події, епізоди, 

характеристики, фабулу у її розгортанні. Гальперін І.Р. зауважує, що потрібно 
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розглядати ці макрофакти як ізольовано, так і у їх взаєминах, та називає такий 

підхід синтезуючим чи інтегруючим [24: 124]. Особливо суттєво це для текстів 

художньої літератури, де когезія – це допоміжний засіб зв‘язку невеликих 

відрізків, а зв‘язок крупних фрагментів та частин не завжди легко встановити. 

Інтеграція у тексті – це процес, ніж його результат. Поєднуючи зміст окремих 

глав та інших частин тексту у єдине ціле, інтеграція нейтралізує відносну 

автосемантію цих частин та підпорядковує їх загальній інформації, що укладена у 

творі. Одна з реалізацій інтеграції у художніх текстах – це дистантне 

повторювання (панелі №61,65,72,75-срака, повтори образу Луни є частотними, 

вони демонструють циклічність, яка теж притаманна текстам епілептоідної 

акцентуації). Отже, Гальперін І.Р. протиставляє когезію та інтегративність, які 

реалізуються, відповідно, у синтагматичному розрізі та парадигматичному. 

Інакше кажучи, когезія лінійна, а інтеграція – вертикальна [24: 125]. 

Інтердискурсивні переключення – це один з засобів інтеграції змісту тексту під 

час читання. 

Необхідність окремого виділення розглянутих переходів зумовлена зміною 

контексту із кожним переходом, що також зумовлює перемикання кодів адресату 

в процесі читання коміксу. Отже, на Рисунку 2.3.1.1 (Додаток Б) можна 

побачити структурну схему цих переключень та відповідних переходів. Усього 

маємо 15 переходів. Кожний перехід пронумеровано за порядком появи у тексті за 

умов «правильного» читання коміксу та зазначено напрямком (стрілкою). 

Перетин першого кадру та початку основного тексту для наочності було 

позначене як Текст 0, початок координат, початок «читання». Було підраховано, 

що у усіх 327 кадрів коміксу 75% складає саме кадри Тексту 0. 25%, що 

залишилися, поділяються між п‘ятьма інтердискурсивними переключеннями. Цей 

текст на рівні форми відрізняється від інтертекстів наступними особливостями: 

 рівною, немов накресленою під лінійку, формою рамки кадру; 

 мінімальною кількістю авторського мовлення, яке є дійсно авторським 

(на відміну від формально «авторського» мовлення у інтердискурсних переходах) 

та є обмеженим лише дейктичними хронотопічними покажчиками:  

а) ВЕРЕСЕНЬ 1636; б) УКРАЇНА, СХІДНІ ОКРАЇНИ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ. 

Текст 1.1., Текст 1.2., Текст 2, Текст 3, Текст 4, Текст 5 (див. рисунок 2.3.1.1, 

додаток Б) формально відрізняються нерівним контуром рамки. На рис. Б.2.3.1.2 

(див. додаток Б) відображено динаміку цих переключень. Такий розподіл 

динаміки є ще одним доказом тези Чернявської [74] про сильний впливовий ефект 

«перемикань», викликаних інтердискурсивністю тексту. Такий висновок можна 

зробити, якщо проаналізувати, в якій саме частині коміксу є найбільш частотними 

ці перемикання. На графіку можна побачити, що вони сконцентровані всередині 

коміксу; початок (перші 119 панелей) та кінець (останні 95 панелей) 

відзначаються відносною статичністю інтердискурсивних переходів у порівнянні 

з панелями з 120 – по 233 (див. додаток А). Спробуємо зрозуміти інтенції автора. 

Аналізований комікс за субжанровою класифікацією належить до графічного 

роману чи історичного детективу. Тут ми стикаємося із літературним кодом, 

згідно з яким структура роману як художнього твору починається з фабули. 
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Фабула – це сюжетна нитка, на яку «нанизується» зміст, та яка складається з 

експозиції, зав‘язки, розвитку дій, кульмінації, розв‘язки та завершення . Отже, 

логічно припустити, що велика концентрація інтердискурсивних переходів 

знаходиться саме у тій частині роману, який можна схарактеризувати, як 

розвиток дій.  

Тут завжди трапляється низка подій, що взаємопов‘язані між собою, а також 

всі дії із персонажами. Ця стадія може бути стислою чи довготривалою – все 

залежить від інтенцій автору, але є таке правило, що всі події повинні бути 

динамічними та/чи драматичними. На цьому етапі автор повинен залучити та 

втримати увагу читача на дії, але не розсіювати увагу від головної низки сюжету. 

Розвиток може йти не однією, а кількома низками, залежно від кількості 

персонажів. Як можна побачити зі змісту тієї частини коміксу, в якій 

сконцентровані перемикання, всі умови приналежності етапу розвитку подій 

виконано: динамізм та драматизм не викликає сумнівів, а кількість низок і має 

вираження через ці перемикання. 

Все вищесказане свідчить про те, що автор, як і зазначала Чернявська 

В.Є.[74], здійснює таким чином впливовий ефект на читача.  

У аналізованому коміксі було знайдено прояви інтертекстуальності у 

експліцитних діалогах «своєї» та «чужої» мови, а саме: використання латинської 

мови у мовленні персонажів. Наведемо приклади:  

1. А поки про тебе ніяких доказів немає, то, як мовиться: In dubio pro 

reo! (див. панель №101, додаток А). 

2. Тоді дозвольте запитати: мене допитують cui bono (див. панель 

№102, додаток А) 

3. Ха-ха-ха!!! Argumentum приймається!!! (див. панель №118) 

4. В домі Кричевських не буває привидів. Пане Козакус Довговусівський 

(див. панель №186, додаток А). 

5. Аз єсмь дияк Силантій (див. панель №225, додаток А) 

Треба зазначити, що приклади 1 та 2 подаються у тексті із виноскою під 

нижнім лівим кутом рамки коміксу, в якій подається переклад та вказано, з якої 

мови це перекладено, що само по собі вже теж є реалізацією інтертекстуальності, 

тому як сприймається, як «чуже» слово та як елемент, який актуалізує 

літературний код, читання звичайної книги. Взагалі, поява інтертекстуальних 

включень такого типу зумовлена ще й системою норм та цінностей того часу та 

виводить нас до актуалізації культурних кодів. В панелях з № 101 по 103 

експліцитно виражені уявлення того часу про таку ознаку освіченості як знання 

латинської мови та загалом малу кількість освічених людей. Приклад 3 дається 

без виноски у зв‘язку із відсутністю необхідності та для підсилення комічного 

ефекту. 

Перейдемо до розгляду обкладинки коміксу на предмет прояву 

інтертекстуальності (див. додаток А). Тут ми стикаємося із таким поняттям як 

«інтеріконічність». Воно означає ситуації комунікативної взаємодії, коли в основі 

створення подальшого вербального тексту лежить прецедентний текст, але не 

вербального, а візуального характеру [74: 209]. На підставі інтерпретації існуючих 
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візуальних зображень будується інша змістовно-смислова єдність, що фіксується 

у вербальному висловленні. Текстову та знакову взаємодію, що з‘являється таким 

чином, Чернявська В.Є. називає візуалізованою інтертекстуальністю.  

Обкладинка коміксу відсилає нас до образу козака Мамая, що був 

ідеалізованим образом козака (і українців взагалі) в Україні в часи Козаччини 

(див. рис. Б.2.3.1.3, додаток Б). Він був захисником українського народу, 

степовиком, мандрівником, воїном, мудрецем, казкарем та характерником в одній 

особі. Його образи можна було зустріти в багатьох хатах, поряд з образами святих 

(іконами). Козака Мамая завжди малювали з кобзою, що є символом співучої 

душі народу. Кінь на картині символізував народну волю, дуб — його могутність. 

Часто на рисунках зображали спис з прапорцем, козацький штоф і чарку. Це були 

речі, пов'язані зі смертю козака — спис ставили на місці поховання, штоф і чарку 

клали в могилу — вони нагадували про скороминущість життя та козацьку долю, 

в якій загроза смерті в бою була повсякденною реальністю. 

Отже, порівняємо ці картини із зображенням на обкладинці аналізованого 

коміксу. Ми бачимо збереження на зображенні образу козака (типовий одяг), але 

зі зміною пози. Поза Максима Оси сигналізує про бажання закінчити розмову чи 

діло, що виражається у висуненні корпусу вперед, коли обидві руки лежать на 

колінах. Його поза ускладнена оголеним мечем, що дає нам можливість зрозуміти, 

якими засобами він хоче закінчити цю розмову чи діло. Автор, починаючи з 

обкладинки, спрямовую системи очікування читача. Також збережено образ 

старого дубу та штофу. Штоф, як символ, що був пов‘язаний із смертю козака, 

підсилює образ хресту. Однак, символічним є ще те, що штоф і чарку зазвичай 

клали в могилу: вони нагадували про скороминущість життя та козацьку долю, в 

якій загроза смерті в бою була повсякденною реальністю. А на картині 

обкладинки штоф лежить поряд із хрестом. 

 

 2.3.2 Гетерогенність на рівні текстотвірної моделі 

Домінуючий зараз функціональний підхід у лінгвістиці прив‘язується до 

твердження, що текстова форма повністю виходить (повинна виходити) за 

функцією. Насправді ж повний ізоморфізм поверхневого та функціонального 

рівнів текстової організації є можливим лише у ряді випадків та відповідає, 

скоріше, ідеальним уявленням про людську комунікативність. Форма текстового 

твору може підтримати його основну інтенцію чи стати деструктивним чинником 

при вираженні інтенції. Для того, щоб пригорнути увагу потенційного адресату, 

інформувати, вчити його, заохочувати до посткомунікативних дій та, взагалі, з 

метою оригінального, помітного у загальній масі самовираження, створюються 

тексти, що порушують канон. Порушеннями текстового канону вважаються 

випадки, коли текстовий екземпляр поряд із очевидними, типовими для відомої 

текстової моделі властивостями виявляє ще й інші, додаткові мовленнєві 

характеристики, що не співвідносяться однозначно з яким-небудь іншим типом 

тексту. 

 З цього приводу у [74] констатується, що порушення канону домінує тоді, 

коли метою є більший вплив, і воно (порушення) має знаковий характер саме 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%97%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D1%84
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перед лицем існуючих канону, правилу, межі. Привабливість порушення меж 

лежить у усвідомленні їх існування Тільки та саме у цьому випадку 

«переступання» крізь нормуючі бар‘єри набуває стилеутворюючої значущості. 

Таким чином створюються «жанрові гібриди» [74:116] із відхиленням від 

очікуваного стандарту. Так і здійснюється монтаж текстових типів, що 

характеризує той різновид гетерогенності, що цікавить нас у цій частині роботи. 

Він має прояв, як ми казали вище, на рівні текстотвірних моделей: контамінація, 

змішання, гібридизація текстових типів. Ці явища можна представити як діалог 

текстового екземпляра із його конвенційною нормою, як діалог між функцією 

(комунікативним призначенням) тексту та потенційно можливою формою для 

втілення цієї функції [74:113]. В результаті такої гібридизації з‘являються 

трансформовані тексти. В аналізованому коміксі трансформацію можна 

прослідкувати таку: «Максим Оса» розповідає нам про козака, тобто це 

відображення певної історичної епохи, але ж, крім того, що засіб створення тексту 

– є комікс, він ще й містить ірреальні фантастичні події. Тут поєднуються 

мовленнєві особливості, характерні для коміксу, але ж водночас на тому ж 

просторі «контамінуються» і мовленнєві особливості козацької «дійсності». Отже, 

з одного боку, за коміксом конвенційно закріплені сюжети фантастичного змісту, 

але ж тут фантастичне ірреальне співіснує із реальним, але минулим, (тобто теж 

частково ірреальним). Комікс будується за драматургічним принципом [32], тобто 

у класичному коміксі спостерігається єдність міста, часу та дії. У межах 3-4 

панелей вибудовується зав‘язка, кульмінація подій, відсутність розв‘язки при 

цьому залишає кінець відкритим, даючи можливість безкінечного тривання 

історії. З іншого боку, припустимо, що аналізований твір – це історичний роман. 

У класичному історичному романі автор ставить завдання не просто зображати 

людей у умовах конкретного історичного часу (сучасна дійсність передається у 

ньому із вражаючою пластичністю та життєвою правдою, відтворюючи вдачу та 

психологію людей того часу), але й наблизити читача до дійсності. Ця дійсність 

повинна сприйматися зовсім наївно, як існуюча, звідки та як ця дійсність 

з‘явилася – таке питання перед автором не ставиться. Ця абстрактність у підході 

до історичного часу впливає на зображення історичного міста дії [42]. Зверніть 

увагу, що автор коміксу просто помістив читача через хронотопічні дейктичні 

вказівки у вересень 1636 року у східні окраїни Речі Посполитої. Отже, текст 

історичного роману представлений неконвенційно через комікс. З‘являється нова 

художня текстова форма, що руйнує попередній семантичний простір, 

вибудовується інша картина світу, де співіснують і козаки, і перевертні, 

відбувається стикання картин світу, чим підсилюється впливовий ефект 

аналізованого коміксу. 
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РОЗДІЛ 3 

 

КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО КОМІКСИ 

 

Комікс визначають як суміжні малюнки й інші зображення в значеннєвій 

послідовності, призначені для передачі інформації та/чи викликання у глядача 

естетичного задоволення. За великим тлумачним словником сучасної української 

мови комікси – це графічно-оповідний жанр, серія малюнків з короткими 

текстами, що утворює цільну розповідь [87: 559]. У словнику 1980 року  комікси 

характеризуються, як притаманні капіталістичним країнам, вони «пригодницькі 

(переважно про вбивства, отруєння тощо), рясно ілюстровані книжечки, 

розраховані на низькі уподобання та смаки. Безумовно, тлумачення коміксів через 

словники є важливим у діахронічному аспекті, адже можна простежити динаміку 

конотативних значень, але ж у нашій експериментальній частині ми хочемо 

звернутися саме до уявлень про комікс носіїв певної культури. Ми хочемо 

встановити експериментальним шляхом, зокрема через проведення асоціативного 

експерименту та використання методики семантичного диференціалу, як 

реалізується гетерогенність коміксу через мову носіїв нашої культури. 

Важливою особливістю психолінгвістичних досліджень є їх звернення до 

значення слова, тобто до його семантики. У лінгвістиці аналіз семантики мовного 

знака є пов'язаним, перш за все, з вивченням лексичного значення слів і виразів, 

процесу зміни значень мовних одиниць, з дослідженням оборотів мови або 

граматичних форм. У той же час психолінгвістика розрізнює об'єктивну і 

суб'єктивну семантику [11]. Перша являє собою семантичну систему значень 

знаків конкретної мови (головним чином слів), друга виступає як асоціативна 

система значень, існуюча в свідомості індивідуума. У зв‘язку із цим семантичні 

ознаки мовних знаків поділяються на: 1) пов'язані з областю уявлень-асоціацій 

(суб'єктивні) і 2) належать семантичним компонентам лексики, що розглядається 

в абстрактно-логічному (об'єктивному) плані. При цьому в психолінгвістичних 

розумінні поняття «семантичне поле» означає сукупність слів (пов'язаних за 

змістом з даною лексемою) разом з їх асоціаціями.  

У межах роботи було вирішено визначити об‘єктивні компоненти значення 

через суб‘єктивні уявлення-асоціації, адже комікс як лінгвокультурний феномен є 

відносно новим для нашої культури, чужим. Найбільш ефективним методом 

вивчення психологічно реальних значень та концептів як «реальностей 

свідомості» людей є психолінгвістичний експеримент, а саме асоціативний 

експеримент. За допомогою експерименту ми дізнаємось, крім уявлень про комікс 

у респондентів, ще й побічно (через виявлення найчастотніших компонентів) те, 

які ж взаємодіючі коди існують у тексті коміксу, які є провідними для них, 

визначальними, які мають найважливіше значення при сприйнятті коміксу. Для 

цього було вирішено провести опитування, що проходило у 2 етапи із 

використанням двох різних методик: 

1) асоціативного експерименту (див. п. 3.1); 

2) методики семантичного диференціалу (див. п. 3.2). 
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Треба зауважити, що використання саме декількох методик виступає як 

свого роду верифікація, можливість перевірити та підтвердити те, що ми 

отримали на першому та другому етапах. 

 

 3.1. Гетерогенний асоціативний простір уявлень про комікс 

Асоціативні процеси як феномен психіки вивчалися з давніх пір. На 

початковому етапі становлення психології як науки психологи вважали, що 

вивчення асоціацій – це їх основне завдання, адже асоціації є неконтрольованим, 

спонтанним відтворенням змісту свідомості та підсвідомості суб‘єкта, що 

виводить на рівень вербалізації «потік підсвідомості» [68: 203]. В практичній 

психології авторами цієї методики вільних асоціацій прийнято вважати 

американських психологів Х.Г. Кента і А.Дж. Розанова. А ось психолінгвістичні 

варіанти асоціативного експерименту були розроблені у роботах Дж. Діза та 

Ч.Осгуда. У вітчизняній психології та психолінгвістиці методика асоціативного 

експерименту було вдосконалена та апробована в експериментальних 

дослідженнях О.Р. Лурія і О.С. Виноградової [43]. 

Отримане в результаті асоціативного експерименту семантичне поле - це не 

тільки фрагмент вербальної пам'яті людини, а й фрагмент образу світу того чи 

іншого етносу, що відображений у свідомості «середнього» носія тієї чи іншої 

культури, його мотивів і оцінок і, отже, культурних стереотипів [69]. Представник 

того чи іншого етносу сприймає будь-який предмет не тільки в його просторових 

вимірах і в часі, але і в його значенні, а значення концентрують в собі 

внутрішньосистемні зв'язки об'єктивного світу. У значеннях, на відміну від 

особистісного сенсу, фіксується певний культурний стереотип, інваріантний образ 

даного фрагмента світу, притаманного того чи іншого етносу. Культурні 

стереотипи засвоюються в процесі соціалізації. В силу цього культура не може 

бути абстрактно-людською, вона завжди конкретно-людська, тобто етнічна. 

Асоціативний експеримент є найбільш розробленим методом 

психолінгвістичного аналізу семантики, який виявляє семантичні характеристики 

окремих значень слів, асоціативні зв‘язки між словами та групами слів та 

дозволяє судити про специфіку індивідуальної мовної свідомості, про суб‘єктно-

афективну оцінку соціальних феноменів, будувати мовну картину світу. 

Процедура асоціативного експерименту полягає в наступному. Респондентові 

пред'являється слово або цілий набір слів і йому необхідно відповісти словами, 

що першими спадають на думку Зазвичай кожному випробовуваному дається 100 

слів і 7-10 хвилин на відповіді. Звичайно, в межах кваліфікаційної роботи ми 

дещо змінили процедуру проведення у зв‘язку із обмеженнями до обсягу роботи 

та дещо іншими завданнями, які ми ставили при проведенні асоціативного 

експерименту. У зв‘язку із відношенням до коміксу, як до смішного, 

несерйозного, ми не знайшли вичерпні статті із реакціями на слово-стимул 

комікс. Як реакція на слово-стимул література комікс фігурує у [103]. 

Електронний словник асоціацій [98] дає такі реакції російською мовою: 

компьютерный, ранний, сегодняшний, целый, детский. Отже, вибір саме цього 
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різновиду експерименту ми вважаємо доцільним і через відповідність до 

поставлених завдань дослідження, і через потреби науки. 

При проведенні першої частини опитування, респондентам було 

запропоновано заповнити надруковану анкету. Вони повинні були вказати рік 

народження, стать, освіту та дати відповідь на таке питання:  «Які слова 

спадають Вам на думку, коли Ви чуєте слово «комікс». Запишіть, будь ласка, не 

більше 5 слів.» (див. рис. Б.3.1, додаток Б). Окремо хотілося зупинитися на 

питанні рідної мови випробуваних. Експеримент проводився у Одесі, в якій 

проживають переважно російськомовні мешканці, отже й вимог щодо мови, якою 

респонденти заповняли анкету, не висувалося. Анкета була розроблена 

українською мовою, що звичайно викликало деякі питання у респондентів щодо 

перекладу деяких слів. Відповіді були надані і російською, і українською мовами, 

але у зв‘язку із тим, що кваліфікаційна робота не передбачає співставлення у 

концептуалізації коміксу у різних ментальностях, ми не виокремлювали відповіді 

українською та російською мовою. 

В експерименті взяли участь 52 респонденти віком від 22 до 64 років, з 

яких: 58% (22) - чоловіки, 42% (30) – жінки; мають вищу освіту – 56% (23), 

середню – 44 % (29). Час відповіді був необмеженим, що стосується кількості 

реакцій, то рекомендовано було не більше, ніж 5 слів, але ця вимога була не 

категоричною, тому ми маємо відповіді із більшою кількістю реакцій. Результати 

були зведені та оброблені за допомогою програми Microsoft Excel в таблицю. 

Взагалі, вважається, що у асоціативному експерименті істотною є саме перша 

реакція, але ж комікс, як нам здається, явище багатошарове, тому ми вирішили 

дати можливість респондентам виявити більше реакцій, що насамперед допоможе 

виявити, синтезом яких шарів є комікс у свідомості наших респондентів. Для 

цього ми аналізуватимемо спочатку сукупність реакцій із прив‘язкою до 

респондента, де ми встановлюємо якими за походженням засобами, на думку 

респондентів, створений комікс. Вихідним для нас є визнання коміксу як одного з 

засобів масової інформації (ЗМІ). Ці засоби розподіляють на словесні (ми будемо 

називати їх вербальними), звукові та візуальні. Для цього ми аналізували кожну 

групу реакцій кожного респондента та виявляли, які з них свідчать про те, що в 

свідомості респондента комікс актуалізується через походження його елементів та 

належить до: 

1) словесних ЗМІ через такі реакції як: журнал, текст, книжечка, 

розповідь та інші; таких реакцій було знайдено 17; 

2) візуальних ЗМІ (разом-43 реакції):  

 статичних (рисунки, картинки, малюнки, кольорові картинки, 

раскраска та інші); таких реакцій було знайдено 26; 

 динамічних (аніме, мультик, кадри з мультсеріалу, кадр, фільм, 

сценка, американская детская анимация та інші); таких реакцій було знайдено 17. 

На підставі цього розподілу ми визначили, скільки респондентів у своїх 

реакціях і як (гомогенний лінійний або гетерогенний багатошаровий?) 

актуалізували свої уявлення про комікс у своїх реакціях. Ми отримали такі 

комбінації, впорядковані за зменшенням частотності: 
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 як сукупність візуальних елементів в різних комбінаціях (наявний 

хоча б один: статичний або динамічний ) 34 респонденти; 

 як суто статичні візуальні – 8 респондентів; 

 як вербальні та візуальні статичні – 8 респондентів; 

 як суто динамічні візуальні - 6 респондентів; 

 як візуальні (статичні і динамічні) – 4 респонденти; 

 як вербальні і візуальні (статичні та динамічні) - 3 респондентів; 

 як вербальні та візуальні динамічні – 2 респонденти. 

Як бачимо, переважна кількість респондентів через свої реакції 

продемонструвала саме візуальний характер коміксу, його тяжіння до візуальних 

ЗМІ. Для нашого ж дослідження цей результат є важливим тому, що це дає нам 

підставу припустити, що саме візуальний код є провідним при сприйнятті тексту 

коміксу. 

Звичайно, що у реакціях деяких респондентів неможливо було здійснити 

цей розподіл, тому що, наприклад, реакції віддзеркалювали лише конотативне 

значення, наприклад: у наступному "залежність"(мається на увазі «у 

майбутньому»); радость, смех, развлечение; Страх, фантазія, сміх, здивування, 

шок та інші. Таких респондентів було 16. Умовно їх можна поділити на тих, хто 

уявляє комікс як явище, що впливає емоційно, для таких людей важливим є саме 

чинник впливу, форма ж – є неважливою; інша група – це люди, які незнайомі із 

цим явищем, а асоціюють його із комічними акторами (комик, комедия) або 

ставляться демонстративно негативно(Не інтересуюсь, у наступному 

"залежність"). Актуалізація значення комікс здійснюється через його афективну 

функціональну спрямованість. Тут ми наближаємось до іншого етапу 

дослідження, де ми виокремлюємо семантичні компоненти коміксу у свідомості 

респондентів, щоб спів ставити їх із тлумаченнями словників. 

Ми вирішили обходити питання диференціації уявлень за такими 

покажчиками як стать, вік, освіта; це не входить до завдань для даної роботи, 

адже ми прагнемо виокремити суб‘єктивну семантику слова «комікс», а через 

об‘єктивну дійти висновків щодо об‘єктивної. У нашій вибірці наявні усі основні 

ознаки генеральної сукупності, яка в межах нашої кваліфікаційної роботи повинна 

допомогти сформувати об‘єктивні уявлення носіїв мови про комікс. Відповідно до 

вікової періодизації [88], нашу вибірку складає вікова група зрілого віку, що 

складається із наступних періодів:  

1 період - чоловіки 24-35 років, жінки 22-35 років; 

2 період - чоловіки 36-60 років, жінки 36-55 років. 

І лише один респондент – 64 роки , що входить до групи похилого віку. На 

нашу думку така вибірка є репрезентативною, адже вона корелює із завданнями, 

які були поставлені при проведенні експерименту. Ми вже підкреслювали, що 

комікс є відносно новим для нашої культури, отже наявність у вибірці осіб 

другого періоду зрілого віку віддзеркалить застарілі уявлення про комікс, 

пов‘язані із позиціонуванням коміксів як таких, що розраховані на низькі 

уподобання, як ми зазначали вище. 
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У результаті було отримано 171 відповідь-реакція, з них: 77% склали 

реакції-словоформи, 22% - реакції-словосполучення і лише 1% - реакції-речення 

(див. рис. Б.3.1.1). Це звичайно пов‘язано із формулюванням завдання у 

опитуванні, адже там значилося записати саме слова. Отже, цілком закономірним 

є те, що 70 % усіх реакцій (120 реакцій) – це іменники у називному відмінку, 

причому переважна кількість реакцій (80 %, 97 реакцій) в однині, 20 %, 

відповідно, у множині. Відповідно, 7 % складають прикметники (красочный), 

прислівники (на нашу думку, тут респонденти подумки переносяться у уявну 

ситуацію і нібито включаються у процес реального читання коміксу, їхні реакції – 

це нібито коментарі до цього процесу: весело, занимательно, интересно, смешно, 

увлекательно, прикольно). 

Асоціативне поле досліджуваного слова у свідомості респондентів по 

завершенню обробки отриманих відповідей постало у такому вигляді: 

Комікс 171 – смех/сміх 12(9/3), прикол 6, журнал 5, рисунок 5, 

развлечения/розвага 4(3/1), юмор 4, занимательно 3, комедия 3, мультфільм 3, 

радость 3, улыбка 3, детство 2, комик 2, мультики 2, прикольно 2, сказки 2, 

сценка 2, фантастика 2, человек паук 2, "Комикс" - это рассказ в рисунках для 

взрослых или для детей, 95 квартал, Iron Man, Marvell, MARVELL, Spider Man, 

америка, американская детская анимация, американцы, анекдот, аниме, 

Аркадий Райкин, Бетмен, бум, бумага, Веселий розвивальний журнал, весело, 

веселье, вистава з участю комедійних акторів, внимание, восприятие, всегда 

интересно, выдумка, вымысел, Галустян, дети, детские приколы, детское, 

дитинство, журнал з малюнками, Журнал о супер героях, журналы, здивування, 

игрушки, интересно, истории, кадр, кадри з мультсеріалу, казкові герої, 

карикатура, картинка, картинки, картинки зверей, квадратик, кино актер Джим 

Керри, книжечка, кольоровий малюнок, кольорові картинки, комики, компания, 

комикс "Пиф", красочный, Крокодил-журнал сов. времен, кросвордики, манга, 

Мистецтво, Міккі Маус, мультик, мультики, мультяшки, Мурзилка, Не 

интересуюсь, не люблю, несколько черно-белых картинок, Нечего нету, парадокс, 

пародия, популярные, приключения, психологія, развитие, раскраска, рассказ в 

картинках, рисунки, рисунки "Микки Маус", робот, рожицы, розвага, розповідь, 

смешно, смысл, страх, супер герої, супермен, текст, текст з малюнками, 

увлекательно, удовлетворение, у наступному "залежність", фантазія, фентези, 

фильм, хорошее настроение, цвет, Цікава розповідь у малюнках. Навіть діти, що 

не вміють читати роздивляються і радіють, Чарли Чаплин, шарж, шок, шутки, 

юмористическое изображение нашей жизни, Японія, яскраві малюнки 

171+120+0+96. 

Далі ми зробили семантичну інтерпретацію отриманих реакцій, яка 

полягала у осмисленні отриманих асоціацій як мовних репрезентацій 

семантичних компонентів слова-стимулу (сем). Для цього ми робили 

переформулювання значень реакцій у значення семантичних компонентів через 

узагальнення результатів: близькі за семантикою реакції, що фактично називають 

той самий ж семантичний компонент, ми об‘єднували, а частотність їх сумували. 

Не інтерпретувалися індивідуальні асоціації, якщо вони носили суб‘єктивно-
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особистісний характер, тобто не зрозумілим є зв‘язок стимулу та реакції, або 

існувало декілька варіантів тлумачень цього зв‘язку, наприклад: комікс → 

компания (російськ.). Але ж деякі індивідуальні реакції ми нижче розглядатиме. 

Отже, спираючись на словники синонімів, ми згрупували асоціативні реакції 

таким чином, щоб формулювання сем узгоджувалося із досліджуваним словом 

«комікс» (Таблиця Б.3.1.2, додаток Б).  Отже, бачимо, що найчастотнішими 

семантичними компонентами є матеріальна форма та призначення. Вони 

складають ядро асоціативного поля, причому в межах кожного з них теж існує 

диференціація, наприклад: форма – зовнішня (рисунок, анімація, друкований 

журнал, кінофільм, текст з рисунком, текст) та внутрішня (комічне, вигадане). 

Нам здається, що значне превалювання таких асоціацій пов‘язано саме із 

гетерогенною природою самого коміксу, з особливостями сприйняття їх, 

специфікою провідних репрезентативних систем та, наприкінці, із синестезією, 

без якої комікс не сприймався би як цілісний.   

 Ми виокремили також групу для реакцій, що складають номінації: 

 журналів коміксів та видавництв, що існують зараз: Marvell 2 (відоме 

видавництво), Spider Man (человек паук), Iron Man, комикс "Пиф", супер герої , 

Бетмен, Журнал о супер героях, человек паук, супермен;  

 журналів, які існували в минулому: Мурзилка, "Крокодил"-журнал 

сов. времен.  

Наявність номінацій є свідченням, на нашу думку, про поширення коміксів 

останнім часом, а також із стереотипними уявленнями про приналежністю 

коміксів до Америки, бо більшість відповідей стосувалася саме назв коміксів, що 

були видані та видаються зараз у Америці, а також тематика, яка 

прослідковується саме у американському коміксі. Отже, ці уявлення є культурно 

зумовленими.  

Фонетичні асоціації присутні у такому прикладі: парадокс (від комікс – 

наявність між ними рими; комик, комедія. В цих прикладах присутній ще 

компонент асоціації за подібністю, але ж це не так суттєво. Такий висновок ми 

робимо з таких реакцій як: комики, комик, Чарли Чаплин, Аркадий Райкин, 

вистава з участю комедійних акторів, 95 квартал, Галустян, кино актер Джим 

Керри. Для респондентів, що дали цю відповідь, комікс не є стійким, частотним 

або знайомим, тому вони дали безпосередньо реакцію комік, якнайближчу до 

фонетичного образу слова-стимулу, це свого роду підміна понять (для осіб вікової 

групи, що наближається до групи похилого віку) та опосередкована реакція на 

попередню реакцію (для більш молодих респондентів). Наприклад: респондентом 

були надані такі реакції: Смешно, всегда интересно, прикольно, весело, 95 

квартал. Можна інтерпретувати цю реакцію як опосередковану схожість: комікс 

такий же смішний, цікавий і т.д. як і команда КВК «95 квартал». Отже, через такі 

реакції-асоціації ми можемо додатково виявити індивідуальні асоціації, що носять 

суб‘єктивно-особистісний характер, а саме ті, які можна сформулювати так: те, 

що респондент вважає смішним. Чарли Чаплин та Аркадий Райкин смішні для 

респондента віком 64 роки (анкета №30); 95 квартал- для респондента віком 49 

років (анкета №42), кино актер Джим Керри - для респондента 30 років (анкета 
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№34), Галустян – для респондента віком 24 роки(анкета №25). Ці реакції 

одночасно дозволяють зробити висновок про те, що уявлення про комічне є 

диференційованими за віком, звичайно ж, це є логічним, але тут це підтверджено 

експериментально у нашій вибірці. Цікавим прикладом прояву вікової 

диференціації є реакція «Крокодил»-журнал сов. времен. З одного боку, 

респондент припускав, що його реакція крокодил може бути невірно 

інтерпретована або інтерпретована як неадекватна, тому вона представлена у 

вигляді тлумачення, хоч це і суперечить завданню. 

  

3.2. Семантично диференційований простір уявлень про комікс 

Зворотна сторінка анкети створена із використанням методики 

семантичного диференціалу (див. рис. Б.3.2, додаток Б). Вона була виконана на 

зворотній сторінці для того, щоб респонденти не змогли їх побачити, адже при 

наданні відповідей на першому етапі експерименту (асоціативному) респонденти 

могли несвідомо використати деякі формулювання з другого етапу, що могло 

дати значну похибку у результатах та вплинути на їх адекватність. Нами було 

використано 10 оцінних шкал для визначення відмінностей при оцінюванні 

коміксу різними респондентами. Методика семантичного диференціалу - 

поодинокий випадок методу шкалювання, розроблений та описаний Ч. Осгудом. 

Згідно із його теоретичними положеннями, оцінка особи, предметів, явищ 

здійснюється через оцінку знака (слова), що представляє ця особа, предмет чи 

явище. У психолінгвістиці цей метод слугує для побудови суб‘єктивних 

семантичних просторів слів через кількісне (і водночас якісне) індексування 

значення слова за допомогою двополюсних шкал. На кожній шкалі є градація із 

парою полярних кваліфікаторів (антонімічних прикметників), при чому 

центральна позиція на шкалі є нейтральною. За допомогою цього методу 

вимірюється не денотативне (що позначає предмет) значення того чи іншого 

поняття, а конотативне (смислове), емотивне, метафоричне або афективне 

значення, пов‗язане із персональним смислом, соціальними настановами, 

стереотипами та іншими емоційно насиченими, слабо структурованими та мало 

усвідомлюваними формами узагальнення [68:217]. Метод виявляє унікальне 

психологічне наповнення, яке дана особа, предмет чи явище (об‘єкт дослідження) 

набули виключно для конкретного індивіда в результаті його індивідуального 

досвіду. Отже, кожен респондент фіксує свій особистий досвід, але ж 

репрезентативна вибірка дозволяє виявити суспільно закріплену оцінку явища, 

яке позначене цим словом. 

Нами було розроблено 10 оцінних шкал для визначення відмінностей при 

оцінюванні коміксу різними респондентами. Отримані результати були зведені та 

оброблені у таблицях за допомогою програми Microsoft Excel. Шкали були 

згруповані у 3 блоки: 

1) блок, в якому випробувані давали відповідь на питання: Якими є 

комікси на Вашу думку? Тут були надані такі полярні кваліфікатори, оцінювання 

яких здійснювалося за градацією із 7 значень (від -3 до 3): 

а) дитячі – дорослі; 
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б) серйозні - веселі; 

в) розважальні – пізнавальні; 

2) блок, в якому було поставлене таке питання: Що зазвичай роблять із 

коміксом? де ми встановлюємо як на думку рецензентів здійснюється «читання» 

коміксів, наскільки їх читають чи наскільки їх розглядають, як назвати процес 

створення коміксу (малювання або письмо). Як за думкою респондентів можна 

назвати цей процес? Відповідь на це питання дасть можливість побічно оцінити 

для кого з респондентів комікс виступає як друкований чи візуальний ЗМІ. Тут 

надані такі полярні кваліфікатори: 

а) читач читає – читач розглядає; 

б) автор малює - автор пише; 

3) блок, в якому ми намагалися виявити просторові уявлення про 

приналежність коміксу мистецтву, адже його ще називають «дев‘ятим 

мистецтвом» [72]: 

а) мистецтво -  продукт масової культури; 

б) література – кіно; в) література - образотворче мистецтво; 

г) кіно - образотворче мистецтво; д) зображення – текст. 

Результати експерименту зведено у таблицю Б.3.1 (див. додаток Б), в якій 

стовбець «1» - дитячі – дорослі, «2» - серйозні - веселі, «3» - розважальні – 

пізнавальні, «4» - читач читає – читач розглядає, «5»- автор малює - автор пише, 

«6» - мистецтво -  продукт масової культури, «7» - література – кіно, «8» - 

література - образотворче мистецтво, «9» - кіно - образотворче мистецтво, «10» - 

зображення – текст. Далі ми зробили статистичний аналіз за допомогою програми 

Microsoft Excel та визначили загальну кількість балів, що приписувалася за 

кожним полярним кваліфікатором та середнє арифметичне за кожною оцінкою. В 

результаті отримали таблицю Б.3.2 (див. додаток Б). Звичайно, кожен респондент 

фіксував свій особистий досвід, але ж репрезентативна вибірка дозволяє виявити 

суспільно закріплену оцінку явища, що позначено словом комікс. Отже, ми 

вважаємо, що саме X (середнє арифметичне значення, див. табл. Б.3.2) і є цією 

оцінкою. Результати ми наочно представили на рисунку Б.3.2.1, рисунку Б.3.2.2, 

рисунку Б.3.2.3, рисунку Б.3.2.4 (див. додаток Б), на яких можна побачити: 

розподіл відповідей у відсотках за кожним з балів та значення середнього 

арифметичного Х, що позначене символом «*» на оцінній шкалі. 

Окремо хотілося б зупинитися на розподілі диференційованих уявлень про 

комікс за трьома наступними кваліфікаторами: література – кіно; література - 

образотворче мистецтво; кіно - образотворче мистецтво. Як можна побачити, у 

цій групі полярних кваліфікаторів ми маємо можливість визначити, ближчим до 

чого вважають респонденти комікс: між літературою і кіно, між літературою і 

образотворчим мистецтвом, між кіно та образотворчим мистецтвом. Ми 

вважаємо, що наочно відобразити отриманий результат можна у вигляді 

трикутника, через те, що у співставленні брали участь усі можливі комбінації (і 

кіно, і образотворче мистецтво, і література). Отже, ми можемо поєднати ці 

відповіді у вигляді трикутника, сторонами якого будуть наші шкали із полярними 

кваліфікаторами, на кожній стороні яких ми нанесли точку, яка відображає 
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середнє арифметичне значення за цими трьома кваліфікаторами (див. табл. Б.3.2). 

Трикутник можна побачити на рис. Б.3.2.5 (додаток Б). Якщо поєднати точки із 

значеннями середніх арифметичних, ми отримаємо внутрішній вписаний 

трикутник (він є накресленим пунктирною лінією), що наочно покаже місце 

коміксу серед цих різновидів мистецтва за уявленнями респондентів. Бачимо, що 

респонденти асоціюють комікс як такий, що менше всього є близьким до 

літератури, тобто його зв‘язок із іншими різновидам мистецтва є сильнішим. Це 

перетинається і з результатами, отриманими на етапі асоціативного експерименту. 

Дослідження уявлень про комікс за методикою семантичного диференціалу, 

а саме наочне зображення отриманих результатів, дають підставу сказати, що 

єдине сформоване уявлення про комікс – це уявлення про його змішаний 

гібридний характер. Звичайно, ми отримали середнє статистичне, що 

віддзеркалює об‘єктивні уявлення, але ж, якщо подивитися уважно на гістограми, 

зображені на рис. Б.3.2.1, рис. Б.3.2.2, рис. Б.3.2.3, рис. Б.3.2.4 (див. додаток Б), то 

можна сказати, що за кожним з кваліфікаторів (окрім кваліфікатора «мистецтво -  

продукт масової культури» див. рис. Б.2.1.3 Е) існує така тенденція, що велика 

кількість (за різними кваліфікаторами – 30-40% всіх респондентів) відповідей 

респондентів зосереджена на нейтральному значенні «0», що свідчить про або про 

реальне відображення уявлень як синтезуючих, інтегруючих різні коди, загальний 

гетерогенний характер коміксу, або про невиразність, сплутаність уявлень 

респондентів (адже відповідь «0» все ж таки є нейтральною). Тому, в результаті 

сила того чи іншого полюсу кваліфікатора компенсується за рахунок спутаних 

уявлень про комікс. Найбільш вираженими у уявленнях про комікс є уявлення про 

них, як про «веселі» (Х=1,3), далі як «продукт масової культури» (Х=0,9). Також 

достатньо частотними є уявлення про комікс через процеси читання та 

розглядання, з яких превалює саме читання (Х=0,7), а також про процес створення 

тексту коміксу автором: тут за уявленнями наших респондентів превалює «автор 

малює» (Х=-0,8), гістограма (рис. Б.3.2.2 Д, додаток Б) демонструє значна 

кількість (44% - максимум з усіх інших покачиків) належать до нейтральної 

відповіді («0»). Якщо ж звернутися до реальності створення тексту коміксів, то 

можна зрозуміти, з чим це пов‘язано. Комікс створює ціла творча команда: 

письменник та команда художників (4 людини із різними функціональними 

обов‘язками). 
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ВИСНОВКИ 

Комікс – особливий полікодовий текст, у якому вербальні, візуальні, 

метаграфемічні та культурні коди створюють єдине ціле, що має комплексний 

прагматичний вплив на адресата, тому різновиди засобів створення тексту 

коміксів зумовлені на нашу думку саме через цю  інтегральну природу кодів. 

Комбінування різних за походженням кодів відбувається системно: в рамках 

однієї панелі через представлення певної сукупності кодів, які (згідно із 

інтенціями автора) комбінуються в певній залежності із різними варіантами 

семантичних зв‘язків між ними; в рамках полоси, розвороту, сторінки та, 

наприкінці, усього коміксу до комбінування кодів накладається комбінування 

різних типів змикань, типів обробки поданої, відповідно, на суміжних панелях, 

розворотах, сторінках інформації для декодування смислу. Ці засоби можна 

розглядати як гетерогенні за формою. Різні комбінації змикань між панелями у 

просторі полоси, розвороту та сторінки формують динамічний гетерогенний засіб 

сприйняття та розуміння тексту коміксів, який, спираючись на антиципацію, 

інтегрує смисл. 

Звичайно, комікс, як і будь-який текст, має поліфонічну змістовну 

структуру, яка має багато ступенів свободи. І ми в нашій роботі довели, що 

полікодовість такого тексту та гетерогенність його засобів перетворює зміст 

тексту в ще більш багатомірний, читач здійснює у момент «читання» коміксу 

велику кількість переключень, що повинно було б призводити до нерозуміння 

смислу тексту, але ж за рахунок спрощення малюнку, його цілеспрямованості, 

наочності та високого конвенційного ступеню, читач розуміє, миттєво схоплює 

смисл. Ця риса характеризує такі гетерогенні засоби створення тексту коміксів як 

наявність діалогів «свого» та «чужого» слова, включення інтертекстів на 

змістовному та формальному рівнях та, взагалі, інтертекстуальність та 

інтеріконічність коміксу. На змістовному рівні функціонально-стилістична 

гетерогенність має прояв у явищі стилізації: в ньому відображено час існування 

козацтва, їх культуру, їх самобутність, стиль тієї епохи. Але ж форма 

представлення тут – сучасний нехарактерний для нашої культури комікс. Автор 

використовує подобу «чужого слова», він говорить «своїми» словами для 

вирішення власних творчих завдань, імітує чуже слово, використовуючи для 

цього інтертекстуальні переключення. 

Специфіка тексту коміксу визначає необхідність поєднати зображення із 

текстом, але зробити це таким чином, щоб вони не просто висловлювали думку 

автора, а привертали до себе увагу, викликати асоціації. Ці засоби 

характеризуються гетерогенністю на рівні текстотвірної моделі через порушення 

канону, конвенційної форми представлення тексту, його прототипу. В 

аналізованому коміксі таким засобом є порушенням конвенційної норми, канону 

через поєднання у єдиному просторі тексту коміксу мовленнєвих особливостей 

технічного вербального коду (ідеограматизовані графеми, еліпсис, покажчики 

дейксису, лайлива лексика, загальне прагнення до мінімізації текстового 

компоненту) коміксу та культурного коду (лайлива лексика, притаманна тому 

часу; евфемізми, інверсії, номінації), що не є конвенційною нормою, прототипом 
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ані для текстів коміксу, ані для історичних романів, тобто автор порушив канон, 

що є в даному випадку не нейтральним, стилістично маркованим, навантаженим 

стилістично значимою інформацією елементом. 

Усі класифіковані засоби створюють текст коміксів як структуроване 

багатомірне системне явище. 

У ході експериментального дослідження ми з‘ясували, що переважна 

кількість респондентів продемонструвала саме візуальний характер коміксу, його 

тяжіння до візуальних ЗМІ. Для нашого ж дослідження цей результат є важливим 

тому, що це дає нам підставу стверджувати, що саме візуальний код є провідним 

при сприйнятті тексту коміксу. Обидва етапи експерименту демонструють 

гетерогенні уявлення про комікс у респондентів. Гетерогенність проявляється у 

тому, що комікс сприймається варіативно спочатку за формою представлення. 

Можна пов‘язувати цю різнорідність із диференціацією культурних стереотипів 

сприйняття коміксу, їх теперішньою динамікою, адже знаки коміксової семіотики 

супроводжують нас у рекламних повідомленнях, причому теж диференційовані на 

динамічні (на телебаченні) та статичні (зовнішня реклама). Також ми пов‘язуємо 

гетерогенність уявлень про комікс з особливостями сприйняття окремої людини, в 

залежності від того, яка репрезентативна система для людини є провідною. Але 

також результати експерименту демонструють безумовно, що комікс не 

сприймається як мистецтво (на відміну від Америки та Японії), він є продуктом 

масової культури, що свідчить про збереження усталених історично зумовлених 

стереотипних уявлень, та займає проміжне «існування» у трьох різновидах 

мистецтва (літературі, кіно, образотворчому мистецтві), генеруючи тим самим 

свій власний різновид мистецтва, синестезуючи їх коди у собі, використовує їх 

здобутки, щоб адаптувати їх під свої потреби. 

На нашу думку, вивчення засобів створення тексту коміксів багато у чому 

дозволяє зрозуміти шлях подальшого розвитку засобів масової інформації, а 

також усвідомити принципи впливу реклами, політичної агітації та інших 

технологій на масову свідомість, дозволяє оцінити тенденції розвитку світової 

культури в цілому. Таким чином, розкриваються широкі перспективи не тільки у 

лінгвістичних науках, а і в інших областях знань. 
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Додаток А 

Графічне представлення результатів дослідження 

  

Рис. А.2.1.1. Структура змістовних компонентів тексту коміксу 

Таблиця А.2.1.1 

Приклади типів змикань 

Найменування типа Графічна реалізація 

Moment-to-moment (від 

моменту до моменту): цей 

різновид не потребує великих 

зусиль читача, щоб здійснити 

змикання цих кадрів (панелі 

№№133 та 134);  

Action-to-action (від дії до дії) 

(панелі №№ 30, 31, 32); 
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Продовження таблиці А.2.1.1 

Subject-to-subject (від суб‘єкта 

до суб‘єкта із постійним 

місцем дії чи ідеї): потребує 

значної уваги та високого 

ступеню залученості читача 

для розуміння таких 

переходів (панелі №№219, 

220) 

 

Scene-to-scene (від місці до 

місця): потребують 

використання дедуктивних 

здібностей та переносять 

читача на значну відстань як 

у часі, так і в просторі (панелі 

№№ 120, 121) 

 

Aspect-to-aspect (від аспекту 

до аспекту): ігнорує час, щоб 

передати певні аспекти 

настрою, ідеї чи місця дії 

(панелі №№140-143) 
 

Non-sequitur (від лат. «не 

виходить»): переходи між 

кадрами не є непослідовними, 

між ними відсутній логічний 

зв‘язок(у аналізованому 

коміксу відсутні, тому 

наводимо приклад [105: 70]. 
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Рис. А.2.1.2. Таксономічна характеристика рівнів текстової гетерогенності 

 



54 
 

Рис. А.2.2.1. Розгорнута універсальна модель сукупного коміксового коду 

 

 

 

 
Рис. А.2.2.1.1. Приклад появи звука у коміксі через змикання панелей 

при читанні 
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Рис. А.2.2.3.1. Співвідношення кількості панелей 

 

Рис. А.2.2.3.2. Кількісна характеристика різновидів планів, де: 

1 - панорамний, 2 – загальний, 3 – середній, 4 – американський; 5 - 

ближній, 6 - крупний план, 7 - детальний 
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Рис. А.2.3.1.1. Структурна схема формально виражених інтердискурсивних переходів 

 Текст 1.1. та 1.2. – відповідно, Розповідь Максима Оси про набіг на турецькі торгові кораблі 

на Чорному морі 

 Текст 2 - Розповідь Оси про те, як він узнав, що його захоронили 

 Текст 3 - Розповідь Зенона Кричевського про те, як він зустрів Матвія Хвоста 

 Текст 4 - Спогади та роздуми щодо зв‘язку між подіями 

 Текст 5 - Розповідь отця Силантія про світ як картину 
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 Рис. А.2.3.1.2. Динаміка розподілення інтердискурсивних переходів в тексті 

коміксу 

             
 Рис. А.2.3.1.3. Приклади картин із зображенням козака Мамая 
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