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София, 15 фввруари 2016 г. 
 

ОСНОВНИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТЕКСТ 
 

1. Актуалност на проблема, теза, цел и ограничения 
 
Актуалността на избраната тема „Комикс и реклама. Поетика и семиотични аспекти“ е 

обусловена от нуждата на всеки, който e зает в областта на рекламата и маркетинга, да работи 
с максимално ефективни знакови системи. Те му осигурявaт ефективна комуникация, а тя 
води до по-бързи и високи продажби в условията на съвременния кризисен и бързо променящ 
се световен пазар. Комиксът е една от най-четливите и универсални знакови системи, оцеляла 
в последните сто години и доказала способността си да се приспособява в различни 
комуникационни контексти.  

Икономиката в началото на XXI век понася последствията от икономическа рецесия, която 
води до понижаване на потреблението в световен мащаб. Нов поглед към традициония 
маркетинг показва нуждата от креативни подходи, агресивност в посланията и използване на 
всички възможни канали на комуникация. Стиловите особености и кодовете на комикса в 
Япония са различни от тези в Европа или САЩ, но общото между тях е смесения вербално 
иконичен език, който взема първенство в завладяването на вниманието на потребителите – от 
малки до големи, от най-бедни до най-богати адресати.  
В глобалния свят нуждата от разбираема комуникация – достатъчно изчерпателна и 

светкавично бърза, работи в полза на опростените езици, в които степента на носене на 
значения е по-висока. Комиксът е точно такава медия – максимално иконизиране, 
хипорболизация, метафоричност са част от оръжията на това изкуство на общуването, които 
могат да се използват успешно в различен вид комуникационни стратегии.  

Реклами, построени върху принципите на комикса, могат успешно да се интегрират в 
различни медии – печатни издания, телевизионни комършъли, интернет онлайн стрипове с 
продължение, билбордове и он- и офлайн презентации. Прилагането им води до основната 
цел на всяка рекламна, маркетингова и т.н. кампания, а именно – да се привлекат максимален 
брой клиенти за дългосрочен период. 

Дисертационният текст може да бъде практически полезен на специалистите в областта 
на маркетинга, продажбата на рекламни стоки и изобщо всяка рекламна област с анализа на 
конкретните инструменти на комикса – балони, интонационни характеристики на текста, 
използване на героите и супергероите като съвременни митологични архетипи, изграждане на 
цялостни стратегии върху внимателно конструирани нови митове.  
Комиксът е изкуство на героите, драматичния разказ и митологемите. Той борави с 

лаконични диалози. Слогани и ехо фрази са текстове точно с дължината на фраза, която може 
да бъде произнесена в речеви балон. Краткостта и визуалната чистота на формата са напълно 
съвместими с принципите на рекламните послания. Така през думите на героите можем да 
получим информация за продукти и услуги, нагледно да представим и буквално да покажем 
качествата на цели брандове или на конкретни стоки. И всичко това с подчертаване на 
емоционалните предимства, които тя предлага на все по-капризните клиенти.  

Комиксът е изкуство на свободата, с това се превръща завинаги в медия на младите. 
Клиентите, които ще доминират пазара и ще вземат решения за купуването на играчки, 
пособия за училище, автомобили, предмети на семейното щастие.  
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Тезата на дисертацията е, че комиксът е едно от най-знаковите изкуства. То борави в 
максимална степен с икони, символи, индекси. Комиксът е максимално комуникативен, 
което го прави безпогрешен избор във всяка рекламна стратегия. Клиентите могат понякога да 
бъдат убедени с едно крилато изречение или възклицание, произнесено от устата на 
правилния герой. В комикса той може да бъде нарисуван, описан и включен в луд екшън, без 
никой да пострада наистина. А продуктите са винаги печеливши в края на картинния разказ  
Целта на изследването е да се анализират инструментите на комикса, начините да се 

разкаже убедителна история, за да се разкаже нужната за продукта и услугата легенда чрез 
действията на героите и техните мотивации. Комиксът е напуснал отдавна полето на детското 
и безвкусното. В началото на XXI век използването на комикси е успешен и непрекъснато 
продължаващ тренд. Дори в най-трудна ситуация може да се намери вълшебно средство, с 
което да се решат всякакъв вид проблеми. А целта на всеки бранд е да се превърне в желан и 
вълшебен.  

Задачи на дисертацията 
1. Да се изследва комикса като знакова система и да се определят елементите, 
които най-ефективно могат да се използват при рекламни комуникации; 

2. Да се разбере механизма на конструиране на героични фигури, носители на 
конфликти и решения за клиента; 

3. Да се опознае историята на българския комикс с цел използване на знаците на 
колективната памет за комикс героите, които функционират в течение на няколко 
поколения – новите герои, родени от тези, които носят ретро носталгията – 
спомена за детството и младостта; 

4. Да се набележат модерните тенденции в комикса. Съвременните творчески 
похвати и композиционни схеми могат да послужат за конкретни и успешно 
работещи рекламни стратегии. 

Обект на изследването са комикси от най-различен вид – комични и реалистични, 
комикси за деца и възрастни, за жени и мъже. Вербално-иконичният език на комикса определя 
и комуникацията с читателите по най-пълен начин. Цветът като код на канала, силните 
ракурси и възможностите за предаване на движение, дълбочината на пространството и 
разнообразните текстури увеличават още повече комуникативното въздействие на комикса.  

Метафорите – текстови и визуални, общата символна сила на визуалното общуване с 
отделните панели, страници, албуми, поредици налагат модели за подражание, а оттам и 
запомнящи се образи и текстове, в които може да са вплетени различни рекламни послания. 
Така комиксът се превръща в силен инструмент в маркетинговите, рекламни и мърчандайзови 
общувания.  

Предмет на изследването е комуникативната сила на комикса и неговото въздействие 
върху различни потребителски групи. Кодовете на изкуството, модата, младостта, пътуването, 
приключенията и приятелството са основни в изкуството на комикса и те могат да 
предизвикат наподобяване, имитиране, поемане на понякога неочаквани решения, 
продиктувани от кодовете за свободата и независимия дух на това изкуство.  

Ограниченията на дисертационния труд са неизбежни и са свързани с няколко 
съображения в степента на широта и дълбочина на изследването.  

На първо място трябва да се спомене липсата на подобни изследвания в България. С 
изключение на няколко статии и някои текстове, които включват комикса в контекста на 
сравненението с киното и анимацията, литературата е оскъдна и по-скоро повърхностна.  
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На второ място, набелязването на обща рамка в поетиката на комикса предполагаше да 
се набележат проблемите само в техния базисен вид. В този текст няма място за дълбочинно 
изследване на безспорно интересни теми като митологичните аспекти на комикса, 
редактиранията в комикса, хронотопа, рачличните метафори и т.н. Всяка една от тези теми би 
била обект на цялостно изследване. В този текст на тях е обърнато достатъчно внимание като 
част от общата рамка. 

Трето ограничение е невъзможността за подробно анализиране на световните тенденции 
в използването на комикса в рекламата и маркетинга. Предпочетох да изследвам познато в 
България явление – рекламите в комикс списанието Пиф Гаджет, популярно в продължение на 
няколко десетилетия. Изследваният период е от 1969 до 1982 г. – когато се формират 
рекламните стратегии във Франция за детски и младежки стоки. Избрах този период именно 
заради нарастващото в геометрична прогресия количество реклами – като в края на 
разглеждания период те са в пъти повече. Този период е както поучителен от перспективата на 
времето, така и все още актуален с голяма част от посланията на фирми като Лего, Плеймобил 
Барби и т.н. и доказва правилността на дългосрочните творчески усилия на такива мощни 
брандове.  

Методика на изследването и видове анализ: 

Семиотичният анализ е водещ в първа глава, в която се проследява знаковата природа на 
комикса; Изкуствоведски и исторически поглед беше най-подходящ за изследване на бялото 
поле на историята на българския комикс във втора глава; Структурен анализ с инструментите 
на семиотиката, ПР, науките, свързани с изследване на рекламата, маркетинга и ИМК е водещ 
в третата част, посветена на рекламата, пропагандата и ПР комуиникациите, които използват 
комикса като носител; Сравнителния анализ е основа на сравнението на българския комикс с 
развитието му по света, на тенденциите изток – запад, преди войната – след войната, за деца – 
за възрастни и т.н. 

Проблемите по време на работата върху дисертационния текст дойдоха от почти пълната 
липса на цялостни изследвания върху комикса в България. Това бяло поле е учудващо, като се 
има предвид комуникативната сила на комикса, неговата сила в убеждаващите комуникации, 
позитивните манипулации и цялостните рекламни комуникации. Надявам се този текст да даде 
началото на поредица други текстове, посветени на комикса и рекламата.  

 
Използваната литература варира от монографии, общи теоретични съчинения, статии в 

издания по лингвистика и изкуствознание, интернет сайтове и бази данни на университети и 
културни институции. 

Особена част от използваната литература са самите комикси, на чиято база са направени 
анализите – в библиографията са описани само малка част от тях, свързани конкретно с текста 
и цитирани в него. Дисертацията съдържа 428 стр. Библиографията е разделена на няколко 
части, между които каталог на българските комикс издания и използвание за анализ комикси в 
текста. Научната библиография съдържа 351 заглавия, от които 196 на български и руски език, 
133 на английски, френски и сръбски език, 22 заглавия са базирани на интернет източници. 

В работата са включени 355 илюстрации, свързани с конкретните теми във всяка глава.  

Темата за информиращата, културна и медийна роля на изкуството на комикса не може да 
бъде изчерпана с настоящия текст. Надявам се това изкуство да получи повече внимание от 
семиотици, рекламисти и изкуствоведи. То вече има обичта на публиката, най-вече на младите 
читатели и това е залог за неговото оцеляване като маркетингов инструмент, перфектен 
комуникатор и носител на успех в продажбите на различен вид стоки и услуги. 
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2. Структура и съдържание на дисертационния текст 
Спецификата на изследването определи и неговата структура, построена от три основни 

глави и приложение.  
 

УВОД / КОМИКС И МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ 
 

ПЪРВА ГЛАВА / ПОЕТИКА НА КОМИКСА (СЕМИОТИЧНИ АСПЕКТИ) 

 1. Комиксът – определения и класификации 
  1.1. Комиксът – определения 
  1.2. Класификация на комикса 
   1.2.1. Класификация според сюжета 
   1.2.2. Класификация в зависимост от адресата 
   1.2.3. Класификация според използвания графичен език 
   1.2.4. Класификация като двойки опозиции 
  1.3. Комиксът като част от масовата култура 
   1.3.1. Нисък статут, стигма и стереотипи 
   1.3.2. Нисък статут и стигма в български контекст 
   1.3.3. Синдромът Файнингер 
 2. Поетика на комикса от гледна точка на алфабетиката 
  2.1. Опозиции 
   2.1.1. Бинарни опозиции 
   2.1.2. Континуумни опозиции 
   2.1.3. Маркирани и немаркирани опозиции в комикса 
  2.2. Комиксът като знакова система 
   2.2.1. Използване на знаци 
   2.2.2. Система от знаци 
   2.2.3. Видове знаци в комиксовата поетика 
   2.2.4. Нови образи, които заместват други вербални знаци 
  2.3. Символите в комикса 
  2.4. Иконите в комикса 
 3. Индексите като част от езика на комикса 
  3.1. Индекси и декореми 
  3.2. Индекси и хроматеми 
  3.3. Семиосфера на комикса. Социотоп 
   3.3.1. Класификация. Частен/обществен; формален/неформален 
  3.4. Домът като зона на действие на героите 
   3.4.1. Домът като предмет и като източник на мечти 
  3.5. Език на комикса – междинно обобщение 
 4. Компонентен анализ на частите на тялото като знаци и тяхното приложение в комикса 
  4.1. Тялото като знак 
   4.1.1. Носът 
   4.1.2. Устата 
   4.1.3. Очите 
   4.1.4. Сърцето 
   4.1.5. Тялото и неговите променливи части 
  4.2. Главата като знак 
  4.3. Женското тяло 
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  4.4. Мъжкото тяло 
  4.5. Тяло и идеологически кодове 
 5. Поетика на комикса от гледна точка на семантиката 
  5.1. Значението като семантично понятие 
  5.2. Начертанията на букви, балони и други комиксови елементи 
   5.2.1. Полисемия на буквите, думите, изразите 
   5.2.2. Полисемия на собствените имена 
   5.2.3. Цветовете като полисемични знаци    
   5.2.4. Компонентен анализ и приложение в комикса. 
   5.2.5. Сатиация и инфлация 
  5.3. Значенията и тяхното изразяване чрез балони, панели и т.н. 
   5.3.1. Означаване чрез комиксовите балони 
   5.3.2. Означаване чрез комиксовите панели 
   5.3.3. Панелите като нулева фонема 
  5.4. Тропите и тяхното приложение в комиксовата поетика 
   5.4.1. Иконизиране чрез метафората.  
   5.4.2. Иконизиране чрез метонимията 
   5.4.3. Иконизиране чрез синекдохата 
 6. Поетика на комикса от гледна точка на синтактиката 
  6.1. Свързване на знаковите системи в комикса 
  6.2. Композиция на отделен панел 
  6.3. Композиция на страницата и разтвора 
  6.4. Монтаж и комикс 
  6.5. Гледна точка и ракурс 
  6.6. Функции 
 7. Поетика на комикса от гледна точка на прагматиката 
  7.1. Система на кодовете  
   7.1.1. Букви и балони  
   7.1.2. Интерпретации на интонационните характеристики 
   7.1.3. Стил в текста, стил в изображението 
   7.1.4. Фонтове и личностни характеристики 
   7.1.5. Цветът като елемент на кодовете на канала 
   7.1.6. Осветление 
  7.2. Национални кодове. Френско-белгийска, американска, манга 
   7.2.1. Френско-белгийска школа 
  7.3. Кодове на различните стилове 
   7.3.1.Kарикатурни и/или реалистични изображения 
   7.3.2. Карикатурни изображения в комиксите 
    7.3.2.1. Дефиниции на комиксите за деца и младежи 
   7.3.3. Смесени значения в комиксите 
  7.4. Идеологически кодове  
   7.4.1. Елементи на комичното в комикса  
   7.4.2. Превод на знакови системи в комикса 
   7.4.3. Междуезиков превод 
  7.5. Комиксите в зависимост от медийните канали 
   7.5.1. Авторите на комикс 
   7.5.2. Читатели на комикс 
   7.5.3. Свързани елементи в комикса – един пример 
 8. Комиксът като митология 
  8.1. Митът като феномен на съзнанието 
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 9. Структурен анализ на метакомикс на братя Гелеви  
9.1. Комиксът „Илийчо и Август“ на братя Гелеви – маркиране на някои 
особености на художествения език.  
9.2. Отвъдният свят в комикса „Илийчо, Август и седемте джуджета“ на братя 
Гелеви – митична междутекстовост, пародия и авторски приказни елементи 

 10. Адът на балоните. Еротиката и сексът в комикса 
  10.1. Беззащитната жена в комикса. Жертвата 
  10.2. Съпруга и приятелка 
  10.3. Тарзанета. Жената приключенец 
  10.4. Супергероините. Жени в космоса  
  10.5. Освободената жена 
  10.6. Хомосексуалност и комикс 
  10.7. Интертекстуалност и пародия 
  10.8. Промяна на идеала за красота. Интеркултурни характеристики 
 
ВТОРА ГЛАВА / КРАТКА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ КОМИКС 
 Комиксът в България. Автори, читатели и медии   
  А. Дефиниции и вариации на комикса 
  Б. Има ли национална комикс-школа в България? 
  В. Комиксът в България 
 1. 1878 – 1941: От освобождението до периода между войните. 
  1.1. Комикси в зародиш. Наказания за деца в детски издания  
  1.2. Сатирични стрипове и войни. Влияния от Европа  
  1.3. Комикс ленти в детски списания 
  1.4. Вестник „Щурец“. Райко Алексиев – човекът вестник  
  1.5. Рекламни комикси. Хумор и прагматизъм  
 2. 1941 – 1943: Златен период в български мащаб. Комикси всеки ден  
  2.1. „Чуден свят“. Първият комикс вестник  
  2.2. „Илюстровано четиво“. Първообрази и български отговор  
  2.3. „Седмична забава“. „Най-хубавият картинен роман“ 
  2.4. Други издания. Детска забава по време на войната 
 3. 1944 – 1962: Война и пропаганда. В служба на новата власт 
  3.1. Нов „Папагал“. Двуезична пропаганда 
  3.2. „Септемврийче“. Не чети бандитски книги 
  3.3. „Стършел“. Бич за стари и нови недъзи 
 4. 1962 – 1975: Разведряване и нова стилистика. Агенти и предатели  
  4.1. Списание „Космос“. Художници от нова вълна 
  4.2. „Гриада“. Фантастика и биопсихолози 
  4.3. Великият марсианин се завръща. Утопия в Космоса 
 5. 1966 – 1982: Митологията на социализма. Опасното развлечение 
  5.1. Нова задача – комикс. Партизански приключения в картини  
  5.2. Студената война се пренася в космоса. Заплаха за планетата  
  5.3. Звукът на двигателя. Похитители и роботи 
  5.4. „Славейче“. Смешки и партизански истории 
  5.5. Анимация и комикс. Световна слава на българската школа  
 6. „Дъга“: Поредица от поредици. Ново изкуство в чугунено време  
  6.1. 1979 – 1992: История в картини - основна тема в „Дъга“ 
  6.2. Подвизи от съпротивата. Митология на комунизма 
  6.3. Приключения. В търсене на непознатото 
  6.4. Смях! Защо спряхте „Дарко“?!  
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  6.5. Свободата дава сили. Фантастиката 
  6.7. Фентъзи. Дотам и обратно 
 7. Списание Чуден свят. Алтернатива и конкуренция 
  7.1. „Чуден свят“. Десетилетен двойник на „Дъга“ 
 8. 1989 – 1992: Преходът на 90-те. Нови медии, нови читатели 
  8.1. Хаос и първи единствени броеве. Търсене на пазарна ниша 
  8.2. Разкази в картини и „Пулсар“. Нови разкази 
  8.3. Три албума на Плеяда. Еротика на границата на  приказката 
  8.4. „Рикс“. Списания с единствен брой 
  8.5. „Рико“. Повторение на „грешката“ 
 9. 1990 – 1997: От вестник „Венче“ до „Маугли“. Бисерът на прехода 
  9.1. „Мегаигри“. Преходна стъпка от комикса към видеоигрите 
  9.2. Съкровищата на острова. Психологията на алчността 
 10. 2003 – 2008: Начало на новото столетие. Повторното начало 
  10.1. „Новата Дъга“. Млади автори и манга-инвазия  
  10.2. Вечната муха. Трагикомикс  
  10.3. Нови тенденции. Подземен комикс, комикс в галерията 
  10.4. Опити за нови списания. Манга и графити 
  10.5. Източноевропейски концепции 
  10.6. Царе и войводи. Възвръщане на националната гордост 
  10.7. „Шино“. Българин рисува самурайска история 
  10.8. Достоверни адаптации. Графични романи на Пенко Гелев 
 11. 2010 – 2013: Разлики и прилики. Възраждане на българския комикс 
  11.1. Новата вълна и ъндърграунда. Разлики в картинки  
  11.2. Допелгенгер. Doppelganger. Маски, демони и двойници 
  11.3. Микс. Фензин с продължение 
  11.4. „Грозен ентертейнмънт“. Забавление за деца над 13 години 
  11.5. Нюансите на дъгата. Комикс мускетари 
  11.6. От „Рикс“ до „Марвел“. Алексaндър Малеев 
  11.7. Виктор Кълвачев. От Чандлър до “Blue estate“ 
  11.8 Ивайло Иванчев. Изгубеният свят 
  11.9. 2013: Първа национална изложба на българския комикс 
 
ТРЕТА ГЛАВА / КОМИКС И РЕКЛАМА 
 1. Наративът в комикса и приложението му в рекламната комуникация 
  1.1. Синтактични щрихи към поетиката на комикса. Проп 
  1.2. Комикс реклами, които използват цялостен наратив 
 2. Kомикс героите – герои в рекламата, Пиар- и убеждаващата комуникации 
  2.1. Свидетелства на известни комикс герои 
  2.2. Супергерои по време на война 
  2.3. Комикс герои след войната. Оформяне на нови културни     
  идентичности от двете страни на желязната завеса (1945 – 1953) 
 3. Комикс, Пиар и пропаганда 
  3.1. Герои по време на студената война 
  3.2. Възпитание на децата с комикс. Държавни поръчки 
  3.3. Комикси и пропагандиране на европейските ценности 
  3.4. Комикси, поръчани от правителството на САЩ 

4. Комикс и реклама 
  4.1 някои дефиниции и отправни точки 
   4.1.1.Рекламата като неперсонална и достъпна комуникация 
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   4.1.2.Обект и принцип на рекламите чрез комикс 
   4.1.3. Канали на комуникация в комикс рекламата 
  4.2. Kомикс рекламите до 30-те години на XX век. Еволюция от    
  привличане на вниманието до генериране на печалби 
  4.3. Kомикс рекламите след 30-те години на XX век 
  4.4. Известните личности и комикс рекламата 
   4.4.1. Спортисти 
   4.4.2. Свидетелства на комикс автори като известни личности 
  4.5. Комикс рекламите кaтo елемент от ИМК 
  4.6. Комикс и реклама. Настояще 
   4.6.1. Медицински услуги 
   4.6.2. Автомобили и комикс 
   4.6.3. Храни и напитки 
  4.7. Комикс и реклама. Заключение  
  4.8. Маската на хактивистите 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
	  
ПРИЛОЖЕНИЕ  
РЕКЛАМАТА	  В	  ПИФ	  ГАДЖЕТ	  

Mаркетингова стратегия на списанието „Пиф гаджет“ (1969–1984). Развититие на 
диверсифицирани рекламни подходи към читателите според целевата група 

  1. Големият ден – комикс списание за деца с нова концепция 
   1.1. Промени в идеологията, маркетинга и дизайна 
   1.2. Концепция за играчка-изненада 
   1.3. Истории без продължение 
  2. Реклами на фирми за играчки – развитие на посланията  
 
РЕКЛАМИ	  В	  ПИФ	  ГАДЖЕТ	  (1969	  –	  1982	  Г.)	  
 1. Статистически анализ според таргет групите 
  1.1. Детски играчки 
  1.2. Детски закуски и напитки, бързо хранене 
  1.3. Пособия за училище 
  1.4. Реклами на медии 
  1.5. Дрехи и обувки 
  1.6. Дъвки, близалки, танцуващи бонбони 
 2. Фирми, които поместват реклами в Пиф гаджет	  
   
 
БИБЛИОГРАФИЯ 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТОВЕРНОСТ НА ДАННИТЕ 
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КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

УВОД 
Уводната част дефинира темата, методите и актуалността на дисертационния текст.  

Както изискват критериите за такъв научен труд, накратко са представени целта и 
предмета на изследването, които се базират на предварително зададената теза за анализ. 
Определени са неизменните ограничения, които се налагат от обема на текста и конкретните 
изследователски цели. Определени са структурата на изследването, както и различните 
методи на изследване.  

Настоящият дисертационния труд използва методите на семиотичния и структурен 
анализ, изкуствоведски, литературоведски и исторически методи. Приложението е 
изградено като статистическо емпирично изследване на рекламите в седмично комикс 
издание в достатъчно дълга времева рамка.  

 

ПЪРВА ГЛАВА / ПОЕТИКА НА КОМИКСА (СЕМИОТИЧНИ АСПЕКТИ) 
 
СИНОПСИС НА ПЪРВА ГЛАВА 

В първа глава са анализирани дефинициите на медията комикс, както и класификацията 
на това изкуство по различни критерии. Подробно са анализирани различни аспекти на 
комикса от гледна точка на алфабетиката, като се отделя специално внимание на проблема за 
комикса като четлива знакова система. Опозициите, символите и иконите са разгледани в 
тяхната комплексност, като особено внимание е отделено на индексите, които заемат 
значително място в езика на комикса. Семантиката, синтактиката и прагматиката на 
комикса са рамките, през  които са отделени специфични проблеми, свързани с комикса. 
Такива са националните кодове, митът като феномен на съзнанието, тялото като знакова 
система и полисемията в различните измерения на комиксовите знаци. 

 
РЕЗЮМЕ НА ПЪРВА ГЛАВА 

Комиксът се появява се паралелно с киното и фотографията, за да се превърне в „Деветото 
изкуство“. През целия XX век комиксът е световен феномен, който се развива по характерен 
начин в САЩ, Европа и Азия. Днес комиксът е жив навсякъде, особено в Япония, където познава 
„впeчатляващи продукция и динамизъм“1. 

Самите дефиниции на комикса се променят заедно с неговото собствено развитие. Не всички 
са точни и изчерпателни. Едно от последните определения “pictorial narrative” (картинен наратив) 
на Хайман-Прат среща съпротивата на Аарон Мескин, обоснована в статия с въпросителното 
заглавие „Да дефинираме комикса?“2. 

Дефиниция всъщност не е нужна, защото комиксът е спечелил правото да се определи като 
изкуство и 2) по-важнa е системата за неговата оценка и интерпретация. 

Според Мескин всяко обсъждане на въпроса, дали комиксът е изкуство e „анахронична 

                                                

1 Gaumer, P. C. Moliterni. Dictionnaire mondial de la Bande Dessinée. Paris: Larousse, 1994, p. 12 

2 Meskin, Aaron. Defining Comics? The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol 65, № 4, 2007, p. 369 
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реторика“3. И в България определението е неопределено. „Читателите“ не са ли всъщност 
„зрители?“. Както отбелязва български аниматор: „Вие държите в ръцете си книга, но тя е 
необичайна. В нея онова, което може да се прочете, е съвсем малко. Останалото се гледа“4.  

Дейвид Кунцле описва комикс лентите като „последователност от отделни изображения“ с 
„превес на изображенията над текста“, която се появява в „масова медия“ и разказва история, 
която „има тема и поука“5. 

Може да се критукува тезата за медиите, в които се появяват комиксите и дали текстът или 
изображението са водещи в наратива. Този спор продължава през целия двадесети век. 

Sequential art (последователно, подредено изкуство) е термин, въведен от известния 
американски комикс автор, считан и за автор на жанра „графичен роман“ – Уил Айзнър6.  

Както посочват някои автори след него (McLoud, Meskin) определението не е достатъчно 
пълно и не издържа на въпроси, касаещи успоредни изкуства като анимацията, която определено 
е „последователно изкуство“ или някои други видове последователни поредици: инструкции в 
самолет, указание за сглобяване на играчки и т.н. 

През 1993 г. Скот Маклауд издава книгa, която променя отношението към комикса и 
възприемането му от автори, зрители и критици. Маклауд анализира „картините и текст“ с 
помощта на картини и текст. Определя комикса като „Поставени една до друга картинни и други 
изображения в преднамерена последователност“7.  

В различни държави, въпреки познатото звучене на „комикс“ (от думата comics – съкратена 
и обединена от съчетанието comic strip – комична лента), се използват национално специфични 
термини: Bande dessineé – BD или B.D. (Белгия и Франция), Beeldverhaal (Холандия), tegneserie 
(Финландия), Fumetti (Италия), képregény (в Унгария), стрип (в Македония и Сърбия)8, cizgi и 
resimli roman (в Турция); manga (в Япония). 

Дефинициите в българския контекст следват както научни (лингвистични, семиотични, 
сравнителни-интердисциплинарни), така и описателно-гилдийни характеристики: 

„Повествование от последователни рисунки и вербален текст, свързани от общ сюжет“ 
(Кафтанджиев, 1990 г.)9, „картинни новини“ (Нова картинна галерия, 1935 г.), „приказливи 
картинки“ (Елин Пелин, 1920, преводач на Вилхелм Буш), „рисуван разказ“ (Тодор 
Динов)10,„комикс сюита“ (Ружа Маринска), „свързани рисунки“ (Евгени Йорданов) и т.н. 

Противно на възприетите идеи, четенето на комикси върви заедно с четене на книги. 
Проучванията, провеждани регулярно от френското министерство на културата за това какви са 
културните практики на французите, го показват добре. 60 % от „четящите читатели“ са 
любители и на илюстрирани албуми11. 
                                                

3 Пак там, с. 376 

4 Боляров, Д. В: Донев. Д. Пази се от боята!: София: Български художник, 1984, с. 6 

5 Kunzle, D. The Early Comic Strip: Narrative strips and Picture Stories in the European Broadsheet from c.1450 
to 1825. University of California Press, 1973, p. 83 

6 Eisner, W. Comics and Sequential Art. Tamarac, FL: Poorhouse Press, 1985, p. 18 

7 McCloud, S. Understanding comics: The Invisible Art. Northhampton, MA: Kitchen Sink Press, 1985, p. 20-33 

8 Zupan, Z. Vek stripa u Serbiji. Pancevo: Kulturni centar. Galeria savremene umetnosti, 2007 

9 Кафтанджиев, Х. Комиксът на границата между иконичността и вербалността. В: София: Сп. Изкуство, 
4/1990 

10 Народният артист Тодор Динов за себе си. В: Дъга. 2/1980, с. 46 

11 Gaumer, P. C. Moliterni. Dictionnaire mondial de la Bande Dessinée. Paris: Larousse, 1994, p. 13 
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Силата на комикса се изразяваща в избора и развитието на знаците. Той е от „най-
интересните и перспективни жанрове на изкуството и на неговата проекция в масовите 
комуникации“12. 

 
Класификацията на комикса може да бъде направен според сюжета, в зависимост от 

адресатите, използвания графичен език. Интересна е класификацията според двойки опозиции: 
реалистични/комични, за деца/за възрастни, женски/мъжи, романтични/комикси на ужасите и т.н. 

През XX век авторите на комикси се допитват до специалисти в областта на образованието, 
психологията, изкуството и т.н., за да дефинират по-добре нуждите на адресата и да комуникират 
правилно посланията на своите истории.  

Някои от комиксовите герои попадат в нова парадигма: например Тарзан е рисуван от 
няколко художника, като популярността му води до създаването на негов женски хомолог13. В 
началото на XXI век популярен комикс герой – Тор, също е заместен от жена супергерой със 
същото име. Мило Манара пък рисува историята на Гуливера (Gullivera)14 – еротичен вариант на 
Гъливер.  

Изтъркването на образите от прекомерна употреба поражда разширяване на парадигмата чрез 
пародия на съответните герои. В началото на 70-те години във Франция става известен героят на 
Марсел Готлиб Superdupont, аналог на американския Superman. За по-добро обрисуване на 
френския герой е избрана популярна френска фамилия (Dupon и Dubois са нарицателни в своята 
баналност), с добавена представка, заимствана от световноизвестния супергерой на Шустер и 
Сигал, пристигнал от измислената планета Криптон15. 

 
Комиксът като част от масовата култура страда от стигматизиране от самото си 

създаване. Стигмата води до „дискредитиране на индивидуалности или на културни форми в 
глобален смисъл“. Това е по-фатално за групите и индивидите, които могат да бъдат наречени 
„нормални“16. Използвайки термина „стереотип“, Гофман подчертава, че стигмата е социална 
конструкция, а не отражение на индивидуални вродени качества. 

Стигматизирането на изкуството на комикса поставя неговите създатели заедно с тези, които 
трябва да бъдат лекувани, поставяни в затвор, цензурирани, за да не влияят негативно на 
„нормалните“. Дискриминацията и властта са решаващи елементи в стигмата като социален 
феномен. 

Ниският статут в български контекст не позволява развитието на двете полета, които Джон 
Фиске нарича „официална културна икономика“ и „субкултурна икономика“17, защото те не 
съществуват в периода 1944 – 1990 г. Подземният (ъндърграунд) комикс има отделни проявления, 
но не е предназначен за разпространение чрез копиране на оригиналите и дистрибуция по някакъв 
начин, затова не може да се говори и за „субкултурна икономика“. 

 

                                                

12 Кафтанджиев, Х. Комиксът на границата между иконичността и вербалността. В: Сп. Изкуство, 4/1990. 
София: СБХ, с. 29 

13 Пак там, с. 31 

14 Manara. M. Gullivera. Milano: Eurotica, 1998 

15 Levitz, P. 75 years of DC comics: The Art of modern Mythmaking. New York: Taschen, p. 48 

16 Goffman, E. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1963 
 
17 Fiske, J. The cultural economy of fandom. In L.A.Lewis (ed.), The Adoring audience: Fan Culture and Popular 
Media: 30-49. New York: Routledge, 1992 
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В контекста на високо/ниско изкуство може да се проследи историята на големия комикс 
художник и живописец Лионел Файнингер, който в късните години от своята кариера се отдава на 
изящната живопис и преподавателската дейност в прочуото училище Баухаус. Той не се връща 
никога към младежката си любов – комикса.  

В български контекст този синдром, наречен от мен „синдромът Файнингер“, се проявява в 
творческата съдба на съвременниците ни Христо Кърджилов, Валери Ангелов и много други.  
Кърджилов си задава визуални и екзистенциални въпроси в графичните и живописни работи от 
1990 г. и след това. Но това правят и съвременните автори на графични новели и алтернативни 
авторски комикс истории.  

„За да зададе и артикулира смисъл в естетиката и методологията“, авторът излиза от ролята си 
на практик (practitioner). Той се опитва да раздели „някаква смесица от виждане и четене“. 
Първичният процес на „нещо надраскано“ със своята спонтанност, красива опростеност и директно 
пренасяне на мислите върху листа съществува във всеки жанр, но в комикса е най-близо до крайния 
резултат18. За естетически колебания не може да става въпрос в годините, в които комиксът е 
загубил задължителните си формални характеристики, но е спечелил нови публики, нова естетика 
и се е изравнил с останалите изкуства в свободата на текстовия и визуален израз. 

 
КОМИКСЪТ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА АЛФАБЕТИКАТА 
 
В поетиката на комикса опозициите са един от главните елементи в изграждането на 

парадигмата. Комиксът използва охотно бинарни опозиционни двойки от самото си създаване с 
историите на Родолф Тьопфер (Rodolphe Töpfer), героите на Вилхелм Буш (Wilhelm Bush) и т.н. 
Много често в началото на XX век двойките са контрастни и несъвместими – техните идеи и 
действия се отричат взаимно. Като резултат в края на всеки стрип побеждава единият герой 
(дефинирана културна единица) над противопоставеният протагонист (и съответно бинарна 
културна единица). Някои типични двойки са: бял – негър, ариец – евреин, комунист –  
капиталист, нацист – партизанин, американец – арабски терорист и т.н.  

 
В континуумните опозиции между двата противоположни полюса има преходи и „вероятно 

хората мислят бинарно,  защото следват психологически, а не логически схеми“19. В периоди, 
които следват войни, революции или диктатури, бинарните опозиции отстъпват място на 
континуумни. В историята на френско-белгийската комикс школа след годините на Студената 
война се зараждат наративи, при които преходите са по-плавни. Делението на добри и лоши се 
замества от герои със сложни характери, построени драматургично в традицията на европейската 
философия и литература.  

В комикса маркираните членове в опозиционните двойки играят важна роля, в сравнение 
именно с немаркираните членове. Те притежават ключовите характеристика в повече. Задавания 
винаги въпрос за т.н. положителен или отрицателен герой (лошия и добрия) намира лесно 
отговор: „маркираната е обикновено отрицателната...“20 и още: „да бъде маркирано едно 
традиционно немаркирано означаващо, често е най-ефективния начин да се подцени или 
оидхвърли на съмнение властта на онези, които упражняват маргинализиране, иначе казано – да се 
поддържа статуквото“21. Обикновено супергероите не биват подлагани на съмнение в своята 
                                                

18 Brunetti, I. An anthology of graphic fiction, cartoons & true stories. London: Yale University Press, 2006, pp. 
9-12 

19 Кафтанджиев, Х. Absolut semiotics. София: Сиела, 2001, с. 42 

20 Пак там, с. 43  

21 Колапиетро, В. Речник по семиотика. София: Хейзъл, 2000, с. 188 
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справедлива мисия, а противопоставените им архизлодеи не оставят съмнение за това, че тяхната 
мисия е несправедлива и обречена.  

 
Като система от знаци комиксът изработва система от явления и предмети, които заместват 

и означават други предмети, абстрактни понятия и лингвистични елементи. Използването на 
знаци прави структурата на комикса по-разбираема, а постигнатата метафоричост е с по-висока 
степен на комуникативност. 

Знакът е мотивиран, когато „е предопределен от същността на обозначавания обект“22. 
Символи, икони и индекси като мотивирани знаци са основните градивни елементи на комикса. 
Самата природа на комикса предполага „лесна“ комуникация и затова езикът на масовия комикс 
избягва абстрактни знаци, които изискват повече усилия за комуникиране.  

 
Символите са широко използвани в комиксовата поетика. Подробни математически формули 

(означаващи нещо, което изисква особени усилия за да бъде разбрано), химични знаци 
(предвиждащи взрив), череп и кости (клиширан символ останал от пиратските знамена), 
светкавици и гръмотевици (знаци в метеорологични прогнози), електрически символи 
(означаващи ругатни, лошо настроение, неприятности и т.н.), знаци от непознати азбуки 
(обозначаващи общуване на ниско комуникативно равнище), са елементи в огромната библиотека 
на символи, използвани в комикса. 

Символите са еволюирали до точката на универсална приемливост в области като 
музиката, математиката и т.н.. Една симфония на велик европейски композитор звучи по 
същия начин на японски, както и на родния немски; колони от цифри се събират по същия 
начин на полски и на испански; руският учен лесно дешифрира уравнения, обсъждани в 
английско научно списание23. 

 
Иконите са част от инструментите на комикса. Карти, рамки, глобуси, фотографии, 

звукоподражателни и т.н. са заедно със символите ефeктивни допълнителни комуникационни 
сигнали към адресатите.  Те са знаци, които прилича на обозначавания обект. Означаваното и 
означаващото си приличат в някаква степен, така те са мотивирани24.  

Звукоподражателните могат да се разглеждат в пропорционално успореден клас като 
съответствия на своеобразни морфеми, които подчертават комиксовата специфика по типичен 
само за това изкуство начин. Ономатопеята е основен инструмент на комикса и се използва както 
в реалистичния, така и в комичния комикс. 

 
Индексите като знак от трихотомията на Чарлз Пърс са неотменна част от езика на 

комикса. Изразявайки причинно-следствена връзка, той позволява да се проследи дихотомията 
означено-означаващо и да се съкрати комуникационният път до адресата с постигане на 
максимален комичен, ироничен и т.н. ефекти. Индексът като знак, който изразява причинно-
следствена връзка, е сроден с природата на комикса, който разказва, като търси най-интересните 
начини за това. Разказът не винаги е хронологичен, не винаги са известни всички детайли от 
историята, читателят трябва да участва активно в разбирането на разказа.  

 
                                                

22 Москов, М. Език и езикознание. София: Сиела, 2000, с. 80 

23 Панофски, Ервин. Смисъл и значение в изобразителното изкуство. София: Български художник, 1986, 
с. 16 

24 Кафтанджиев, Х. Absolut semiotics. София: Сиела, 2001, с. 57  
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Индексът включва цели класове знакови системи на архитектурата, на дрехите, на храната и 
т.н.25. 

Oрнаменти и декорации са широко използвани за създаване на принадлежност към ранг, 
позиция, предназначение в социалната система. Te не са обикновеното украсяване: „...орнаментът 
или декорацията отразяват дълбоки потребности по отношение както на човека, така и на 
предмета... „декорация“ произхожда от „декорум“ и означава всичко това, което човекът или 
предметът трябва да съдържат, за да изпълняват правилно своето предназначение“26. 

Хроматемата е знак, които изразява стойностите на цвета според психологическото им 
въздействие, знаковата наситеност, идеологическа национална принадлежност. Тя се използва в 
комикса от самото му дефиниране като жанр. Ролята на цвета е за обрисуване на локални 
характеристики, но често по-дълбока цел – символно означаване, което определя неговата 
полисемична роля. 

 
В комикса се използват най-различни социотопи, които определят средата за действие на 

героите. Комиксът може да действа като вид семиосфера, чиято обща граница с другите изкуства 
определя и границите на техните семиосфери. В началото на развитието си комикса е 
разграничаван умишлено  като обладаващ „разрушителната стихия на покрайнините в 
културата“27, по аналогия с великите империи, които граничат с чергари или варвари и не искат да 
се смесят с тях.  

 
Обособена част в комикса заема тялото като знакова система. Тялото на човека го изразява 

в максимална степен. Читателите, като всеки човек, схематизират и създаваt primal scetches - 
характеристика, базирана на характерни детайли, с които се постига „абстракция от безброй 
подробности“. Така  достигаme до едно „нерегулирано равновесие, улавяме предимно 
открояващите се аспекти и именно тях запазваме най-грижливо в паметта си“28. 

Носът, устата, очите се поддават на максимално четливо и отличително характеризиране. 
Сърцето може да се използва успешно като символен знак, а променливите части на тялото – 
окосменост или пълнота, могат да бъдат отправна точка за карикатурни характеризирания на 
героите в комичния комикс.  

 
Женското тяло, облечено или голо, е също ознаковено до крайна степен в комикса. Както 

Кенет Кларк подчертава, голото тяло е форма на изкуство, а не предмет. То е претекст (с голямо 
значение) за създаване на изкуство. Ако в него няма поне капка еротика, то е лошо изкуство, 
което носи лъжлив морал29.  

Мъжкото тяло най-често е носител на сила, здравина и решителност в комикса. Но освен 
като супергероични, мъжките тела са ознаковявани като сексуален обект наравно с женските.  

 
 
 
 
 

                                                

25 Пак там, с. 58 

26 Арнхайм, Р. Киното като изкуство. София: Наука и изкуство, 1989, с.172 

27 Лотман. Ю. За семиосферата. В: Култура и информация. София: Наука и изкуство, 1992, с. 20–24 

28 Еко, У. Кант и птицечовката. София: Дом на науките за човека и обществото, 2004, с. 281 

29 Кларк. Кенет. Голото тяло. София: Български художник, 1983, с. 10 
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КОМИКСЪТ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА СЕМАНТИКАТА 
 
Четенето на комикс е процес на декодиране, който не се различава от други процеси на 

разчитане на текстове. И все пак, той е интуитивно достъпен за съвсем новите си читатели и в 
неговата „ос на четене“, по подобието на „ос на слушане“, децата намират смислите по-бързо и с 
по-малко помощ30, защото това първо четене е напълно спонтанно и мотивирано. 

За нуждата на структурния анализ на комикса от гледна точка на семантиката можем да 
изследваме независимо картинните и лингвистични елементи.  

 
Така буквите, думите и изразите могат да имат полисемични значения, както и собствените 

имена. Ако тръгнем от определението на Якобсон за лингвистичния знак, който живее в превода 
в друг знак, където значението му е „по-пълно разгърнато“31, можем да отделим заслужено 
внимание на личните имена, използвани в комикса и техните значения. Общите абстрактни 
значения на собствените имена се свеждат до мита32.  

Отъждествяването на името със срещани преди някъде реалии (или поне асоциативно 
намекнати и усетени като такива) ги превръща в познати и допринася за тяхното „усвояване“, за 
разпознаване на героя като такъв със съществуващо вече минало. Така, организаторът на преврат 
в Le sceptrе d’Ottokar се нарича Мустлер (Musstler), ясна референция към Мусолини и Хитлер33. 

 
Историята на развитието на комикс балоните е историята на еманципиране на комиксите от 

вербалния първообраз. В първите години от създаването си комиксите били серии от картинки, 
съпътстващи вербалните текстове. Постепенно текстовете преминават в горния край на панелите, 
така изображенията постепенно престават да бъдат илюстрации и най-накрая биват измислени 
балоните. 

Панелите могат да се анализират като самостоятелни знаци. Техните рамки – били те 
непосредствено обозначените граници на картината (в частност, нейната физическа рамка) или 
специални композиционни форми – организират изображението и му придават семантическа 
значимост“34. Формата на панелите също може да означава. Липсата на рамки и панели може да се 
обозначи като нулева морфема.  

 
Тропите са важна част от езика на комикса. Основната тенденция по отношение на 

комиксовата поетика е стремежът всичко да се иконизира. Възможно е да се иконизират 
вторично дори и изображенията. Вторичната иконизация се осъществява, като изображенията се 
метафоризират и метонимизират. 

 
 
 
 

                                                

30 Родари, Д. Граматика на фантазията. София: Наука и изкуство, 1981, с. 220 

31 Якобсон, Р. О лингвистических аспектах перевода. М. Прогевс, 1985, с. 361–368 

32 Лотман, Ю, Б. Успенски. Мит – име – култура. В: Култура и информация. София: Наука и изкуство, 
1992, с. 38 

33 Мérand, P. La tintinophilie. Sint Maur des Fossées: Sépia, 2014, с. 10 

34 Успенский, Б. Поэтика композиции. Москва: Искусство, 1970, с. 185 
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КОМИКСЪТ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА СИНТАКТИКАТА 
 
С процеса на капсулиране се прави избор на това, което ще се случва в панела35. Следващата 

и най-важна независима единица в построяване на комикс историята пък е последователността. Тя 
се състои от свързани и обикновено следващи друга сцени. Те често се случват в едно и също 
времепространство.  

Процесът на избор коя точно сцена да бъде представена (както и коя не заслужава това) и как 
точно това да стане е синтагматичен избор – точно както това става с последователността на 
думите в изречението36. В същото време избраните изображения и знаци създават значения, които 
се свързват в парадигматичен избор във вертикална ос, в която се свързат присъстващите и 
изпуснатите елементи, които не присъстват в представения текст (визуален и вербален).  

 
В комикса синтагматичните отношения в структурата „синтагма от синтагми“ са от по-

висшия порядък, който позволява да установим формата на вътрешните отношения37 между 
епоса, поредицата, отделната история и до отделния панел.  

Но композицията в тази структура не е като в живописта, киното или анимацията, в които 
линейната структура във време и пространство е различна. В комикса играят важна роля 
композицията на отделните панели, страници, разтвори, албуми и даже гръбчетата на 
поредицата, която понякога образува единна картина.  

 
Декодиране на историята: Разбира се, като във всеки разказ важният въпрос е: какво се 

случва? Историята се нуждае от „един или поредица конфликти“, за да достигне след съответни 
перипетии до кулминация, в която конфликта се разрешава. Историята може да е с различна 
степен на сложност, която започва от прост наратив, но в последните години авторите 
предпочитат все повече усложнен наратив, който да удовлетвори една все по-нетърпелива и 
информирана публика.  

 
Важна роля за разказа в комикса имат функциите, които могат да: открият възможност за 

действие като предвидят събитието; реализират тази възможност като постъпка или действие; 
завършват действието и достигат резултат38. 

На въпроса дали вербалното или иконичното в комикса е водещо, отговаря едиственият 
носител на наградата Пулицър. Арт Шпигелман (Art Spiegelman) смята, че „да се повтаря в 
илюстрация това, което е казано с текст, по дефиниция е лош комикс“, но понякога застъпването 
на визуалното и текстовото съдържание може да създаде убедително настроение, по-силно от 
това, което е, когато „си поднесъл информацията само по единия или другия начин“39.  

Комбинацията може да бъде с водеща роля на текста (word-specific), изображението (picture-
specific) или с равностойна роля (duo-specific).  

                                                

35 Duncan, R. M. Smith. The Power of Comics: History, Form & Culture. London: Continuum, 2009, p. 131 

36 Harvey, Robert C. The Art of the Comic Book: An Aesthetic History. Jackson: University Press of 
Mississippi, 2005, p. 178 

37 Косериу, Е. Лекции по общо езикознание. София: Наука и изкуство, 1990, с.156 

38 Bremond, C. La logique des possibles narratifs, Communications, 60–76, № 8/1966. Цит. по: Семиотика и 
искусствометрия. Мир. Москва, 1972, с. 108 

39 Van Hise, J. How to draw Art for Comic Books. Las Vegas: Pioneer Books, 1989, p. 81 
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КОМИКСЪТ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ПРАГМАТИКАТА 
 
В системата на кодовете буквите и балоните са най-разпознаваеми в езика на комикса. 
Буквите в комиксовите балони могат да изразяват както лингвистични, така и социални, 

национални, емоционални характеристики. Буквите могат да бъдат написани с различни цветове, 
в различни посоки, с различни прифтове, големини и дебелини. Могат да бъдат вторично 
превърнати в знаци, емблеми, символи. И балоните могат да се интерпретират с вторично 
значение. Историята на тяхното развитие е история на еманципипирането на комикса по 
отношение на тяхното вербално значение.  

В комикса всеки звук, който е част от историята, може да бъде визуализиран по различни 
начини, като едновременно става част от композицията на панела и страницата. Това е едно от 
големите предимства на жанра пред чистия текст40.  

 
Трудно е да се редуцира описанието на стила в категории и правила. Стилът и в комикса е 

твърде индивидуална категория, за да бъде описан и оценен като критическа материя, която да 
сравни различните автори. Обикновено той бива описван с експресивни средства: Нийл Адамс 
говори за стила на Джо Куберт като такъв, който идва от „много примитивно място“, „идва от 
червата“, пълен с жили, докато стила на Уоли Уууд е определен като „студен, с чисти линии и 
внимателен баланс на светлини и сенки“41.  

 
Формата и цвета на буквите също носят смислови характеристики. Посоката им, 

динамиката и т.н. могат да изразяват музикални, звукови, шумови характеристики. Изобщо, 
стремежът е към по-висока знаковост и по-кратки текстове. „Графичната организация на кадъра 
(шрифтът) освен своята съдържателна (смислова) функция е натоварена и с определена чисто 
изобразителна (репрезентативна) функция“42. 

И цветът участва – не само като графичен инструмент и като знак, той е активен участник и в 
комуникационната игра по канала. „Цветът обективизира субектите“, а черно-бялото комуникира 
идеите по-директно, казва Маклауд43. 

 
Смислите в комикса се подчиняват и на национални и идеологически кодове. Те зависят и 

от медийните взаимоотношения между адресати и адресанти. Подготвените читатели търсят 
автори, които наистина приближават комикса до примерите в класическата литература или кино.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

40 Duncan, R. M. Smith. The Power of Comics: History, Form & Culture. London: Continuum, 2009, с. 144 

41 Garriock, P. Masters of Comic Book Art. New York: Images Graphiques. NY, 1978, p. 90 

42 Манов, Божидар. Теория на киноизображението. София: УИ, 1996, с. 25 

43 McCloud, S. Understanding Comics: The invisible Art. Northhampton: Tundra Publishing, 1993, p. 192 
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СИНОПСИС НА ВТОРА ГЛАВА 

Втора глава разглежда развитието на комикса в България. Темата е засягана в България 
единствено в епизодични статии. В текста за първи път се прави хронологично проследяване и 
анализ на творчеството на сценаристи и художници, както и на комикс изданията от края на XIX 
до началото на XX век. Периодизацията се опира на тази, възприета канонично в други държави,  
но се съобразява с националната специфика. Авторът е част от съвременните процеси в комикса, 
които са проследени в края на главата.     

 
РЕЗЮМЕ НА ВТОРА ГЛАВА 

Има ли българска национална комикс школа? Отговорът е в имената и творбите на повече от 
400 художници и сценаристи, работили от края на XIX век до 2013 г. Деветото изкуство в 
България не е класифицирано, архивирано и анализирано. Критиците у нас са обръщали 
епизодично погледа си към комикса в статии, посветени на детската илюстрована литература, или 
в студии, в които комиксът е разглеждан като любопитна разновидност на карикатурата. 
Теоретиците на киното го позиционират като подготвителен етап за създаване на анимационни 
филми.  

Тиражите на комиксите в България са впечатляващи. Само списаниятат „Дъга“ и „Чуден 
свят“ (1979 – 1992 г.) са издадени в повече от десет милиона копия. Тези списания имат вярна 
публика, която и след години трудно се разделя с любимите си колекции. Комиксът е катализатор 
на детски спомени и носител на колективна носталгия. 

В България изкуството на графиката е слабо разпространено до средата на 19 век. Различни 
жития на светци, описания на манастири и т. н. могат да се разгледат като протокомикси със 
своеобразния наратив, разказан в една и съща страница, без да е необходимо да се прелистват 
книга, както е с хрониките от предишните векове. Въпреки че графиките от този вид са били 
предназначени за закачване на стена, те без съмнение имат са служили за проследяване на истории 
на светци – тогавашните герои.  

В началото на XX век в България се формира група талантливи художници, които са 
професионално образовани и изкушени от литературата. Те са безпощадно остри в сатиричните 
стрипове, публикувани в „Българан“, „Барабан“ и други периодични издания. Художниците 
познават добре примерите от Европа и ги следват. 

„Симплицисимус“ (Simplicissimus), „Лустиге Блетер“ (Lustige Blätter), „Илюстрасион“ 
(L‘Illustration) и творческите открития на знаменити автори – Карандаш (Caran d‘Ache), Олаф 
Гулбрансон (Olaf Gulbranson), Вилхелм Буш (Wilhelm Bush), Лионел Файнингер (Lyonel Feininger) и 
Жул Паскин (Jules Pascin) помагат да развият дарованието си Александър Божинов, Петър 
Паспалев, Чудомир (Димитър Чорбаджийски), Петър Морозов и Райко Алексиев. 

Литературата за деца става основно поле за изява на художници и поети в периода. Елин 
Пелин, след като вече е публикувал в детското издание „Веселушка“ свои преводи на Вилхелм 
Буш, ги събира в сборник с подзаглавие „Приказливи картини“. Тези стихове, придружени от 
карикатурни поредици, дават пример на художниците Илия Бешков, Вадим Лазаркевич, Стоян 
Венев и вдъхновяват поети в продължение на десетилетия да създават четиристишия в стил Буш.  

Някои автори се изграждат като социални художници и карикатуристи извън България. 
Борис Ангелушев и Александър Жендов са най-значителните от тях. 

Райко Алексиев основава и списва сам вестник „Щурец“, публикува редовно социални, 
злободневни и рекламни комикси от 1934 до 1944 г. Сатиричните му карикатури срещу Сталин 
са повод да бъде арестуван и убит в първите дни след комунистическия преврат. 

Българският комикс изживява разцвет между 1940 – 1943 г. Тогава успоредно съществуват 
няколко периодични специализирани издания. Част от тях отразяват в комикс материалите си 
военната и политическата обстановка на Балканите. Бомбардировките на немската авиация през 
април 1941 г. прекъсват издаването на комикси в Белград, авторите емигрират, много от тях са 
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убити от нацисти или комунисти. Част от готовите комикси, архивирани в редакциите на 
сръбските издания, попадат в ръцете на български издатели и след превод и ново оформление са 
публикувани в националните седмичници. 

През 40-те години на XX век децата в България купуват комикси най-вече заради историите 
на американските художници Хал Фостър (Hal Foster), Лий Фолк (Lee Falk), Алекс Реймънд 
(Alex Raymond). Децата чакат с нетърпение новите епизоди на „Тарзан“ (Tarzan), „Мандрак 
магьосника“ (Mandrake the Magician), „Флаш Гордън“ (Flash Gordon), „Принц Валянт“ (Prince 
Vaillant), „Брик Брадфорд“ (Brick Bradford). Но и комиксите на белогвардейците Никола Навоев, 
Сергей Соловьов, Алексие Ранхер, Джордже Лобачев, Константин Кузнецов, Себастиан Лехнер 
са нарисувани с майсторска ръка и имат вълнуващи истории44.  

Ненапразно те са публикувани и във френски списания още в годините на създаването им. 
„Тарас Булба“, „Графиня Марица“, „Барон Мюнхаузен“, „Бъфало Бил“, „Тримата мускетари“ и др. 
са приети възторжено  от българската публика. Децата, а и техните родители, получават комикс 
вестник с различно заглавие всеки ден от седмицата. Към тях се прибавят и събраните в специални 
албуми истории на отделни герои, за които се публикуват постоянно реклами в пресата. 

Българските художници също са вдъхновени от новото изкуство. Комикси рисуват 
прочутите карикатуристи Илия Бешков и Райко Алексиев, детският илюстратор Вадим 
Лазаркевич (от белогвардейската емиграция, както и Владимир Коренев и Владимир Коновалов), 
експресионистът Александър Жендов, декораторът Георги Атанасов, възрожденският график 
Васил Захариев. Даже модернистите рисуват комикси: Гео Милев още като дете композира в 
скицниците си картинни поредици, осмиващи монарха Фердинанд, а комикс ленти на Наум 
Хаджимладенов намират място в периодичната преса през 40-те години. Много от опиталите 
силите си в комикса се обръщат към „народното“.  

Пена Генова се опитва да превърне в комикс „Изворът на белоногата“ на Петко Славейков, 
Стоян Венев рисува грубовати селяни, неуспели да се впишат в българския градски живот, първите 
комикси на младите Любен Зидаров и Александър Денков са преразкази на традиционни 
български устни анекдоти и приказки. Владимир Милев (в „Картинен свят“) и В. Донков (в „Чуден 
свят“) се обръщат към българското минало, исторически са и двете поредици на Александър 
Денков в „Чуден свят“ – „Заговор в двореца“ и „Бан Янука“. Те, заедно с приключенската му 
поредица „Храбрият ескимос“, превръщат Александър Денков в пионер на българския комикс45. 

Съдбата на българските издания по време на войната е трагична. През 1943 година, две 
години след германските атаки над Белград, и София е бомбардирана – от американски и 
английски самолети. Издателства и печатници са разрушени. Комиксът в България изчезва за 
няколко десетилетия. 

След войната деветото изкуство служи за пропагандни цели – възпитание на децата в 
„социалистически добродетели“ с карикатурни ленти във вестник „Септемврийче“ (Тодор Динов, 
Любен Зидаров, Стоян Венев и др.), критика на „фашисти и капиталисти“ на страниците на 
хумористичния вестник „Стършел“ (Никола Мирчев, Марко Бехар, Стоян Венев, Александър 
Жендов и др.) и изграждане на сатиричен изкривен образ на историята и настоящето в 
карикатурния лист „Папагал“. В последния се използва талантът на художници като Борис 
Ангелушев и Александър Жендов, но тон дават назначени партийни цензори под анонимното 
„редактира колектив“. Стоян Венев, Теню Пиндарев и Васил Виденов–Вави са редовни 
сътрудници на „Папагал“46.  

                                                

44 Zupan, Z. Vec stripa u Srbiji. Pancevo: Grrr! Finale, 2007 , p. 171 

45 вж. най-общ преглед: Чернокожев, В. Р. Чернокожева. Из историята на комикса за деца в България. В: 
Комиксът за деца: Сборник доклади от кръгла маса. Сливен: Национален фестивал на детската книга, 
2010, с. 12–13 

46 Стойков, А. Българската карикатура. София: Български художник, 1970 



 21 

Карикатурните стрипове са ефективно оръжие срещу опозицията и оправдание за 
физическата разправа на комунистите с политическите врагове на режима по време на 
тоталитарните десетилетия. След смъртта на Сталин в социалистическия блок настъпва период на 
относително размразяване. Комиксът се завръща на страниците на списания и вестници. 
Атмосферата в списание „Космос“ е благоприятна със свободния дух и новата стилистика в 
графиката и оформлението. Около Борис Ангелушев се формира група млади художници. Иван 
Гонгалов и Лиляна Ангелова рисуват фантастични комикси с продължение.  

В списанието се развива необикновеният талант на Стоян Шиндаров. През 1973 г. той прави 
преход от единични илюстрации към истински поредици „в картини и текст“. Пропагандни 
комикси се публикуват в списания, вестници и приложения през 70-те години. Павел Гатев, 
Владимир Коновалов, Калина Тасева и Юли Минчев, Генчо Денчев, Стоян Венев и Васил Вълчев 
рисуват разкази в картини с продължение на теми от комунистическата митология в „Славейче“, 
„Родни простори“, „Септемврийче“, „Жар“ и т.н.  

Успоредно с това комични ленти за деца присъстват неизменно в „Септемврийче“, 
„Пламъче“, „Славейче“, а обичаният хумористичен вестник „Стършел“ често публикува 
карикатурни сюити в последователни панели. Вави продължава да рисува карикатурни 
политически комикс ленти за „Работническо дело“. В тях се подкрепя революцията в Куба и се 
разгромява „военщината“ на САЩ. 

Един от най-важните генератори на картинни истории в България е издателство 
„Български художник“. В края на 60-те там се публикува историческият разказ на Херувим 
Рачев „Великият хан“. За художника Генчо Денчев (Дръцков) това е първа изява в комикса (след 
години той ще направи и комикс адаптация на популярния „Лиско“ на Борис Априлов за 
списание „Чуден свят“). Следва издаването на още няколко „романа в картини“.  

Квадратният формат се превръща в стандартен за тях. Фантастичните разкази на Иван 
Кръстев намират визуален образ в рисунките на Владимир Коренев и Христо Брайков. Разказ за 
западните агенти и борбата на младежите против тях е темата на „Съкровище под езерото“ на 
Иван Гонгалов по сценарий на Иван Охридски. Атанас Пацев разказва партизанска история в 
характерния си експресивен стил, повлиян от Ренато Гутузо (Renato Guttuso). Още няколко 
утвърдени художници рисуват с различен успех картинни разкази за издателството – Христо 
Нейков („Ангел войвода”), тандемът Калина Тасева и Юли Минчев и др. Издателствата 
„Отечество“, „Народна младеж“ и „Просвета“ също публикуват подобни на комикс картинни 
разкази–стихосбирки или повести в картини със сюжети от българската история. 

По правило повечето от тези издания не използват пълната амплитуда на комикса – в тях 
рядко се срещат речеви балони, полета с авторова реч, вградени един в друг панели, 
звукоподражателни думи. Едва по време на честванията на 1300 годишнината от създаването на 
България се появява списание, което използва комикса в цялата му сила и ефективност. 

Истинският разцвет на комикса идва с издаването на специализираното за комикси списание 
„Дъга“ в периода 1979 – 1992 година. Настоящата книга му отделя специално внимание. 
Художниците, работили в него, определят облика и на 90-те, някои от тях рисуват комикси и в 
началото на XXI век и проектират бъдещи издания. В списанието развиват таланта си повече от 
40 художници. „Дъга“ е разнообразно в темите и графичните стилове. История, фантастика, 
приключения, фентъзи и детски комични гегове са представени балансирано, като почти всички 
поредици са пълноцветни. 

Талантлив, хаплив и безкомпромисен, Стоян Шиндаров диктува високите критерии за 
графично качество в списанието. Самият той реализира няколко серии запомнящи се илюстрации 
(за мисията на братята Кирил и Методий, за живота на Георги Димитров), а малко след ранната 
му смърт редакцията публикува „Босоногите“, градска история за деца, които саботират по свой 
начин немските войници в София по време на Втората световна война. 

Художникът Владимир Коновалов намира герои в различни епохи. Далечното минало 
(Спартак), националноосвободителните борби (Левски), партизанските борби през Втората 
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световна война (Васко) са различни основания за възвеличаване на социализма и търсенето на 
корените му в далечни във времето геройства по българските земи.  

Работата по историческата сага „Елемаг“ (воин на хан Тервел) на Христо Кърджилов 
съвпада със снимките на суперпродукцията за хан Аспарух. На терените до Велико Търново, на 
които се заснема филмът, художникът намира визуален материал за масови битки и конни 
сблъсъци. Константин Георгиев, Владимир Върбанов – Хари, Николай Киров рисуват в различни 
регистри на реалистичната рисунка. Димитър Стоянов – Димо след няколко исторически епизода 
създава запомняща се фантастична история (ЕЛО) в традицията на „Междузвездни войни”. 

Петър Станимиров рисува за „Дъга“ с успех и реалистични, и комични поредици. „Янтар“, 
„Бубачко“, „Островът на съкровищата“ са само част от голямата му колекция комикс разкази. 
Николай Додов радва няколко поколения деца с героя, който има вълшебна шапка. Дарко се 
превръща в своеобразен символ на „Дъга“. Други запомнящи се комични разкази публикуват 
регулярно Доню Донев, Борис Димовски, Росен Манчев (Ян Бибиян) Валентин Ангелов, Тодор 
Цветанов и др.  

Румен Чаушев е един от младите автори, които доказват, че не е задължително да имаш 
специализирано художествено образование, за да си добър комикс художник. Поредицата му по 
Кир Буличов(„Момиченцето от Земята“), историите за пакостите на собствените му деца (Явор и 
Митко) са пример за подражание, смелост и морал. Сотир Гелев (спечелил награда за анимация в 
Лайпциг преди това с късометражния сатиричен филм „Пилето“) рисува адаптации („Билбо 
Бегинс“, „Господарят на пръстените“) по книги на Дж. Р. Р. Толкин (J. R. R. Tolkien), далеч преди 
тяхното превръщане в киноепоси. Той въвежда жанра „фентъзи“ в българския комикс с 
необичайни дотогава стилизация и чистота. 

Евгений Йорданов рано се превръша в комикс легенда. Той е единственият български 
художник, който завършва Художествената академия, като представя комикс пред комисията по 
дипломиране. В „Дъга“ публикува с постоянно високо качество. Поредиците с герои Добромир 
(по сценарий на Асен Кожухаров) и Томек (по книгата на Алфред Шклярски) са най-големите му 
успехи. 

Успореднo с „Дъга“ излиза списание „Чуден свят“ (издателство „Народна младеж“), което 
разширява кръга от художници и прави стъпка към по-добра полиграфия и оформление. В него 
публикуват български аниматори (утвърдените Доню Донев и Анри Кулев, младият Любомир 
Йотов), които още веднъж доказват връзката между анимация и комикс, обичани детски 
илюстратори (Тоня Горанова, Никифор Русков), дизайнери и плакатисти (Димитър Трендафилов, 
Иван Газдов). „Чуден свят“ работи и с популярни художници от „Дъга“ (Христо Кърджилов, 
Никифор Русков), а Петър Станимиров и Евгений Йорданов създават заедно сценария и 
рисунките на възрожденската приключенска история „Радул“, една от най-успешните поредици в 
това списание. 

След 1990 г. България преживява стресов социален преход. Икономическата нестабилност и 
масовата емиграция разрушават изградената инфраструктура и разпръскват обичайната публика. 
Превеждат се спорадично американски комикси и поредици от френско белгийската школа. Някои 
художници издават собствени комикс-сборници, като обикновено силите им стигат само до първи 
брой. Най-качествените (но не единствени) са „Рико“ и „Рикс“. „Разкази в картини” връща комикса 
в естествената му среда от началото на века – вестника. В него поместват стойностни поредици 
Петър Станимиров, Димитър Стоянов – Димо, Евгений Йорданов, Никифор Русков и още няколко 
от работилите в „Дъга” “ художници. След брой 12 той променя името си на „Пулсар“ и 
постепенно залязва.  

Авторите на комикси се ориентират към книги-игри и фентъзи илюстрации. Някои от 
творците емигрират и правят успешна кариера като комикс художници (Алекс Малеев и Виктор 
Кълвачев в САЩ) или аниматори (Румен Петков в САЩ, Ивайло Иванчев в Австралия). Други, 
останали в България, се занимават с кино и анимация (Сотир Гелев), рисуват комикси за западни 
издателства (Пенко Гелев за David Salariya), правят концепции за видео игри (Петър Станимиров, 
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Евгений Йорданов, Росен Манчев и т.н.) или се обръщат към живописта (Христо Кърджилов, 
Валентин Ангелов). В края на 90-те се появява изящният комикс албум на студио Гекон – 
„Маугли”, с рисунки на Пенко Гелев. Последното десетилетие на века бележи и любопитна поява 
на комикса в националната галерия. Рисуваната новела на Димитър Митовски е пълноправен 
експонат в концептуалната изложба на групата „Диско-95“ в НХГ. Ироничният текст на Елин 
Рахнев се разминава с романтичния щрих, който пресъздава историята „Пътуване до Шанхай“ в 
стила на класика Юго Прат (Hugo Pratt). 

В началото на XXI век излизат 13 броя на ново списание с името „Дъга“. В него 
художниците са други, стилистиката е повлияна от манга, улични графити и от политическите и 
културните промени. Списанието показва група художници с различни лица, активни в различни 
графични и телевизионни медии. Първата графична новела е творба на писател (Георги 
Господинов) и сценограф (Никола Тороманов–Фичо). Епизодите на т. нар. от авторите 
„трагикомикс“ се публикуват първо в списанията „Едно“ и „Еуропео“, след това в луксозен албум. 
Въпреки известните имена и медийния успех „Вечната муха“ не може и да мечтае за тиражите от 
80-те. Комиксът е станал изкуство за ценители. 

2011 година маркира „повторно начало“ за комикса в България. Изложба на забравения 
майстор Стоян Шиндаров изважда от архивите му непознати страници и показва за пръв път 
оригиналите на известните през отпечатъците на лошия вестникарски печат рисунки за 
„Повторното начало“, „Търговецът от Мюнхен“ и „Босоногите“. За пръв път сценаристи и 
художници се събират на среща за обсъждане на проблемите на комикса. Екипът на „Проектът 
Дъга“ издава албума „Над дъгата“, който се превръща в библиографска рядкост. 

Българските автори на комикси са напълно конвертируеми. Това се доказва с имената на 
Иван Коритарев, Светлин Велинов, Даниел Атанасов–Сатанасов, Константин Витков–Титис, 
Борис Праматаров. Петър Станимиров печели награда за „Най-добър реалистичен комикс автор“ 
на престижния фестивал в Белград, през 2013 г. секция „Комикс“ при СБХ организира „Първа 
национална изложба на българския комикс“, през 2014 година изложбата се превръща в 
международно ЕКСПО. Комиксът се възражда в България. 
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СИНОПСИС НА ТРЕТА ГЛАВА 

Трета глава отделя внимание на комикса в маркетинговите комуникации. Изграждането 
на наратива като основен двигател в рекламата и работата с персонажите – основни актьори в 
драматургията на комикса, е обект на първата част на трета глава. В продължение комиксът е 
разгледан като инструмент за пиар и пропаганда. Основният пример за цялостна рекламна 
кампания е поредицата за комикс героя Ларго Уинч, която се използва в продължение на повече 
от 20 години за  реклама на парфюми, дрехи, държавни пощи и т.н.  

В заключение е проследена маркетинговата стратегия на списанието Пиф Гаджет (1969 – 
1982 г.), като рамката за изследване следва диферсифицираните рекламни подходи към 
читателите според целевите групи – родители/деца, момичета/момчета. 

 
РЕЗЮМЕ НА ТРЕТА ГЛАВА 
В поетиката на комикса особено значение имат наративите.  
Функциите на Владимир Проп, които се отнасят за руските вълшебни приказки, могат да 

помогнат за ефективен анализ на комиксови наративи. В изложението примерите са от 
френскоезични комиксови поредици, публикувани от началото на 60-те години в Белгия и 
Франция, с малки промени в модела, до 2012 г. Този тип комикси обхваща част от функциите на 
вълшебните приказки.  

Подобен поглед може да послужи за използването на трудa на Проп и в други наративи и да 
помогне и за по-добра типология и класификация на комиксите като цяло. С актуализиране на 
структурата на Проп към новите изразни средства на изкуството на комикса и следващите го 
интерактивни разкази в други медии изследователите могат да разберат по-добре мястото на 
съвременната масова култура в митологията на разказа в цялостната му история.  

 
Проп определя тридесет и една на брой функции за анализа на наратива в руските 

фантастични приказки. Бремон анализира валидността им в цялото пространство на разказа 
(récit). Барт отделя наратива от опозицията добра-лоша литература и дефинира неговата 
историчност и универсалност. Цветан Тодоров достига до цялостно обобщение за това, че 
разказът не зависи от процесите на изразяване и че „цялото пространство на наративното 
послание, какъвто и да е процесът на изразяване, който е използван, е със същите принципи“47. 

Синтагматичното свързване в комикса може да разгледаме като: жанрово различими 
приключенска, криминална, историческа и т.н. истории; от гледна точка на представянето: 
комичен – реалистичен комикс; от гледна точка на дължината и структурната хипербола: комикс 
изображения и думи в панел, панелите в страница, страниците във фолио и т.н.48; диахронно – с 
развитието на фабулата в комикса през целия XX век от класическа към антифабулна49; в 
контекста на мита: митология – фолклор – литература50. 

Когато историите се преразказват, някои части от тях се променят и се прибавят нови истории, 
за да се впишат в променящите се стойности на променения свят. „Нашата вяра ни учи да вземаме 
инициативата и да работим заедно, за да направим нашето общество и свят по-добро място“51.  

                                                

47 Bremond, Claude. Logique du récit. Paris: Edition du Seuil, 1973, p. 12 

48 Кафтанджиев, Христо. Комиксът на границата между иконичността и вербалността. В: Изкуство, 1992, 
№ 10, с. 26-33 

49 Христова, Светла. Сценарийният сюжет. София:НБУ, 2010, с. 78–104 

50 Дяков, Томислав. Форми на масовата култура. Cофия, Университетско издателство, 2006, с. 145–158 

51 Dalton, Russell W. Marvelous myths: Marvel superheroes and everyday faith. St Louis: Chalice, 2011, p. 197 
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Ако игнорираме рестрикциите на Проп за това, че функциите съществуват точно в описания 
от него ред, че са ограничен брой, че трябва да присъстват без липси, то ще можем да използваме 
на синтактично ниво неговата структура за много по-широк кръг разкази, включително много 
комикси. 

И днес морфологичното изследване на Проп, както и тези, които искаме да продължим на 
тази основа, са възможни и плодотворни техники за интеркултурни и интержанрови анализи, 
защото са поставени на антропологична основа. Работещи модели в дадена култура могат да 
проникнат и в други, взаимните влияния и прониквания на фолклор, литература и масмедии са не 
само на ниво съдържание, а и на структурно ниво. И най-важното – помагат за създаването на 
нови разкази. 

 
Персонажите в комикса са най-силното средство за внушение. Както в литературата и киното, 

разделянето на героите на положителни и отрицателни е условно. Най-често т. нар. отрицателни 
герои са и по интересни в драматургичен план. По време на Втората световна война, особено по 
време на напредването й по всички континенти, започва масирана стереотипизация на враговете. 
Японците са жаргонно наричани „джап“ и са изобразявани с „нечовешки черти, носители на 
чудовишно зло“52. Художниците изработват едва ли не канон, по който ги изобразяват: винаги с 
очила, дълги остри зъби, остри нокти53. 

Комикс героите стават толкова популярни, че могат да бъдат използвани като свидетелства на 
известни реални личности. Публикуване на фиктивни изказвания на Мики Маус, Тентен, Тарзан и 
т.н. могат да са успешен маркетингов ход. 

 
Един от най-популярните комикс герои на XX век е Tintin на George Remi, познат с 

псевдонима си Hergé. Той започва като герой от вестник54, след това взема много от качествата на 
типичния бойскаут в края на 20-те години. Физически типажът е максимално прост – кръгче за 
глава, две точки за очи, малко носле и станалата прочута лимба. След кратка поява във вестника 
Тентен е изпратен да разследва в страната на съветите и става толкова популярен в родната си 
Белгия, че при „завръщането му от Москва, където се развива действието на първия албум, го 
посреща любопитно множество от няколкостотин посрещачи, които го чакат на гарата в Брюксел.  

Разбира се, комиксовият герой е трябвало да бъде пресъздаден – от младо момче от Брюксел 
на име Люсиен Пеперманс. Въпреки, че посрещачите знаят за условността на това посрещане и 
маскировката на героя, акцията е истински успех, който донася слава и поръчка за нови албуми 
на вестника, а оттам и на художника. В края на XX век статистиката показва, че всички албуми от 
поредицата са преведени на 58 езика и излизат в тираж, който надхвърля 200 милиона 
екземпляра55.  

 

                                                                                                                                                                   

 

52 Savage, William W., Jr. Commies, Cowboys, and Jungle Queens: Comic Books and America, 1945–1954. 
Hanover, NH: Wesleyan University Press, 1990, p. 10 

53 Thompson, Don. “OK. Axis, Here We Come!” In All in Color for a Dime, edited by Dick Lupoff and Don 
Thompson, 110–129. New York: Ace Books, 1970, p. 112 

54 Le petit vingtième, №11: 10 janvier 1929. В: Gaumer. P. Dictionnaire mondial de la BD. Larousse. Paris, 
2010, p. 848 

55 Tintin et Milou.  В: Gaumer. P. Dictionnaire mondial de la BD. Larousse. Paris, 2010, p. 851 
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Интересен е начина, по който авторът създава убедителност и истинност на персонажа още в 
самото начало на публикациите за Тентен. В бележка под линия той гарантира, че всички 
„фотографии“ са „автентични“ и са правени в присъствието на неговото вярно куче Милу.  

По време на военни конфликти икономически и политически противопоставяния по света 
комиксът е успешен инструмент за комуникация с ясно определени задачи с бинарен характер. Тя 
е част от серия комуникационни актове, които пропагандират, или разпространяват дадена 
интерпретация на събитията. В изпозването на манипулативните техники комиксите са истински 
„деца на пропагандата“ и използват цикъл от цитати от „митове, които циркулират в културата“. 
Съчетанието на пропагандата с масовата култура създава своеобразна попаганда56.  

Има учени, които виждат във фигурата на Супермен отражение на ницшеански и даже 
нацистки черти, или привиждат целия жанр като стъпка към „хеви-метал музиката, леката 
порнография и антирелигиозна пропаганда“57. 
 

Сравненията между комиксите по света след втората световна война показва интересни 
паралели и разминавания. От двете страни на желязната завеса се оформят нови културни 
идентичности.  

През 1945 година военната загуба на оста РО-БЕР-ТО разделя света на две политически 
половини. В променения културния контекст Европа се разделя с идентичнoстта си 58. В източната 
половина се налага насилствено нова утопия. Определят се нови норми и за визуалния образ и 
разказ.  

В Америка супергероите са пропаганден инструмент в победата над Германия и Япония, след 
войната темите се променят: криминални насилия, кървави ужаси, приключения и еротика. 

 
Комиксите става излишни, психиатърът Уъртъм повежда кръстоносен поход срещу тях. 

Книгата му „Мозъкът като орган“ обикаля света, а клиничните изследвания довеждат до 
откритието на нова психическа болест, включена в академични сборници59. Експерното мнение на 
доктор Уъртъм е за ефекта, който комиксите имат върху съзнанието и поведението на деца, с 
които е бил в контакт. Неговите възражения не са срещу всички комикси.  

 
За най-опасен смята криминалния комикс, дефинира го така: „комикс книги, които описват 

престъпления –  градски, уестърни, научно-фантастични, истории в джунглата, приключения в 
царството на суперхората, „ужаси“ или свръхестествени същества. Така терминът „умствена 
хигиена“ е подложен на стереотипно използване и даже украсата от психологически 
дълбокомислия не го спасява от клиширане60. 

 

                                                

56 Murray, C. Popaganda: Superhero Comics and Propaganda in World War Two. In: Comics & Culture: 
Analytical and Theoretical Approaches to Comics, edited by Anne Magnussen and Hans-Christian Christiansen 
Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2000, pp. 141–156 

57 Fulce, J. Seduction of the Innocent Revisited. Lafayette, LA: Huntington House, 1990, p. 32 

58 Hakim, Joy. All the People. A History of USA. New York: Oxford University Press, 2003, p. 9 

59 Wertham, Fredric. Seduction of the Innocent. Toronto: Irwin&Company, LTD., 1953, p. 17 

60 Jones, Gerald. Men of Tomorrow: The true story of the birth of the superheroes. Arrow books, 2006, p. 239 
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 Инструментът на цензурата, „Комикс код“ и автоцензурата довеждат до края на златната 
епоха на комикса в САЩ. А в България, сателит на СССР след войната, Богомил Райнов повежда 
теоретична битка срещу западната култура и последовано я отъждествява с „масовата култура“.  

 
Пропагандната карикатура и политическа рисунка в България стават основни визуални 

разкази. Неопределеният образ на „социалистически реализъм“ става оправдание за създаване на 
конюнктурен елит. Комиксът в България изчезва за период от двадесет години. Но въпреки 
издигнатата желязна завеса и разделянето на света на идеологически, икономически и 
политически зони в годините след втората световна война, линията, която разделя адвокатите на 
комикса и противниците му в социалистическа България и САЩ е поколенческа, а не 
географска.  

 
КОМИКС, ПИАР И ПРОПАГАНДА 
 
Комиксите се използват охотно по време на военни конфликти в Европа и по света. По 

време на войната на Балканите бежанския проблем създава сериозни икономически, религиозни 
и социални конфликти в цяла Европа. На тях е посветен албум, в който международен екип 
разказва за различните аспекти на проблема в сборник комикси. В него са поканени и български 
автори61. И по време на войните в началото на XXI век комиксът чрез позитивна манипулация 
оправдава постфактум наличието на забранени оръжия в Ирак, като с това обяснява и оправдава 
военното присъствие на САЩ там62.  

 
С разширяване на Европейския съюз с нови членове се създава нуждата от разбираеми за 

всички комиксови разкази, преведени на различни езици. Те разказват за политиките на различни 
европейски комисии в областта на безработицата, социалните грижи, здравеопазването, трафика 
на хора и т.н. Доста често тези комикси по-скоро отчитат и усвояват средства, особено що се 
касае за българските им преводи, които често са наситени с правописни и смислови грешки. 
Силата на комикса е използвана в многобройни издания, финансирани от различни комисии в 
европейските управленски структури. Целите са дефинирани от развитието на европейското 
общество без дискриминация и ксенофобия и засилване на междукултурния диалог срещу 
расизма в Европа. Характерът на въздействие на тази позитивна манипулация служи за 
утвърждаване и закрепване на положителни послания63. 

Още от годините на бума на комиксите преди Втората световна война правителството на 
САЩ разбира тяхната комуникативна сила и бързото им достигане до милионна аудитория. 
Специални служби, които се грижат за пропагандата на различни идеи, използват както готови 
герои, така и поръчват специално нови. Целта – ефективна комуникация, както споменава и 
Сид Якобсон в предговора си към посветената на тези комикси книга. „Можем да гледаме на 
много от тези комикси като опит на правителството да си комуникира с нас, да разпространява 
публична информация“64. 

 
В България комиксите се използват в обучението по музика. Създателите на проекта от 

фондация „Фортисимо“ използват кодовете на XXI век, но поръчват отделните истории на 
                                                

61 Pour un monde meilleur. Faits et impressions. Album collectif dédié aux victims du conflit de l’ancienne 
Yougoslavie. Agorma. Genève, 1993 

62 Бондиков, В. Манипулация и публична комуникация: Митове и реалност. София: Парадокс, 2011, с. 77 

63 Пак там, с. 81 

64 Graham. R. Government issue: Comics for the people, 1940s – 2000s. Abrams comicarts. NY, 2011, p. 15 
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утвърдени художници от по-старото поколение. На всеки инструмент е посветена една страница, 
а задната страна на всички страници образува пъзел-игра, свързан с историята на музиката65. 

Един от най-известните комикс автори преди войната, Милтън Каниф (Milton Caniff), автор 
на Тери и пиратите, посвещава много часове от свободното си време за да приготвя 
правителствени упътвания и джобни гидове за държави, участници във втората световна война, 
или за продажба на облигации (bond selling campains66). Той рисува повече от 70 различни 
графични пособия напълно безплатно, за да компенсира неучастието си във военни действия, за 
които не е одобрен поради крехкото си здраве67. 

 
В едно задание към автори на комикси служители на правителството на САЩ определят 

целите и пропагандните задачи по време на война (и „войната с терора“), за да могат да 
„достигнат до младите“. Поръчителите знаят много добре, че адресатите могат да бъдат 
достигнати лесно с „комикси – едно от най-ефективните средства, които влияят на младежта“. 
Така, в серия от комикси те ще 1) научат най-различни уроци за света; 2) ще получат модел за 
ролите в обществото; 3) ще обогатят знанията си и степента на образованост. Това задание от 
2005 година68 определя приоритетите на правителството на САЩ след “nine eleven”, както те 
наричат атаката на небостъргачите на Световния търговски център.  

На самата атака са посветени десетки комикс албуми в различни стилове, насочени към 
адресати от различни възрасти. За да се справят с травмата и колективния страх (ехо на 
атмосферата в Лондон през 40-те) по-лесно, големите производители на комикси публикуват 
поредица албуми69. Marvel създава три мини серии, посветени на самоотвержеността на 
полицията, пожарната и парамедиците под общото заглавие Call of Duty. Другите известни 
компании се обединяват, за да създадат общо заглавие, като даряват всички средства за 
семействата на загиналите.  

В един от комиксите, посветени на нападението над Световния търговски център70 заглавието 
говори за дългосрочната стратегия на борбата с терора. Подзаглавието на After 9/11 е 
недовършено – America’s war on terror (2001 – ). Липсата на крайна дата говори за дълбоката 
травма, нанесена на американското общество – в самата столица на световната сила, която е 
свикнала да води войни далеч от своята територия. 

 
 
РЕКЛАМАТА В ПИФ ГАДЖЕТ 
 
Последната част от трета глава е посветена на анализ на рекламите, публикувани във френското 

комикс списание Пиф Гаджет. Развититието на диверсифицирани рекламни подходи към читателите 
е направено според целевата група: родители и деца (момичета/момчета) в периода 1969 – 1989 г.  

Проследени са броевете от 1 до 700, като е изведена обща статистическа рамка за 
увеличаването на броя реклами, увеличаване на рекламните пространства, обособяване на най-
важни рекламни страници и карета и т.н. 

                                                

65 http://fortissimo.bg/class, Retreived 21.05.2015 

66 http://en.wikipedia.org/wiki/War_bond,  Retrieved 20.10.2015 
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68 Пак там, с. 9 

69 Coping with 9/11. В: Conroy, M. War stories. Collins design. ILEX. Lewes, 2009, p. 152 

70 Jacobson, S. and Ernie Colon. After 9/11. Amerika’s war on terror (2001 – ). New York: Hill and Wang, 2008 
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Особено внимание е отделено на подготовката на новия формат на списанието през 1969 г., 
направено от екип маркетолози и креативни редактори с участието на сценаристи и художници.  

 
Промяната е подготвена от последния брой – №1238, който е все още в предишния формат. 

На последната му страница е отпечатана корицата на бъдещия брой, който ще се превърне в брой 
1 от т.нар. Periode rouge (червен период). Той е наречен така по-късно от колекционерите заради 
ивицата, която заема горната третина, а на нея с големи букви е изписано логото PIF, заедно с 
назъбен жълт балон, в който е добавката „и неговата играчка изненада“71. На корицата на 
последния брой героят предупреждава да не забравим следващата седмица да купим новия Pif, 
вече с цели 80 страници72. 

 
Самите реклами, включени в списанието, отговарят на символните характеристики на 

предлаганите играчки73. Психологическите внушения за красота, сила, младост, забавление, 
бързина и т.н. са използвани без изключение във всяка разглеждана реклама или поредица от 
реклами.  

За момичетата и момчетата посланията са различни – сегментирането става в зависимост от 
ползата на потребителите за съответния продукт (benefit segmentation74) – така децата са по-
скоро в сегментът на чувствителните (Sensory segment), а родителите – на социално 
ориентираните (The Sociable)75. 

В същото време, в по-голямата част от случаите не се рекламират самите играчки, а 
емоционалните последствия за децата. Така напълно се следва принципът на продажба на 
изгодите от стоката, а не на нейните собствени свойства76. 

 
Интересна е ситуацията с жизнения цикъл на стоките, рекламирани в списанието Pif Gadget. 

Седмичния ритъм на издаване и играчката-изненада (с по-ниско качество, обикновено бързо 
счупвана и прежалена заради очакваната след няколко дни нова изненада), приложена заедно със 
списанието в найлонова затворена опаковка, поощрява и по-честото купуване на по-качествените 
и трайни играчки на утвърдени фирми, рекламирани на неговите страници. 

Най-често се използва метода за възбуждане на любопитството и изчерпателна информация 
за начините, по които може да се използва играчката, за да се отъждестви максимално детето с 
героя, който е свързан с нея77. 

 
Защо е избран именно този канал за реклама на играчките? Според семиотичния термин 

каналът е „физическата среда, през която знакът се пренася от източника до получателя“78. 
Комикс списанието с тираж, бързо достигнал милион копия, е най-подходящата среда за тези 
реклами. Децата четат многократно списанието, разменят и споделят с други деца, смесват 

                                                

71 Medioni, R. Periode rouge. Fevrier 2009, 150 – 160 с. 
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74 Aaker, D. J. Myers. Advertising Management. N. J.: Prentice-Hall Inc., 1982, p. 382 

75 Пак там, с. 382 
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комиксите и рекламите в единна наративна среда, в която фантастичното, героичното и 
доброто се смесват, за да прибавят стойност на стоките, рекламирани на неговите страници по 
принципа на хамелеона. 

Водещ в случая е визуалния канал, най-близък до децата, които възприемат информацията 
„във вида, в който са свикнали“79. Децата предпочитат наситени с изображения разкази, в които 
текстът е лаконичен, колоремната схема е наситена с ярки основни цветове, а сюжетите са 
опростени и се доближават до схеми от приказките, в които те са потънали от ранна детска 
възраст. 

В издателското каре редакцията помества бележка, с която моли читателите да приемат 
добре рекламните обяви (Pif demande a tous ses lécteurs de faire bon accueil aux announces 
publicitaires). През 1969 г. голямото количество реклами не е било нещо обичайно и редакторите 
са имали основания да се опасяват от негативно отношение към материали, които „крадат“ 
мястото от комиксите и игрите. 

 
Въпреки, че рекламната стратегия на комикс списанието Пиф Гаджет е изработена в кратки 

срокове и без предварителни примери, тя е изключително успешна и показва визионерските 
прозрения на екип от маркетолози, който работи в продължение на няколко години с постоянно 
увеличаващ се тираж и популярност не само във Франция, но и в целия франкофонски свят. В 
България рекламите в списанието, внасяно само защото е орган на френската комунистическа 
партия, са възприемани само като част от визуалното съдържание на списанието и не са имали 
конкретен финансов израз.  

 
Част от рекламите в списанието използват класическата рекламна визия, която може да е 

пренесена и от други канали – вестници, брошури и т.н. Друга група използват спецификите на 
комиксовата естетика за изграждане на героите – контрастна цветова гама, преувеличения на 
вестемни характеристики или физически качества на персонажите. Трети използват цялостни 
комикс ленти, страници или даже истории с продължения, които изцяло се вписват в стилистиката 
на списанието. В тях присъства целия арсенал от знаци, характерни за комикса – балони, 
интонационни характеристики на буквите, аудио ефекти, преувеличени ракурси, различни 
гледни точки и драматургични построения, типични за комикса.  
 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

В приложението са проследени реклами от списанието в хронологичен ред, както и списък 
от 123 фирми, които поместват реклами на страниците на списанието от 1969 до 1982 г. 

В статистическия анализ рекламите са разделени на реклами за детски играчки (над 50), 
като са обособени и подгрупи. Рекламите на играчки за момчета включват фирми за 
производство на модели за автомобили (5), велосипеди (5) и т.н. Играчките за момичета са 
предимно кукли и кукленски домове, но в края на периода се включват и реклами за детска 
козметика на фирмите за кукли.  

По традиция във Франция са популярни играчките, които възпитават енциклопедични 
познания. Играчките, насочени към цялото семейство и за опити по химия, физика и т.н., се 

                                                

79 Вж. Почепцов, Г. Теория комуникации. Ваклер: Рефлoбук, 2001, 656 с. цит. по: Кафтанджиев, Х. 
Хармония в рекламната комуникация: Много презаредена. София: УИ, с. 225 
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отличават с високо качество и са с по-високи цени. В рекламите са тях  се подчертава силата 
на знанието и значението на учението за децата. Разбира се, момента на играта е силно 
подчертан, например фокусите и стратегическите настолни игри или машините за рисуване. 
Особена подкатегория са комплектите с кубчета за сглобяване, някои от тях насочени и към 
по-големите деца в края на първоначалните класове. 

В Пиф често се срещат реклами на фирми, произвеждащи зърнени закуски, ядки, плодови 
сокове, какаови напитки, шоколади, топени сирена, бисквити, шоколади и консерви. 
Преобладават рекламите за корнфлекс. 

Рекламите на пособия за училище са с послания като: модерни, здрави, цветни, 
илюстровани и т.н. Многобройни са рекламите на лепила. Стикерите са обособена 
подкатегория тук, също и комплектите за моделиране и сглобяване. 

Рекламират се телевизионни канали, в които могат да се проследят анимационни сериали 
или известни филми, най-вече фантастични и приключенски. Присъстват и реклами на филми 
за големия екран. В рекламите за дрехи и обувки се набляга на здравината и ярките цветове. 

Дъвките заемат значително място на страниците на Пиф. Най-често те се комуникират с 
помощта на супергерои и разтягащи се човечета, които подчертават радостта от балоните, 
които могат да се правят с дъвките. В повечето случаи продуктите са определение като забавни 
и смешни, в някои от тях се включва елемента на колекциониране. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дисертационния труд са засегнати различни аспекти на изкуството на комикса.  
В първа глава комикса са проследени развитието на дефинициите и класификацията на 

комикса. Жанра е проследен с инструментариума на семиотичния анализ.  
За целта главата е разделена на части, които засягат комикса от гледна точка на 

алфабетиката, семантиката, синтактиката и прагматиката. На опозициите и символите е 
отделено повече внимание поради тяхното широко използване в комиксовите разкази. 

 
Индексите и тропите са обект на подглава, която се спира по-подробно и на декоремите в 

езика на комикса. В главата са добавени и текстове, които се спират по-подробно на комикса и 
неговата митологичната природа. 

В подкрепа на тезите са използвани примери от европейски, американски и японски автори от 
различни периоди в развитието на медията, с цел да се покаже полисемичната роля на знаците в 
комикса, интонационните характеристики на текстовете, използването на балони, рамки, панели и 
т.н. като елементи на комисовия език. Особено място в главата заема тялото като съвършена и 
универсална знакова система. Кодовете на канала са обект на текста, който разглежда комикса 
от гледна точка на прагматиката, заедно с темата за стила, националните и идеологически 
характеристики на комикса.  

 
Втора глава е изцяло посветена на историята на българския комикс. Темата е напълно нова 

в българското изкуствознание и критика. С позоваване на френски, белгийски и американски автори 
е изградена историческа рамка с периодизация според важни исторически събития, стилови 
класификации и развитие на медията в български контекст. Заедно с това за първи път е съставена 
библиография на българските автори и издания от края на XIX век до началото на XXI век.  

 
Успоредно с този текст излиза и книгата „Кратка история на българския комикс“ (Кибеа, 2013 

г.), в която се проследяват в детайли периодите след Освобождението, преди и след войните, 
комиксите през периода на социализма и периода на прехода. Последните разгледани издания и 
автори са от гидините на съвременността, като художници и сценаристи продължават да творят и 
издават нови комикси на различни теми.  

 
Рекламата и маркетинговите комуникации през призмата на комикса са залегнали в 

основата на трета глава. Героите, наратива, вълшебните средства служат като ефективен 
инструмент за пиар, пропаганда, реклама на стоки и услуги. В приложението е проследена 
конкретна маркетингова стратегия. Списанието Пиф Гаджет, познато в целия франкофонски свят, 
но и в България, включва на страниците си реклами за играчки, детски храни, дрехи, обувки, 
образователни игри и т.н. Те са проследени в хронологичен ред за годините 1969 – 1982, като е 
направен статистически анализ на групите потребители и фирмите, които рекламират на 
страниците на списанието.  

 
Огромната комуникативна сила на комикса, успешното му преплитане с могъщи медии 

като кино, телевизия, интернет платформи, му осигурява все по-голяма роля в маркетинговите 
комуникации и това определя нуждата от изследването на неговия език и сила на убеждение. 
Комикса е любимо изкуство на читателите, затова неизменно трябва да бъде част от 
инструментариума на рекламисти, пиар специалисти и маркетолози. 
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ПРИЛОЖЕНИE 

Реклами, помествани на страниците на  комикс списанието Pif gadget по хронологичен 
ред на номерата 1 – 700 (1969 – 1982 г.). Анализ на целевите групи, слоганите и ОРТ. Списък 
на фирмите, публикували реклами в списанието.  
 

 
ПРИНОСИ 

 

1. Дисертационният труд прави за първи път в България теоретичен анализ на изкуството 

на комикса като знакова система. В текста се набляга на високата комуникативност на 

комикса в използването му в ПР, пропагандната и рекламна комуникация.   

2. Въвеждането на нов термин, свързан с връзката между масова и елитарна култура. 

Примерът с известния художник Лионел Файнингер ми даде основание да опиша явлението, 

което нарекох Синдром на Файнингер. С него обозначавам страха на твотците, които не са 

преодолели стигмите на публиката за високо/ниско изкуство и крият авторството си като 

създатели на комикси като нещо, свързано с „ниската“, масова култура. 

3. Изследването доказва, че използването на комикс езика може да бъде от полза на 

рекламистите за постигане на максимално наситен метафоричен език, който да постигне 

търсения ефект от рекламните послания, поднесени чрез вербалната и иконична структура, 

характерна за тази медия. Продажбите на стоки и услуги могат да се повишават с помощта на 

комикса в България. Точно както това се случва в Европа, САЩ и Япония. 

4. За първи път историята на българския комикс е разгледана като част от 

националното литературно и визуално наследство. Направено е подробно изследване на 

авторите и изданията, направен е анализ на стиловете и промяната на темите в различни 

социални системи от края на XIX до началалото на XXI век.  
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