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ЗАСОБИ КОГЕЗІЇ ТА КОГЕРЕНТНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ КОМІКСІ 
 

У статті розглядаються феномен когезії та когерентності, а також засоби їх експлікації на матеріалі 

англомовного коміксу “Captain America”. За допомогою елементів когерентності читач може повноцінно 

зрозуміти текст, а не розцінювати його тільки як набір вербальних та невербальних компонентів. У статті автор 

звертає увагу на поєднання вербальних та невербальних елементів, яке створює цілісність тексту, адже словесні 

та графічні елементи тексту повинні сприйматися у взаємозв'язку. У візуально-графічному тексті (коміксі) 

основна частина текстового простору належить невербальним елементам, оскільки малюнки привертають увагу 

читача більше, ніж слова. У коміксі візуальна та вербальна складові не можуть існувати окремо, оскільки їхня 

функція полягає у взаємодоповненні. Засоби когезії та когерентності висвітлені на матеріалі англомовного коміксу 

“Captain America”. 

Ключові слова: когезія, когерентність, мультимодальний текст, візуально-графічний текст, текстовий простір, 

вербальний елемент, графічний елемент. 

 

Постановка проблеми. Увагу лінгвістів все 

більше привертає феномен мультимодальності та її 

засоби у тексті. Одна з функцій мультимодальності 

полягає у створенні взаємодії засобів когезії та 

когерентності. Вважається, що вербальна складова 

надає читачеві більше інформації. Однак, 

поєднання вербальних та візуальних елементів 

дозволяє читачеві краще зрозуміти зміст тексту. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Проблема мультимодальності та засобів когезії й 

когерентності досліджується у працях вітчизняних 

та зарубіжних лінгвістів, таких як  І.А. Бехта, Н. 

Град, Г. Кресс, Т. ван Ліувен, Бейтман та інших. 

Мета статті — виявити елементи когезії та 

когерентності в мультимодальному тексті 

(англомовному коміксі). 

Основні результати дослідження. Сучасний 

художній текст є результатом застосування словес-

них засобів мовної системи та її гетерогенних 

складових. Сприйняття тексту є важливим 

елементом для читача, оскільки тільки так можна 

зрозуміти функціонування мови та використання її 

автором певного твору. Когезія — це текстотвірна 

категорія, яка дотримується правил граматики, 

семантики та лексики [1, c. 88]. Когерентність 

полягає у забезпеченні смислового зв'язку між 

надфазовими єдностями, які допомагають виявити 

гіпертему та мікротему [1, c. 88].  

Теорія мультимодальності була вперше 

представлена у 2001 році лінгвістами Гюнтером 

Крессом та Тео ван Ліувеном в їхній роботі 

“Мультимодальний дискурс”. Вчені вважають, що 

мультимодальність — це взаємодія двох чи більше 

семіотичних систем у тексті [5, с. 15]. Кресс та ван 

Ліувен також наголошують, що мультимодальний 

текст охоплює кілька семіотичних систем для 

надання більш детальної інформації [6, с. 56].  

Завданням мультимодальності є встановлення 

взаємодії або протидії когезії та когерентності. 

Когезія ґрунтується на створенні цілісного опису 

предмета в той час як завдання її засобів полягає у 

зібранні всіх частин цього опису в єдине ціле. Ко-

гезія утворюється за допомогою багатьох лексико-

семантичних та структурних засобів, які можуть 

поєднуватися в різноманітних комбінаціях. Когезія 

піддається вимірювання, тому аналіз її засобів 

дозволить виявити та дослідити особливості 

певного літературного жанру [1, c. 88].  

Когерентність дозволяє повноцінно зрозуміти 

текст, а не сприймати його виключно як набір 

механічних компонентів. Початок та кінцівка 

тексту є зовнішніми ознаками когерентності. 

Головним завданням когерентності є передати 

цілісність тексту [1, c. 88].  

Вербальна складова включає в себе текст, а 

візуальна — всі елементи, які є актуальними для 

тексту. Такі елементи можуть бути візуальні 

(малюнки, фотографії), колажовані та графічні. 

Присутність візуальних елементів є обов'язковою 

для мультимодального тексту. Однак, цілісний 

образ утворюється лише тоді, коли вербальна 

складова взаємодіє з візуальною [1, c. 88].  

Вважається, що вербальна частина є більш 

інформативною, ніж візуальна. Вербальна складова 

містить більш відкриту та зрозумілу для сприйнят-

тя інформацію. Тобто, інформація у візуальній 

складовій є конкретною [1, c. 88]. Візуальна части-

на, в свою чергу, може проілюструвати інформа-

цію з вербальної частини. Однак, поєднання верба-

льної та візуальної складових дозволяє читачеві не 

просто зрозуміти інформацію, яка передається у 

тексті, але й створювати нові поняття.  

Мультимодальний текст включає в себе дві 

складові: вербальну (мовну) та невербальну (яка 

належить до певної знакової системи). 
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Креолізований текст комбінує в собі засоби різних 

семіотичних систем. Вербальні та візуальні еле-

менти пов'язані на трьох рівнях: змістовному, зміс-

товно-мовному та змістовно-композиційному. Най-

більш автономними візуальними засобами до вер-

бального тексту є художньо-образні ілюстрації [2, 

c. 155]. Щоб визначити зв'язок між вербальною та 

невербальною частинами тексту, потрібно розг-

лянути ситуації, в яких слова та зображення по-

відомляють про спільний об'єкт [3, c. 161]. Когезія 

відноситься до конкретних елементів тексту, в той 

час як когерентність поєднує їх в єдине ціле. 

У візуально-графічному тексті когерентність 

створюється завдяки поєднанню вербальних та гра-

фічних елементів. Саме це поєднання дозволяє 

сприймати читачеві отримати цілісну картину у 

тексті. Вербальні та графічні елементи не сприй-

маються окремо, а у взаємозв'язку. Елементами 

когезії можуть бути як слова, так і малюнки.  

У коміксах більша частина текстового простору 

належить візуальним елементам, тому малюнки 

привертають увагу читача більше, ніж вербальні 

засоби. Вербальна та візуальна складові не можуть 

існувати окремо, оскільки вони доповнюють одна 

одну. Завдяки паралельному сприйняттю 

вербальних та візуальних елементів, читач отримає 

цілісну картину події, які відбуваються у коміксі.  

 
Рис. 1 Фрагмент №1 коміксу “Captain America” 

  

 У коміксі “Captain America” шрифт є одним із 

засобів мультимодальності. У коміксі використо-

вується різний розмір та колір шрифту, що сприяє 

акцентуванню уваги на певному елементі. У центрі 

Фрагменту №1 зображений Капітан Америка. На 

Рис.1 літери різного розміру та виділені кольорами, 

які присутні на одязі Капітана Америки.  

“CAPTAIN AMERICA CAPTURES SPY RING!” 

[CAGAM] виражає ідею про те, що Капі-тан 

Америка є тією могутньою силою, яка допо-може 

боротися зі шпигунами та диверсантами. Однак, сам 

Капітан Америка залишається загад-кою: “WHO IS 

CAPTAIN AMERICA” [CAGAM]. “WHO” виділено 

іншим кольором з метою акцентування на тому, що 

його особа досі невідома. У Фрагменті №2 

елементами когезії виступають як вербальні так і 

невербальні засоби. Капітан Америка жбурнув 

Гітлера в корзину, на якій написано “waste”, цим 

самим він дав зрозуміти, що його місце саме в 

корзині зі сміттям. На Рисунку 2 невербальними 

компонентами когезії є зображення Капітана 

Америки, Гітлера, символ свастики та корзина 

для сміття. Вербальний елемент “WASTE” 

доповнює невербальну частину фрагменту та 

забезпечує його цілісність.   

Засобом когезії також є вербальний елемент 

“TRAPPED IN THE NAZI STRONG HOLD”, 

зображений на графічній фігурі чорного кольору, 

яка нагадує будівлю. З цього фрагменту читач 

припускає, що Капітан Америка буде боротися з 

силою нацистів.  
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На Рисунку №3 зображений нацист зі зброєю в 

руках і збоку розташована свастика. Під нацистом і 

свастикою зображена Ейфелева вежа як символ 

Франції.  Нацист зверху дивиться на Францію. 

Таке розташування елементів у фрагменті 

наштовхує на той факт, що Франція була під 

контролем нацистів.  Зрештою, на рівні Ейфелевої 

вежі також зображені нацисти зі зброєю. Вищезга-

дані невербальні елементи супроводжуються 

вербальною складовою “ONCE GAY PARIS IS 

NOT A PRETTY SIGHT UNDER THE HEEL OF 

THE NAZI CONQUEROR…”, Франція перебуває 

під ярмом жорстокого тирана. Невербальні та вер-

бальні компоненти Фрагменту №3 поєднуються 

для створення когерентності та розуміння 

цілісності тексту.   

З вищезазначеного читач може дійти висновку, 

що Капітан Америка є саме тим, хто допоможе по-

бороти ворогів, але його особа невідома. Шрифт та 

колір можуть виступати засобами когезії, оскіль-ки 

вони забезпечують зв'язність елементів у коміксі.  

Висновки та пропозиції. Завдяки засобам 

когезії створюється когерентність, тобто цілісність 

тексту, яка забезпечує повноцінне його сприйнят-

тя. У коміксі вербальні та візуальні компоненти 

взаємопов'язані між собою, бо вони доповнюють 

один одного. Оскільки зображення Капітана Аме-

рики розташоване в центрі фрагменту та займає 

найбільше текстового простору, перш за все, читач 

сприймає інформацію візуально, а потім звертає 

увагу на вербальні елементи. Ключові слова у 

фрагменті виділені кольором та нерозривно зв'язані 

із зображенням Капітана Америки. Вербальні та 

візуальні елементи у фрагментах виступають засо-

бами когезії, які забезпечують когерентність. Перс-

пектива подальших досліджень полягає у більш 

точному та детальному дослідженні вербальних та 

графічних засобів в англомовному коміксі.  
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Рис. 2 Фрагмент №2 коміксу “Captain America” 

 
Рис. 3 Фрагмент №3 коміксу “Captain America” 

http://www.readcomics.tv/comic/captain-america-golden-age-masterworks-vol.-1
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Ивасишин М.Р.  

СРЕДСТВА КОГЕЗИИ И КОГЕРЕНТНОСТИ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ КОМИКСЕ 

В статье рассматриваются феномен когезии и когерентности, а также средства их экспликации на материале 

англоязычного комикса "Captain America". С помощью элементов когерентности читатель может полноценно 

понять текст, а не расценивать его только как набор вербальных и невербальных компонентов. В статье автор 

обращает внимание на сочетание вербальных и невербальных элементов, которое создает целостность текста, 

ведь словесные и графические элементы текста должны восприниматься во взаимосвязи. В визуально-графическом 

тексте (комиксе) основная часть текстового пространства принадлежит невербальным элементам, поскольку 

рисунки привлекают внимание читателя больше, чем слова. В комиксе визуальная и вербальная составляющие не 

могут существовать отдельно, поскольку их функция заключается во взаимном дополнении. Средства когезии и 

когерентности представлены на материале англоязычного комикса "Captain America". 

Ключевые слова: когезия, когерентность, мультимодальный текст, визуально-графический текст, текстовый 

пространство, вербальный элемент, графический элемент. 

 

Ivasyshyn M.  

MEANS OF COHESION AND COHERENCE IN ENGLISH-LANGUAGE COMICS 

The article deals with the phenomenon of cohesion and coherence, as well as the means of their explication on the basis of the 

English-language comic book "Captain America". With the help of coherence elements, the reader can appropriately 

understand the text but not consider it as a set of verbal and nonverbal components. In the article, the author draws attention 

to the combination of verbal and non-verbal elements, which promotes the integrity of text, since verbal and graphic elements 

of the text should be perceived as a whole unit. In comic books, non-verbal elements constitute the main part of textual space, 

since pictures attract the reader's attention more than plain words. In comics, visual and verbal components do not exist 

separately as their function is to complement each other. Means of cohesion and coherence are presented on the basis of the 

English-language comic book "Captain America". 

Key words: cohesion, coherence, multimodal text, visual graphic text, textual space, verbal element, graphic element. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


