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СУТЬ ПІДТЕКСТУ І СУМІЖНИХ ПОНЯТЬ, РЕЛЕВАНТНИХ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ 

 
У статті йдеться про дослідження особливостей виникнення, декодування та перекладу 

підтексту як складника макрообразу поетичного твору, викладено історію дослідження 
підтексту та таких релевантних для перекладу суміжних понять як імплікація та конотація, 
розглянуто властивості підтексту як образної домінанти у віршовому перекладі, досліджено 
значення контексту в інтерпретації підтексту. Підтекст трактується як такий, що складає 
основний смисл поетичного твору. Без розуміння підтексту неможливе адекватне сприйняття та 
переклад змістовно-концептуальної інформації, яка є категорією всього тексту. Підтекст 
формує основне ядро змістовно-концептуальної інформації, він може бути не лише інтенційним, а 
й оказіональним. Присутність підтексту в поезії характеризується наявністю в тексті сигналів-
маркерів, за допомогою яких виявляється підтекст та на які повинен орієнтуватися 
інтерпретатор під час здійснення перекладу. Підтекст поетичного твору визначається як 
підтекстовий образ, який функціонує в рамках макрообразної структури твору і його можна 
назвати субсемантичним. Разом із образами автосемантичним та синсемантичним 
субсемантичний образ є рівноправним виміром макрообразної структури поетичного твору. Для 
декодування та перекладу субсемантичного образу необхідне дослідження системи внутрішніх 
текстових зв’язків, основу якої складають два процеси: процес повторення споріднених елементів 
у тексті та процес їх ретроспективного співвіднесення.  

Ключові слова: підтекст, переклад, декодування, підтекстовий образ, макрообразна 
структура, образна домінанта, контекст, конотація, імплікація, автосемантичний образ, 
синсемантичний образ, субсемантичний образ. 
 

Постановка проблеми. Смислова місткість є однією з найхарактерніших особливостей  
поетичного твору: він часто говорить більше того, що в ньому сказано прямо, наштовхує на 
висновки та зіставлення, що не є безпосередньо сформульованими в його тексті, спонукає до 
пробудження думки, до ототожнення себе з ліричним героєм, до філософських висновків та 
узагальнень, iнодi до здогаду про подальшi долi людей, зображених у ньому, про внутрiшнiй 
стан героїв, про ставлення автора до них та й до всiєї теми в цiлому, викликає потребу 
дорозповісти собі чи додумати свiдомо недоказане автором. I ця риса поезії, що є для 
останньої специфiчною та вирiзняє її з-помiж iнших рiзновидiв книжного слова – не просто 
результат розбіжності  читацького сприйняття: вона визначається смисловою структурою 
поетичного  твору, закладеною в ньому самому, оскiльки у віршовому творі можуть 
спiвiснувати два (чи бiльше) смислові плани, які не є взаємовиключними та розгортаються 
iнодi паралельно, iнодi поступово розходяться, iнодi перериваються та змiнюються 
одноплановим викладом, однозначнiстю. Вiдтворення багатоплановостi лiтературного твору 
становить важливе практичне завдання художнього перекладу та принципову проблему, що 
належить до відання теорiї перекладу. І тому, характеризуючи своєрiднiсть мовної природи 
поетичного твору в її широкому розумінні, аж ніяк не можна уникнути серйозного питання 
про двоплановість (чи багатоплановість) поетичного тексту.  

Як філологічна проблема явище підтексту з’являється на світ на початку XIX століття, 
хоча як науковий термін слово „підтекст” трапляється пізніше – в першій половині XX століття. 
В другій половині минулого століття інтерес вчених до проблеми підтексту помітно зростав. Але 
більшість лінгвістів та літературознавців висвітлювали її або в загальнотеоретичному плані, або 
на рівні поглядів окремих науковців на проблему прихованого смислу прозового твору. На той 
час мали місце лише поодинокі спроби  дослідження конкретного лінгвістичного втілення 
підтексту твору поетичного як, наприклад, на основі цитати, й зовсім не зафіксовано праць, в 
яких широко  висвітлювалися б погляди на проблему підтексту з перекладознавчих позицій. За 
останні п’ятнадцять років автором цього дослідження не було зафіксовано жодної вітчизняної 
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тематичної  праці щодо підтексту художнього твору (остання – А. Матчук, 1992 [1]), а надто 
підтексту поетичного. Кілька таких праць, щоправда, з’явилося поза межами України 
(А. Вєтошкін [2], Л. Голякова [3], Є. Єрмакова [4]. В українському перекладознавстві ж ця тема, 
як у межах зазначеного періоду, так і раніше, глибоко не досліджувалася взагалі.   

Аналіз останніх досліджень та публікацій з даної тематики подається у викладі 
основного матеріалу. 

Системно-контекстуальний та структурний підходи до вивчення функцій підтексту в 
поезії, способів його творення та засобів виявлення і відтворення в перекладі перебувають на 
разі в початковій стадії свого розвитку, що не сприяє швидшій розробці повноцінної 
макрообразної моделі поетичного твору, за допомогою якої можна було б здійснювати 
повноцінний аналіз останнього та забезпечувати, в свою чергу, його достовірний переклад. 
Опрацювання однієї з вагомих граней такої цілісної моделі, якою, безсумнівно, є підтекст 
поетичного твору, зумовила актуальність вибраної теми статті. Актуальність питань, що 
висвітлюються у статті зумовлюються і зростаючою увагою перекладознавців до тексту, як 
явища, необхідністю всебічного аналізу різних типів представленої в ньому інформації, 
зокрема образно-підтекстової.  Мета статті – огляд розвитку теоретичних поглядів на 
проблему підтексту, з’ясування його природи та сутності, аналіз ролі та значення підтексту в 
образній структурі поетичного твору з погляду її повноцінного відтворення у перекладі.  

Наукова новизна статті полягає в тому, що в ній розуміння адекватності перекладу 
поетичного твору поглиблено на основі розробки його підтекстового виміру; проаналізовано 
процес сприйняття підтекстового образу як складника поетичного макрообразу, а також 
вплив цього процесу на повноцінне відтворення підтексту в перекладі. За метод 
дослідження взято перекладознавчий метод, як сукупність лінгвістичних та 
літературознавчих методів дослідження поетичного твору. Теоретичне значення статті в 
тому, що вона становить певний внесок у дослідження підтексту як елементу текстової та 
образної структури, у науковий розвиток макрообразної структури поетичного твору, теорії 
перекладу, лінгвістики тексту, лінгвостилістики, теорії інтерпретації тексту.  

Практична цінність статті полягає в тому, що результати проведеного в ній 
дослідження можна використати в перекладацькій практиці, під час усіх видів аналізу 
поетичного твору та його перекладу, а також під час підготовки перекладачів та критиків 
художнього перекладу, мовознавців і літературознавців загалом.  

Виклад основного матеріалу. Поняття пiдтексту розглядається лiнгвiстикою, 
лiтературознавством, психологiєю, практикою викладання сценiчного мовлення, iншими 
науками. Існування явища пiдтексту простежується вже з античного мистецтва, але як суб’єкт 
вивчення воно сформувалося наприкiнцi позаминулого столiття. Одним iз перших його почав 
досліджувати бельгiйський письменник-символiст, автор „Синьої пташки”, Моріс Метерлiнк, 
який, широко використовуючи пiдтекст у своїй творчостi, загострив увагу на його функціях у 
художньому творі в своїй філософсько-теоретичній праці „Скарби смиренних” [5, 73] та 
осмислив його суть у статтi „Трагiзм буденного життя”, написанiй 1896 року [6, 72]. Те, що 
Метерлінк називав „другим діалогом”, В. Виноградов стосовно драми пізніше назвав 
„потенційною семантикою” [7, 48], а К. Станіславський і В. Немирович-Данченко розгорнули 
в теорію підводної течії драми. Поняття „пiдтекст” вживалося ними для характеристики 
чеховських п’єс, а дещо пізніше воно посіло значне мiсце в системi К. Станіславського, про що 
свiдчать такi слова великого майстра сценічного мистецтва: „Смисл творчостi – в пiдтекстi. 
Без нього слову немає чого робити на сценi” [8,  494]. „Підтекст – це не явне, але внутрішньо 
відчутне „життя людського духу”, – іншим разом висловлювався про підтекст 
К. Станіславський, – яке  безперервно тече під словами тексту, весь час виправдовуючи та 
оживляючи їх” [9, 84]. Спираючись на його вчення, М. Германова розвиває власну думку про 
підтекст: „Все, що знаходиться за словами й змушує людину вимовляти їх, все розумове та 
емоційне життя його, що протікає в мить вимови слів, називається підтекстом. Ставлення 
мовця до співрозмовника і до предмета розмови, мета, заради якої він говорить, його 
внутрішній стан, все, що він бачить, чує і уявляє собі, – все це підтекст” [10, 95]. 
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Загалом, до цього складного явища зверталося багато вчених. Ще в 20-тi роки 
ХХ століття професор Б. Ларiн у своїх статтях з теорiї художнього мовлення, обґрунтовуючи 
необхiднiсть сприйняття художнього твору в органічній єдностi всiх його елементiв, висунув 
поняття підтексту як норми, тобто такої норми, що складається в лiтературному творi в мiру 
того, як розгортаються висловлювання автора чи його персонажiв, i яка вирiзняє його з-поміж 
iнших творiв або ж чимось нагадує про них. На тлі цiєї норми виступають тi чи iншi вiдхилення 
вiд неї самої, що теж складають ту чи iншу рису загальної своєрiдностi. Носiями цiєї 
cвоєрiдностi постiйно є тi „комбiнаторнi приростки” смислу, його „обертони”, якi 
„утворюються” iз взаємодіючої сукупності cлiв; вони можуть виникати „i в межах однiєї фрази i, 
крiм того, iз сполучення перiодiв – в межах роздiлу; далi, iснують вiдтiнки, що виникають лише 
iз завершеного цiлого” [11, 36]. Отже, за Б. Ларіним, явище, про яке ведеться мова, – це не щось 
статичне, а наповнена рухом складна взаємодiя цiлого, що складається, звичайно, не одразу, а 
розгортається перед читачем поступово, з окремих у цьому цiлому моментiв, важливих для 
нього, які повноцiнно сприймаються то на тлі всiєї цiєї єдностi, то на тлі менших його вiдрiзкiв. 
В тій самій статтi („Про рiзновиди художнього мовлення”, 1922 р.) Б. Ларiн запропонував iще 
одну важливу категорiю – „естетичне значення слова”, за якого „не дана повнiстю смислова 
цiннiсть слiв, а лише позначенi межi рiзного в кожному випадку асоцiативного розгортання 
смислу даного мовлення”, а слово є „натяком включених думок, емоцiй, хвилювань [11, 34]”. 
Iнакше кажучи, естетичне значення слова – це глибина смислу, що набувається словом у складi 
мови цiлого лiтературного твору, де воно може виступати в рiзних, але спiввiдносних один до 
одного контекстах, що по-рiзному його висвiтлюють. Смислова одноплановiсть, двоплановiсть, 
багатоплановiсть художнього тексту майже безперервно перемежовуються. Неквапливий 
„вдумливий читач слiдкує за всiма планами змiсту, як читач театральної вистави – за всiма 
голосами сценiчного поля: авансценою, першим планом, середнiм планом, заднiм планом. Той 
чи iнший план раз у раз залишаються порожнiми, лише iнколи активнi всi чотири плани, частiше 
два-три iз них, а то й один [11, 277]”.  

Це порiвняння лiтературного твору зі сценічним полем допомагає багато збагнути в 
поняттi як двоплановостi, так i багатоплановостi. Другим планом художнього твору може бути 
й iнакомовний смисл, що, в разі наявності, завжди стоїть за прямим i є паралельним йому, а 
також коротке домислювання, натяк у мовленні чи персонажу на щось невiдоме iншим дiючим 
особам чи навiть читачевi. Наявнiсть кiлькох планiв iнодi передбачає і можливiсть поєднання 
кiлькох, хай навiть сумiсних iнакомовних значень (слова, складного образу, цiлої ситуацiї), i 
спiвiснування поглядів (автора, тих чи iнших персонажiв) на один i той самий предмет, i 
послiдовнiсть рiзних висвiтлень одного й того самого мотиву, причому в результатi змiни 
перспективи чи аспекту по-новому сплiтаються та розташовуються деталі, вже вiдомi ранiше. 
Таке розумiння двоплановостi та багатоплановостi може однаково бути застосованим i до 
реалiстичного, i до романтичного мистецтва, i до iнших рiзновидiв художньої лiтератури. 
Таким чином, доводячи, що „сугестивнiсть, не повна договоренiсть художнього тексту”, „весь 
його психологічний ефект” є результатом „комбінаторних приросткiв смислу”, якi 
утворюються i в межах однiєї фрази, і  в межах глави, i в межах завершеного цiлого, професор 
Ларiн генiально передбачив iдею про пiдтекст як складний феномен, що становить єднiсть 
рiзноманiтних рiвнiв мови, якi входять при цьому до плану загальнокомпозицiйних зв’язкiв. 

У своїх загальновiдомих семантичних етюдах Б. Ларiн обстоював думку й про те, що 
вивчення подiбних явищ вимагає методу, для якого було б характерним оригінальне 
поєднання лінгвістичних та літературознавчих методів. „Дослiдження літературної мови, – 
писав вiн, – стоїть на межi лiнгвiстики та науки про лiтературу. В минулому йому придiляли 
найбільше уваги фiлологи, мовознавцi займалися лише тим, що в ньому було спільного з 
iншими типами мови. Та вивчення лiтературних видiв мовлення насамперед має бути 
спрямованим на їх естетичнi властивостi, якими вони різняться; саме вони визначають систему 
застосування мовних елементiв у лiтературнiй творчостi [11, 28]. Отож, стає очевидним, що 
таким методом варто користуватися не лише під час дослiдження явища підтексту як такого, 
але також і при вивченні проблем його вiдтворення в перекладi, тобто в перекладознавствi. 
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Поява власне терміна „підтекст” і набуття ним широкого розповсюдження були 
досить виправдані. Ті, хто до нього наближався, вірно відчули, що існують явища 
художнього слова, своєрідність яких не передають звичні поняття і які цілком необхідно 
відрізняти від традиційних форм образу (образності), для чого й знадобився новий термін. 
Варто зазначити, що подібній тенденції зовсім не відповідають такі застосування слова 
„підтекст” (між іншим доволі непоодинокі), коли оперуючи виразами „ліричний підтекст”, 
„романтичний підтекст”, „іронічний підтекст” і т. п., мають на увазі щось інше, тобто просто 
ліричну сутність відповідного образу, романтичну природу образного змісту, іронічне 
наповнення образу і т. д. Тут має місце змішування понять образів (образності) взагалі та 
власне підтекстового образу, про який, зокрема, йтиметься далі. 

Вивчення категорії підтексту притягло увагу багатьох як вітчизняних, так і 
зарубіжних дослідників. У працях, присвячених цій проблемі, можна виділити кілька 
ключових питань: визначення підтексту, виявлення механізму його реалізації та способів 
вираження,  класифікація його видів, відмежування підтексту від суміжних понять. Проте в 
жодній із таких праць, виконаних зазвичай на матеріалі прозових творів, не ставиться 
завдання дослідити засоби вираження поетичного підтексту та розглянути проблеми 
сприйняття підтексту в поетичному тексті з метою його подальшого перекладу. Незважаючи 
на достатню кількість праць та різноманітність підходів у дослідженні підтексту (різні 
аспекти цього явища розглянуті в працях В. Виноградова, І. Гальперіна, І. Арнольд, 
К. Долініна, Е. Різель, О. Ронена, В. Скалічки, К. Тарановського, І. Торсуєвої, В. Адмоні, 
В. Кухаренко, Т. Сільман, Е. Магазаника, А. Брудного, Р. Кисельової, А. Атлас, В. Одинцова, 
Л. Кайди, В. Миркіна, Р. Унайбаєвої, Є. Коломєйцевої, В. Чулкова, І. Мостовської, 
В. Муренка, Є. Невзглядової, А. Матчук), ні в лінгвістиці, ні в літературознавстві до нашого 
часу немає єдності думок щодо визначення підтексту та загальноприйнятого терміна, що 
охопив би це багатогранне явище. Так, зокрема, І. Гальперін називає підтекст „змістовно-
підтекстовою інформацією [12, 32]”, В. Виноградов – „потенційною семантикою реплік [13, 
48]”, В. Адмоні йменує це явище „глибинною напругою [14, 11] ”, Р. Будагов використовує 
термін „непрямий опис [15, 143] ”, Т. Сільман – „глибина тексту [16, 89]”, В. Кухаренко – 
„імплікація [17, 86]”, Е. Різель називає підтекст „конотацією в широкому смислі [18, 18], 
В. Кузнєцова – „імплікаційною метафорою [19, 160]”. В англійській мові В. Емпсон позначає 
підтекст терміном “ambiguity [20, 3]”, Дж. Лід – “implication [21, 215]”, В. Скалічка – “subtext 
[22, 215]”, К. Шеар –“infracontext [23, 148]”, Роберт Фрост часто називав це явище “sense 
implied”. Різноманітність термінів можна пояснити багатоаспектністю цього явища та 
відмінністю вихідних позицій, з яких воно досліджується. Тут варто зауважити, що низка 
авторів часом невиправано розширює значення терміну „підтекст” і цілковито врівнює 
імплікацію, образ та підтекст. В інших випадках, навпаки, підтекст зводиться до окремих 
явищ прямої мови у творі чи до вузько конотативного значення слова. У першому випадку 
введення терміну „підтекст” знесмислюється, воно стає просто зайвим, у другому – 
відбувається змішання цілком різних понять: у творі досить часто має місце діалог з 
підтекстом, а щодо конотації, то вона, безсумнівно, сприяє формуванню підтексту, але це ще 
не дає підстав ставити між ними знак рівності. 

Говорячи про підтекст у прозі, який „із метафоричного образу з досить невиразним 
змістом почав перетворюватися на наукове поняття з більш менш чітко окресленим змістом”, 
Б. Корман схильний розглядати підтекст як один із проявів ліричної стихії в романовому жанрі. 
„Переважання однієї із трьох стихій (епічної, ліричної чи драматичної), яке приводить до 
структурної зміни цілого та є основою жанрової типології всередині роману як роду, може 
слугувати основою побудови типології підтекстів. Крайнім випадком є підтекст у романі з 
переважанням епічного начала та підтекст у романі з переважанням ліричного начала [24, 203]”. 

Вважаючи підтекст „неметафоричним та неконтрастним” вираженням „внутрішнього 
смислу далекими від нього моментами зовнішнього плану”, В. Адмоні бачить основну 
відмітну рису підтексту в смисловій розбіжності прямого значення та значення, що 
нашаровується, коли „той чи інший безпосередньо даний момент зовнішнього плану є лише 
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знаком, який сигналізує про внутрішній зміст, не маючи ніякого внутрішнього зв’язку з цим 
змістом [25, 121]”. Автор вважає, що підтекстові значення є „приуроченими” та обов’язково 
відчуваються читачем як співприсутні в даному відрізку чи навіть у всьому творі. „Ця 
обов’язковість, що робить підтекст явищем не суб’єктивним і випадковим, а складовою 
частиною художньої структури літературного твору, базується на композиційних особли-
востях у побудові відповідних творів [26, 122]”.  

На зв’язку підтексту із загальною композицією твору наголошує і Т. Сільман. Разом з 
тим у своїй статті „Підтекст як лінгвістичне явище” дослідниця пише, що „підтекст як явище 
стосується і лінгвістики... тому, що воно включається до загальної системи багатолінійності 
значень, що виражаються мовленнєвим рядом, а потім ще й тому, що сама реалізація даного 
типу стосунків між зовнішніми та глибинними значеннями часто здійснюється за допомогою 
специфічних, безпосередньо мовних засобів [27, 84]”. Підтекст у дослідниці – це невиражене 
словом, приховане, але відчутне для читача чи слухача значення якоїсь події чи вислов-
лювання (якогось відрізку тексту) в складі художнього твору. Підтекст, за Т. Сільман, 
базується принаймні на двовершинній структурі, на поверненні до чогось, що вже в тому чи 
іншому вигляді існувало або в самому творі, або в тій проекції, котра спрямовується з твору 
на дійсність. Перша вершина задає саму тему висловлювання, утворюючи її зачин, 
створюючи „ситуацію-основу”, друга – використовуючи матеріал, заданий першим відрізком 
тексту, розвиває у відповідній подальшій точці твору те глибинне значення, котре й носить 
назву підтекст і може виникнути лише на базі матеріалу, заданого в точці „а” та з 
урахуванням тих сюжетних шарів, котрі залягли в сюжетному просторі між точкою „а” і 
точкою „б”. У своїй основі підтекст, згідно з Т. Сільман, будується саме на додаткових, 
контекстуальних смислах слів, причому не лише окремих слів та виразів, а значних за 
обсягом висловлювань, сюжетних мотивів та ситуацій. Ці додаткові смисли бувають 
підготовлені не безпосередньо поруч, а десь вдалині, на пройдених вже етапах сюжетного 
розвитку, починаючи із ситуації-основи. Тобто „підтекст є не що інше, як роззосереджений, 
дистантний повтор, котрий саме завдяки своїй дистантності використовує лише загальну 
атмосферу ситуації, далеко не завжди спираючись на буквальне цитування, хоча при цьому в 
основі всякого підтекстового значення завжди лежить щось, що вже колись було і в тій чи 
іншій формі відтворено заново [27, 85]”. Дистантне розміщення ситуації-основи та ситуації-
повтору, хай буде то пряма цитата чи загальний збіг мотивів, є тут, таким чином, однією з 
необхідних (за рідкими винятками) умов створення підтексту. Згідно з твердженнями цієї 
дослідниці, підтекст художнього твору буває різної глибини та обсягу. Різні його форми 
здатні переплітатися та зливатися воєдино, для того, щоб бути об’єктивним фактором 
розвитку дії – він, так чи інакше, обов’язково має бути заздалегідь підготований (в ситуації-
основі, мотивом-основою), інакше кажучи, повинен мати свою основу в минулому або в 
якомусь загальнозрозумілому літературному символі (чи загальновідомій історичній події, 
або традиційній побутовій ситуації і т. п.), або в сюжетному розвиткові самого твору. 

Таким чином, підтекст, згідно з Т. Сільман, – це явище, сама природа якого основана 
на зміні та взаємодії мовних рівнів, на можливості переходу від одного рівня до іншого. Він 
становить у кінцевому рахунку тип роззосередженого повтору, який виникає на тлі та з 
урахуванням неспинної зміни й поглиблення контекстуальних зв’язків, а саме в цій своїй 
якості безсумнівно доступний для мовного аналізу. Це – „складне явище, що становить 
єдність різноманітних рівнів мови, лексичного та синтаксичного, що входить при цьому до 
плану загально-композиційних зв’язків літературного твору [27, 89]”. Вказуючи на 
розмаїтість форм та функцій підтексту, авторка завжди підкреслює, що останній є завжди 
роззосередженим дистантним повтором, всі ланки якого вступають одна з одною у складні 
взаємостосунки, з чого й народжується їх новий глибший смисл. Цей своєрідний повтор 
функціонує на тлі постійної взаємодії контекстуальних умов і зв’язків, що змінюються та 
поглиблюються. Контекстуальні зв’язки розуміються дуже широко, тобто первинна ситуація 
може бути не лише текстовою, а й мати місце за межами тексту, в навколишній дійсності. 
Неодмінна наявність „роззосередженості” та „дистанційності” тут, очевидно, викликана тим, 



Серія «Філологічні науки», 2013 

17 
 

щоб відповідна асоціація не була надто прозорою, явною. Щоб, інакше кажучи, підтекст був 
підтекстом, а не відвертим домислюванням-інакомовленням, не явним натяком.  

У своїй іншій статті „Підтекст – це глибина тексту” Т. Сільман зазначає, що „підтекст – 
це прихована сюжетна лінія, що дає про себе знати лише опосередковано, притому найчастіше в 
найвідповідальніші, психологічно позначені та поворотні, „ударні” моменти сюжетного 
розвитку, коли персонажі не можуть або з тих чи інших причин не схильні прямо повідомити 
один одного про свої думки та почуття, в той час як автор дає про них знати читачеві, так би 
мовити, „через їх голову”, незалежно від того, хто з його героїв у цей момент з’ясовує для себе, а 
хто не з’ясовує справжній смисл того, що відбувається [16, 90]”. Тут підтекст у дослідниці для 
того, щоб бути об’єктивним чинником розвитку дії, так чи інакше обов’язково повинен бути 
заздалегідь підготований та, як уже зазначалося і в її попередній роботі, повинен мати свою 
основу в минулому, що вже було, в мотиві чи ситуації, які раніше звучали. Т. Сільман умовно 
називає цей первинний мотив чи ситуацію, на які спирається останній текст, „мотивом-основою” 
або „ситуацією-основою”, а ситуацію, що на них спирається, в якій і виникає підтекст, – 
„вторинною” або „повторною [16, 97]”. Дистанція між ситуаціями в неї зазвичай заповнена 
якимись сюжетно-змістовними подіями, має своїм наслідком те, що повтор не є механічним 
відтворенням першої ситуації, а неминуче забарвлюється та поглиблюється новим змістом. 
Дослідниця наголошує, що правильне розуміння зашифрованих „підтекстових” епізодів 
можливе лише за умови їх ретельної попередньої підготовленості, – „недарма, – підкреслює 
вона, – як ми знаємо, творцями підтексту завжди були значні письменники, великі майстри 
літературної форми [16, 93]”. Говорячи про „приховану сюжетну лінію” твору та про передачу 
„думок і почуттів”, авторка цього визначення, як бачимо, не розрізняє дві очевидні речі, а саме, 
підтекст художнього твору як його приховану головну ідею та підтекст місцевий, що носить 
лише фрагментарний характер у відношенні до цілого тексту. Тут же вона називає підтекст 
прийомом, з чим ми категорично не згодні, оскільки прийомом, на нашу думку, може бути лише 
локальний підтекст, концептуальний же підтекст – це не прийом, а окремий вимір структурної 
будови художнього твору. Прагнення кваліфікувати як підтекст лише далекі від очевидності 
інакомовлення, тільки образи-натяки, непрямі, кружні (причому такі, щоб їхня кружність не 
могла обернутися фікцією) нам зрозуміла. Але думка Т. Сільман про те, що такі кружні 
домислювання-інакомовлення релевантні винятково лише у випадках з дистантними повторами, 
породжують сумніви, позаяк вона приводить дослідницю до відмови визнавати підтекстом, 
наприклад, наслідки всіляких недомовок, умовчань у творі, які досить часто прямо стосуються 
підтексту. Звичайно, умисна недомовка у прямій мові, свідоме та відверте умовчання-натяк не є 
підтекст. Але в тексті художнього твору може мати місце й умовчання невмисне, яке 
сприймається проте як натяк, що виступає інакомовленням об’єктивно, для читача, хоча і не є 
таким для того, хто говорить. Варто лише зауважити, що недомовка асоціативно заповнюється в 
таких випадках контекстом. Недомовка, що ненавмисно натякає, може фігурувати також і не в 
прямій мові. При всьому тому, говорячи загалом, повтори, і саме дистанційні повтори, або, за 
формулюванням Е. Магазаника, „дистантні перегукування [28, 348]”, співвідношення тотожних 
елементів (власне повтори), потім елементів близьких у розумінні збігу чи суміжності, і, 
зрештою, елементів протилежних, контрастних у творі, відіграють досить помітну роль у 
поетиці підтексту. 

Трапляється, звісно, що підтекст – це домислювання саме того, що оповідач насправді 
не думає, або – лише того, що є підґрунтям для його думок та почуттів, того, чого він сам не 
усвідомлює, а іноді навіть і того, що не має взагалі ніякого стосунку ні до його свідомості, ні 
до його підсвідомості, що відображає відношення зовнішнього у відношенні до героя твору. 
Але переважна більшість  дослідників займає іншу позицію: „Підтекст – це глибина тексту. 
Ніяке сум’яття думок, ніякі злиплі та неусвідомлені автором почуття, словесні хліба 
абракадабри не можуть самі по собі народити підтексту. Турбота про підтекст є перш за все 
турбота про текст... [29, 17]”. 

Підтекст (домислюваний, словесно не виражений смисл висловлювання) в 
літературознавчому аспекті, як правило, – засіб сатиричного осмислення фактів, типізації та 
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узагальнення, в лінгвістичному – зіткнення структур, спрямоване на створення додаткових 
відтінків в осмисленні висловленого, „передача інформації не шляхом відкритого вираження, 
а шляхом використання потенційних значень синтаксичних форм [30, 331]”.  

О. Ахманова та І. Гюббенет наголошують на значенні позатекстової ситуації у 
творенні підтексту [31, 5–9]. Контекстуальна проблематика та ієрархія контекстів, 
включаючи й питання, які Т. Сільман відносить до підтексту, детально розроблені з позицій 
стилістики в докторській дисертації  М. Новикової [32]. 

Якщо в працях В. Адмоні та Т. Сільман підтекст розглядається із семантичної та 
структурної позицій, то Е. Магазаник підходить до цього явища з позиції прагматики, 
розмежовуючи поняття підтексту та умисної недоговореності, не підтексту: „Надто явні 
домислювання, нехай вони суб’єктивно навіть не навмисні… ніяк не є підтекстом [28, 340]”. 
Визнаючи наявність домислювання за відсутності цільової установки, інтенції, суттєвим 
прагматичним моментом, що відрізняє підтекст від навмисної недоговореності, цей 
науковець вважає напругу, що виникає між функціональною детермінованістю підтексту та 
його суб’єктивною ненавмисністю, суттєвою характеристикою даного явища. 

На відміну від Е. Магазаника, В. Миркін вважає підтекст смислом мовлення, що 
складається зі змісту та інтенції, зазначаючи, що „зміст мовних знаків у тексті та мовленні 
різний. У тексті знімається полісемія знаку, характерна для мови, знак стає однозначним 
[33, 88]”. Це надає подальшого розвитку думці Ю. Степанова про те, що лише в мовленні в 
цю однозначність вдихається життя, мовленнєвий зміст „розпливається в глибинах 
індивідуального буття, суспільної свідомості та неповторності даної ситуації. На рівні 
мовлення значення є позамовне та позалінгвістичне явище [34, 12]”. „Найбільш 
розповсюдженою назвою значення подібного роду, – розмірковує далі В. Миркін, – є смисл, 
рідше – підтекст. Порівняймо висловлювання психолога: „Жива фраза, сказана живою 
людиною, завжди має свій підтекст, думку, що за нею ховається” Так, В. Скалічка 
переходить від терміну підтекст до терміну смисл. Незручність першого терміну (тобто 
„підтексту”) для визначення мовленнєвого значення пояснюється традиційним розумінням у 
філології підтексту як другого, паралельного смислу. Тоді як смисл, чи підтекст, як реальний 
зміст висловлювання в мовленні – це щось вторинне, сутність і мета висловлювання в 
дійсному мовленні [33, 88]”. Підкріплюючи та уточнюючи ідеї з праці В. Скалічки 
(V. Skalicka „Text, Сontext”, Subtext [22]), мовлення, на думку якого, складається з трьох 
компонентів: тексту, контексту та підтексту, В. Миркін зауважує, що „текст – емпіричне, і 
саме акустичне чи оптичне явище, що супроводжується значенням. Підтекст, будучи 
семіологічним явищем, включає в себе як сусідні частини даної частини тексту, так і 
ситуацію, завдяки яким виникає нове значення. Це друге значення тексту, яке важливіше, 
ніж перше, називається підтекстом [33, 86]”. Автор наголошує, що текст і мовлення – це різні 
явища. Текст – це абстраговане мовлення, мовлення – це упредметнений текст. Відповідно 
розрізняються – моносемія (рівень тексту) та смисл (рівень мовлення). Актуалізація – це 
трансформація тексту (і значення) в мовлення (і смисл). Актуалізація здійснюється шляхом 
включення тексту до контексту (ситуації), внаслідок чого виникає смисл (або підтекст) слова 
(висловлювання). Смисл – це зміст плюс інтенція. Контекст – засіб генерації смислу. Таким 
чином, вслід за В. Скалічкою, дослідник резюмує, що „мовлення тримається на трьох 
стовпах, це – текст, ситуація і смисл, чи – якщо хочете – текст, контекст та підтекст [33, 93]”. 

Заслуговують на увагу й міркування стосовно підтексту А. Брудного, який вважає, що 
усне мовлення завжди пов’язане з підтекстом. „Як показали Л. Виготський та особливо 
Л. Якубинський, – пише А. Брудний, – діалогічне мовлення завжди скорочене, в ньому 
завжди домислюється те, що вже відомо обом співрозмовникам – і, отже, семантика 
діалогічного мовлення завжди передбачає щось, що перебуває за текстом і в підтексті 
(найпростішим прикладом підтексту тут слугують алюзії, якими насичене усне мовленнєве 
повідомлення) [35, 151]”. Цей автор вважає, що в художній літературі домінують 
усвідомлення складної системи зв’язків між окремими відносно закінченими відрізками 
тексту, і підтекст, за його припущенням, саме і є такою системою зв’язку, котра не дана в 
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тексті чи, точніше, дана неявно. „ ... можна припустити, – вважає А. Брудний, – що існують 
різні рівні організації тексту, і зі зростанням складності його семантичної організації й виникає 
рівень підтексту [35, 154]”. Зокрема, досліджуючи ісландські саги, він приходить до висновку, 
що творці саг не мали наміру спеціально організовувати підтекст, вони передавали життя 
таким, як воно їм здавалося, і якщо сучасний читач все ж таки знаходить підтекст у „Сазі про 
Ньясу” чи в „Сазі про людей із Лососевої Долини”, то це відбувається тому, що підтекст має 
свій об’єктивний прообраз у реальній дійсності. На думку дослідника, існують такі способи 
передачі інформації про те, що відбувається, які спеціально розраховані на те, щоб підтекст 
був розкритий, і є такі тексти, котрі передбачають його передачу. Тому „Переживання Гудрон” 
здаються так об’єктивно зображеними, що насправді вони зовсім не зображаються. Читач 
робить висновок про них абсолютно так само, як він міг би зробити висновок про переживання 
тієї чи іншої людини в житті. „Адже і в житті переживання іншої людини дані не в 
безпосередньому спостереженні, а лише в їх більш чи менш випадкових проявах, котрі можуть 
бути по-різному розтлумачені. Як у житті, так і в сазі про переживання людини можна лише 
здогадуватися по тому, що представляється їх проявами [35, 155]”. З цим можна погодитися 
лише частково, адже досить часто ми дізнаємося про переживання людини іншими способами. 
Але даний випадок наводить на думку, що підтекст не завжди може бути інтенційним, 
очевидно, він може бути й випадковим, тобто оказіональним. 

Спираючись на теорію Сюзанни Лангер [36], А. Брудний констатує, що уявлення про 
презентативний символ, конотатом якого слугує нерозчленоване буття, дозволяє продуктивно 
досліджувати функціональну сутність підтексту. В тих випадках, коли мова йде про власне 
художню літературу, слово, безсумнівно, володіє семантичними особливостями, котрі явно не 
зводяться до простого співвіднесення змісту тексту з фактами дійсності. Далі, немалосуттєвою є 
й та обставина, що слово є не просто виразником тієї чи іншої авторської установки: 
інтерсуб’єктивний характер значень передбачає, що в багатьох аспектах слово привносить до 
тексту свої, пов’язані з ним традицією вживання, смислові відтінки, котрі часто залишаються в 
підтексті, опускаючись глибше логічної послідовності елементів тексту [35, 156]. 

Серед різноманітності суджень та висновків стосовно підтексту В. Одинцов розглядає 
це явище як специфічну форму організації художнього цілого, як важливу структурну 
особливість літературного твору, як особливий додатковий смисл, що  з’являється у слова в 
художній структурі [37, 188]. Автор слушно зауважує, що характер і форми підтексту в драмі 
та ліриці різні. Наприклад, найчастішим та найважливішим засобом творення підтексту 
називають повтор. Але в ліриці, яка цілковито будується на повторі (повтором виявляється 
ритм, рима, строфічний розподіл, лексичний повтор, не пов’язаний з підтекстом, 
синтаксичний паралелізм і т. д.), необхідні додаткові умови для створення підтексту за 
допомогою повтору. В прозі (знову-таки проза не однорідна) повтор більш виразний. У драмі 
на перший план, очевидно, необхідно висунути не повтор, а семантико-стилістичну 
переривчастість реплік, смислові стрибки та неочікувані переходи. Окреслюючи коло 
першочергових завдань, які, на його думку, стоять перед дослідниками підтексту, В. 
Одинцов вважає, що насамперед необхідно дати структурну класифікацію різновидів 
підтексту. Він апріорно припускає численність різних видів підтексту та вважає, що зв’язки 
та співвідношення між тим, що виражено, що сказано прямо, й тим, що прочитує (чи 
повинен прочитати) читач, надзвичайно різноманітні. Вчений накреслює три основні групи 
цих зв’язків: 1) позатекстові, 2) міжтекстові, 3) внутрішньотекстові. Позатекстові – це 
зв’язки, котрі встановлюються більше чи менше безпосередньо між змістом художнього 
твору та фактами дійсності (цей тип близький до підтексту побутового мовлення). Підтекст 
може бути пов’язаний із певною особою чи конкретною подією (це найпростіший випадок), 
але може бути й більш узагальнене вираження життя. Міжтекстові зв’язки характеризують 
факт літературного руху у вузькому смислі слова. Сюди належать факти прихованої, 
непрямої полеміки. Така співвіднесеність текстів різних авторів – явище, нерідкісне в історії 
літератури. Зрозуміло, що вона (співвіднесеність) може бути двох видів – змістова та 
стилістична. Так, пушкіністи неодноразово вказували на відображення в стилі Пушкіна 
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стилів античних, східних, західних і т. п., говорили про наслідування (Байрона, Вальтера 
Скотта та ін.), стилізації, навіть про пародіювання. В. Виноградов, розкривши сутність цього 
явища, означив його як „художнє мислення літературними стилями [38, 434]”. 
„Внутрішньотекстові зв’язки характеризуються взаємостосунками компонентів художнього 
твору між та всередині діалогічних та монологічних частин. Очевидно, що ці зв’язки 
відрізняються найбільшою різноманітністю та найбільшою складністю. І найцікавіше у 
всьому цьому не повтори, не переривчастість, недомовленість і т. п., тобто те, що лежить на 
поверхні, а те, що виступає зі суперечливої взаємодії структурних елементів [37, 90]”. Отже, 
згідно із думкою В. Одинцова, підтекст як результат взаємодії позицій  автора і персонажів 
створюється стосунками реплік всередині діалогу та їх взаємодією з оповіддю.   

Називаючи підтекст  „свідомо обраною автором манерою художнього подання явищ, 
яка має об’єктивне вираження у мові твору [39, 79]”, В. Кухаренко пропонує розгляд 
підтексту як імплікації, під якою вона розуміє додатковий смисловий чи емоційний зміст, що 
реалізується за рахунок нелінійних зв’язків між одиницями тексту. Імпліцитне повідомлення, 
згідно з авторкою, містить у собі два паралельні смисли: зовнішній, виражений за допомогою 
лінійних зв’язків і значень, та внутрішній, що вимагає переосмислення повідомлення в 
зв’язку зі сказаним раніше. Дослідниця вирізняє два типи імплікацій: імплікацію 
передування та одночасну імплікацію. Перший тип передбачає порушення хронологічної 
послідовності викладених подій у зв’язку з тим, що окремі одиниці мовлення видаляються з 
повідомлення, але вони можуть бути подумки відновлені за рахунок ланок, залишених у 
місці розриву смислового ланцюжка”, другий – хронологічний збіг двох планів 
повідомлення, який пов’язаний не з простором або часовими факторами оповіді, а з 
емоційним боком повідомлення, тобто два смислові потоки течуть паралельно. Перший 
потік, явний, лінійно оформлений, розкриває сюжетну частину тексту; інший, прихований, 
що базується на дистантних зв’язках, передає емоційно-психологічний зміст. Зміст, що 
імплікується, може давати непряму характеристику об’єктів опису, виявляти ставлення до 
співрозмовника, збільшувати обсяг значення слів та передавати невідповідність подій 
зовнішнього плану та внутрішнього стану персонажів. Збільшення місткості повідомлення 
відбувається тут за рахунок подій та фактів, що лишилися за межами тексту і за часом 
передували викладові. Одним із важливих засобів передання одночасної імплікації, на думку 
В. Кухаренко, є художня деталь, яку авторка називає імплікаційною. Одночасна імплікація, 
згідно з цією дослідницею, вирізняється складнішою семантикою та більшим підбором 
засобів вираження. Вона не веде до збільшення кількості фактів, але змінює якість 
повідомлення, що передається, виражає ставлення мовця до предмету мовлення. Результатом 
імпліцитного повідомлення такого типу є якісна зміна зовнішнього плану за рахунок дії на 
нього глибинного переосмислення значень у зв’язку з дистантно розміщеними контекстами. 
Одночасна імплікація передає емоційний бік висловлювання, яке існує в ньому водночас із 
експліцитно вираженим зовнішнім потоком подій. Різноманіття та широкий діапазон емоцій 
та їх відтінків, що складають зміст одночасної імплікації, ускладнюють розмежування її 
семантичних підтипів та пов’язаних із ними засобів вираження. У найзагальнішому вигляді 
авторка виділяє два семантичні підтипи. Перший підтип характеризує об’єкт та його зв’язки 
з оточуючим світом незалежно від зовнішнього плану оповіді, розкриває постійні засоби 
того, що описується. Другий підтип характеризує внутрішній стан і ставлення персонажа до 
того, що відбувається в зовнішньому плані, тобто виявляє тимчасові властивості, викликані 
даним моментом. Кожен із підтипів виявляється у двох видах викладу: в авторській оповіді 
та в діалозі. В авторській оповіді відбір засобів, що створюють імплікацію, виходить від 
автора, в діалозі – від героя. Два ступені відбору мовленнєвого матеріалу відбиваються на 
характері імплікації, що реалізується в діалозі. По-перше, вона виражає ставлення персонажа 
до предмету мовлення, а по-друге, характеризує персонаж тими мовленнєвими засобами, які 
він сам обирає. В якості основних засобів реалізації першого семантичного підтипу 
одночасної імплікації виступають художня деталь в авторській оповіді та  використана в 
діалозі лексика. Називаючи одну рису явища чи факту, автор твору дає можливість читачеві 
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уявити те, що описується, в цілісному та завершеному вигляді. Об’єкт опису за використання 
художньої деталі залишається в імплікації і виражається через деталь. (Наприклад, спекотний 
день через деталі зовнішності та поведінки персонажа). „Якщо спробувати експліцитно 
виразити обсяг поняття, що передається деталлю,  – зазначає В. Кухаренко, – розмір першого, 
неімпліцитного повідомлення буде меншим за друге. Звідси, не можна говорити про економію 
мовних засобів при використанні імпліцитної деталі. Основне призначення останньої полягає в 
тому, що вона створює в читача ефект присутності та вираження самостійної оцінки явища 
загалом [39, 76]”. Інакше кажучи, імпліцитна деталь, згідно з думкою цієї дослідниці, зовні 
усуває авторську думку про те, що відбувається, а читач відновлює ціле з позначених для 
нього автором деталей та не враховує у цій уявній самостійності те, що деталі, відібрані 
автором зі своїх суб’єктивних позицій, мають наперед задані цілі. За допомогою імпліцитної 
деталі створюється характеристика персонажа, об’єкту чи події. Мовлення персонажа 
відображає не лише його соціальний, територіальний, культурний статус, але і його ставлення 
до адресата мовлення. Відбувається це або в явній формі, коли стосунки співрозмовників є 
темою їхньої бесіди, або ж в імпліцитній, коли про стосунки можна судити за складом 
лексики, що відбирається для розмови на сторонні теми. Основна роль тут належить емоційно 
забарвленій лексиці, і в першу чергу звертанню. Про близькість героїв свідчать зменшувальні 
суфікси, пестливі інтимні прізвиська і, навпаки, безіменне звернення до персонажа, поєднання 
імен та назв із вказівним займенником that Brett… this Johnson і т. д. свідчать про неповагу 
мовця до об’єкта мовлення чи співрозмовника. 

Другий семантичний підтип імплікації, за В. Кухаренко, пов’язаний із передачею 
емоційного стану персонажа на ту мить, коли відбуваються події, описані в зовнішньому 
плані. Обов’язковим елементом глибинного значення висловлювання при цьому є вираження 
невідповідності зовнішньої дії та внутрішнього стану героя на момент мовлення. Залежно від 
конкретного призначення підтексту даного семантичного підтипу дослідниця розрізняє: 
1) імплікацію внутрішньої семантичної напруги персонажа за зовнішньої його байдужості та 
2) імплікацію різного ставлення двох співрозмовників до однієї події чи поступового 
виявлення істинного ставлення одного й того самого персонажа до події зовнішнього плану. 
Обидва види реалізуються як у діалозі, так і в авторській оповіді за допомогою закріплених 
за кожним із них засобів. „Паралельне вживання однорідних дієслівних форм в авторській 
оповіді, котрі позначають звичні дії, порушення логічної послідовності, взаємозв’язаних 
реплік, повторення реплік, які не сприяють рухові та розвиткові діалогу, – ось 
найхарактерніші мовленнєві засоби,  що використовуються для вираження внутрішньої 
психологічної напруги персонажа за зовнішньої його байдужості [39, 77]”. Причини кризи 
героя можуть бути досить різними і мають суто контекстуальне прочитання, проте всі 
випадки імплікації об’єднує основне значення – звичні дії виконують роль захисного екрану, 
який приховує глибоке душевне хвилювання персонажа. Внутрішній стан персонажа в 
момент, коли відбувається подія зовнішнього плану, імплікується також у діалозі. Роль 
жанру, що приховує справжні думки та почуття, виконують репліки-повтори, які в 
смисловому відношенні не мають нічого спільного з характером та походженням емоцій. 

Природно, що розміри діалогу в цьому випадку збільшуються; інформація, що міститься 
в ньому, несуттєва для подальшого розвитку дії; факти, що згадуються, багато разів 
повторюються, і весь діалог набуває характеру сигналу про емоційний стан обох чи одного зі 
співрозмовників. Різний внутрішній стан двох співрозмовників, які по-різному сприймають події 
зовнішнього плану, аналізується за допомогою іншої організації діалогу: порушується логічна 
послідовність взаємопов’язаних реплік, смисл наступної репліки не підготовлюється смислом 
попередніх і може пояснюватися лише схвильованістю мовця, через яку діалог здійснює 
неочікуваний поворот чи переривається. Авторське зауваження “he (she) said nothing”, що 
перериває діалог, завжди імплікує негативне ставлення до того, що відбувається, того 
співрозмовника, мовчання якого замінює репліку відповіді. Ця група даного семантичного 
підтипу базується на здатності слова поглиблювати своє контекстуальне значення конотаціями, 
створеними за рахунок використання смислу певної частини попередньої оповіді... [39, 78]”. 
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Подібна організація підтексту, зазначає В. Кухаренко, може бути названа дистантною 
реалізацією значення. (Т. Сільман, яка запропонувала термін „роззосереджений повтор”, має на 
увазі саме цей вид імплікації). Остання передбачає здійснення нелінійних зв’язків слова з якоюсь 
одиницею дистантно розміщеного контексту. Під час першого прочитання твору ця одиниця 
сприймається лише як складовий елемент контексту, значення якого вичерпується зовнішнім 
планом оповіді. Використання цієї одиниці в якості нелінійного контексту вимагає 
обов’язкового повернення читача подумки до вихідної ситуації. Отже, перший семантичний 
підтип імплікації, за В. Кухаренко – характеристика об’єкта і його зв’язків з оточуючими. Спосіб 
реалізації: а) деталь; б) відбір словника. Вид викладу: у випадку а) – авторська оповідь, у 
випадку б) – діалог. Зміст, що імплікується: у випадку а) – непряма характеристика об’єкта, у 
випадку б) – характеристика ставлення до об’єкта мовлення чи співрозмовника; другий 
семантичний підтип – внутрішній стан об’єкта на момент здійснення події. Спосіб реалізації: 
а1) дієслівна дія, а2) діалог екран, а3) порушення логічної послідовності репліки; б) дистантна 
реалізація значення. Вид викладу: у випадках а)  – діалог, у випадку б) – діалог, авторська 
оповідь. Зміст, що імплікується: у випадках а) – невідповідність подій зовнішнього плану та 
внутрішнього стану дійових осіб, у випадку б) – збільшення обсягу значення.  

Та незважаючи на слушність більшості думок В. Кухаренко, які ми виклали з огляду 
на те, що вони мають безпосереднє відношення до підтексту, підмінювати термін  „підтекст” 
терміном „імплікація”, на нашу думку, не зовсім доцільно, позаяк підтекст є справді 
категорія імпліцитна, але поняття „імплікація” оперує набагато ширшим спектром 
лінгвістичних явищ. Імпліцитність проявляється майже на всіх рівнях мовної системи: в 
лексиці, словотворенні, граматиці і вивчається навіть у стилістиці й літературознавстві у 
зв’язку з конотацією, переосмисленням та підтекстом.  

У лінгвістиці прийнято розрізняти два види імпліцитності: вузьке розуміння 
імпліцитності як суто мовне, точніше – граматичне явище й широке розуміння імпліцитності 
як позамовне, що має, проте, безпосереднє відношення до лінгвістики тексту. Тут існує різне 
тлумачення поняття імпліцитності та низка різних методичних підходів у вивченні 
імпліцитних елементів висловлювання (тексту). Так, приміром, Є. Шендельс розуміє 
„імпліцитний” як прихований, той, що домислюється, неявно виражений [40, 109]. 
І. Арнольд визначає текстову імлікацію як „додатковий домислюваний смисл, тобто вид 
домислювання, що ґрунтується на синтагматичних зв’язках супокладених елементів 
антецедента. Вона може передавати не лише предметно-логічну, а й суб’єктивно-оцінну та 
емоційну інформацію, обмежена рамками мікроконтексту, що на комунікаційному рівні 
відповідає переважно епізодові, відновлюється варіативно, рематична, належить 
конкретному тексту і постійно сполучується з іншими видами домислювання, вираженими 
зв’язкою А – В [41, 88]”. Дослідниця виділяє три диференційні ознаки імплікації: 
1) вираженими можуть бути або обидва компоненти зв’язки, або лише антецедент; 
2) імплікація може передавати лише інформацію першого роду, тобто предметно-логічну, чи 
повідомляти також інформацію другого роду: емоційну, оцінну, функціонально-стилістичну, 
експресивну; 3) імплікація може ґрунтуватися на парадигматичних чи синтагматичних 
зв’язках слова. Імплікація, за І. Арнольд, є частиною смислу тексту, а не окремого слова чи 
речення. Текстова імплікація реалізується в мікроконтексті, межі якого визначаються його 
референтом – текстовою, тобто зображеною в тексті ситуацією. Формальними межами 
такого мікроконтексту можуть бути надфразова єдність, діалогічна єдність чи абзац. 
Ознакою текстової імплікації у дослідниці є ознака масштабу контексту, те, що контекст має 
ситуативний характер, – відрізняє її від підтексту, який реалізується в макроконтексті цілого 
твору, на референтному масштабі не епізоду, а сюжету, теми чи ідеї твору. 

А. Швейцер розуміє імплікацію як елементи предметної ситуації, що домислюються, 
котрі не знаходять явного вираження й багато з них лишаються начебто „за кадром 
[42, 121]”. А. Аміров трактує імплікацію як домислюваний семантичний елемент 
висловлювання (тексту), виражений приховано, неявно [43, 92]. Імплікація розуміється і як 
невираженість формальними засобами граматичних та лексико-граматичних категорій. До 
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імпліцитних зараховуються структури з еліпсисом, односкладові речення, нульові способи 
вираження, компресійні структури, логічні висновки, що випливають з лексико-граматичної 
структури висловлювання, пресупозиція, „прихована граматика”, „фонові знання”, підтекст 
та ін. Очевидно, таке широке трактування імпліцитності говорить про те, що це явище 
перебуває на перших щаблях свого вивчення й багато чого лишається не зовсім ясним та 
визначеним і потребує детальніших досліджень. 

Як відзначає Л. Бархударов, поняття „домислювання” („подразумевание”) є теоретично 
неспроможним, оскільки передбачає існування семантичних категорій, які не сигналізують 
ніякими матеріально-мовними засобами [44, 177]. Імплікація є ширшим поняттям, ніж еліпсис 
і передбачає опосередковане, непряме вираження певного значення. В імпліцитній структурі 
ніщо не випускається і не скорочується, а домислення та переосмислення не вимагають 
додавання слів, але можуть іноді потребувати як внутрішньомовної, так і міжмовної 
трансформації для виявлення імпліцитного значення. Пресупозиція як вид домислювання, що 
відноситься багатьма мовознавцями до імпліцитності, є більш широким явищем. Вона є 
логічною умовою істинності речення і також відповідає схемі А – В. Для пресупозиції 
необхідна конкретна ситуація спілкування, характеристика співрозмовників, їх „фонові 
знання” і „горизонт”, що мають пряме відношення до змісту повідомлення. 

Підтекст подібно до імплікації та пресупозиції створює додаткову глибину змісту. Всі 
вони взаємопов’язані. Якщо імплікація і пресупозиція ведуть у царину логіки та психології, 
то підтекст підводить дослідника до літературознавства та, звісно, до лінгвістики. Підтекст 
допомагає повнішому розкриттю головних тем твору, а імплікація відображає обставини 
окремого комунікативного акту в мовленнєвому відрізку. Підтекст та імплікація часто 
трапляються разом у тексті, вступають у взаємні стосунки, у зв’язку з чим їх часто важко 
розмежувати. Їхня важлива спільна риса  полягає в тому, що обоє часто викликають 
емоційне й оцінне ставлення читача до того, про що розповідається. 

Лінгвістична імпліцитність у вузькому розумінні притаманна системі мови і 
виявляється як на морфологічному, так і на синтаксичному рівні й не виходить за рамки 
синтаксису. Її можна назвати граматичною імплікацією. Часто на цьому рівні імплікацію 
виявити важко, і доводиться виходити за межі синтаксису (вузького контексту) та звертатися 
до тексту. Імпліцитність у широкому розумінні терміну, навпаки, виходить за рамки 
граматики, має пряме відношення до тексту і трактується як явище, супутнє психічному 
процесові утворення думки та судження. З огляду на це, імплікацію доцільно називати 
текстовою семантичною категорією, оскільки імпліцитні значення лексичних та 
морфологічних одиниць, синтаксичних структур і висловлювань широко проявляються саме 
в цілому тексті та виявляються в основному як за допомогою широкого контексту, так і на 
основі таких позамовних чинників, як фонові знання, горизонт, ситуація спілкування. 

Роль трансформаційного аналізу та перекладу безсумнівно велика у виявленні 
імпліцитного значення, оскільки тут доводиться мати справу з багатозначними та 
омонімічними структурами. Синтаксична трансформація допомагає розкрити глибинний 
зміст висловлювання з імплікацією. Переклад як „вид міжмовної трансформації, тобто спосіб 
перетворення тексту однієї мови на еквівалентний йому текст іншої мови [23, 6]”, часто 
сприяє виявленню та аналізові імпліцитних значень. Створення загальної теорії імплікації 
необхідне й для розвитку теорії перекладу, для уникнення згладжування смислу при 
перекладі. Це питання знаходить своє відображення у працях В. Комісарова [45], Г. Чернова 
[46], А. Швейцера [47]. 

Імплікація як текстова категорія, підкреслює А. Аміров, може передати не лише 
предметно-логічну, а й суб’єктивно-оцінну та емоційну інформацію, як еліпсис, 
пресупозиція, підтекст та взаємодіяти з останніми [43, 96]. Роль внутрішньомовної та 
міжмовної трансформації у виявленні та аналізі імплікації дуже велика.  

Повертаючись до власне підтексту, варто зауважити, що В. Чулкова, наприклад, 
пропонує вважати підтекстом „імпліцитну інформацію, що існує на рівні глибинної структури 
тексту, яка експлікується у вигляді приростків смислу окремих одиниць тексту на рівні 
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поверхневих структур [48, 49]”. Але при цьому механізм утворення підтексту, як і 
диференційні ознаки цього поняття, залишаються нез’ясованими. Роблячи спробу довести, що 
в основі утворення підтексту лежить принцип квантування, тобто, „заміна безперервної 
функції її дискретними значеннями, за якими функція може бути відновлена”, Р. Кисельова дає 
власне тлумачення підтексту. Підтекст, пише вона, „можна було б визначити як імпліцитну 
конотативну інформацію, що народжується із комбінаторних приростків смислу елементів усіх 
мовних рівнів тексту, які набувають здатності вносити додаткові риси в повідомлення у своїй 
контекстуальній взаємодії, і яка сприймається читачем в результаті численних перекодувань 
[49, 78]”. Вважаючи підтекст результатом квантування, Р. Кисельова припускається помилки, 
оскільки квантування характерне для будь-якого художнього твору. І тому вважати квантом 
одиницю, стилістично релевантну для прочитання підтексту, означало б відмовити 
квантуванню у функції організації художнього цілого, позаяк існують кванти, стилістична 
значимість яких для прочитання підтексту викликає сумнів. Тут доречна буде думка 
В. Муренка, який уточнює, що „підтекст спирається на квантування, образність, повтори, 
асоціації і т. д., але не мусить бути з ними ототожнений. Квантування обов’язково притаманне 
для будь-якого художнього твору. Підтекст, навпаки, є факультативним і залежить від жанру 
та індивідуальної творчої манери автора [50, 63]”.  

Жанровим особливостями підтексту  присвячена праця Є. Невзглядової, в якій підтекст 
у ліриці визначається як „щось невиражене, але присутнє імпліцитно, невиражене, але й 
„невиражальне”, в чому й криється цінність підтексту – непойменованого смислу [180, 395]”. 
Це перша з наведених вище праць, у якій визнається наявність підтексту не лише в прозовому, 
а й у поетичному творі. Існує, щоправда, ще й робота В. Одинцова, де автор якщо й не 
опрацьовує проблему підтексту поетичного твору, то принаймні, хоча б не відкидає її, як це 
робить І. Мостовська у своїй статті „Чи існує підтекст у ліричному вірші?” [51]. Висловлюючи 
негативне ставлення до поглядів Є. Невзглядової стосовно наявності підтексту в ліричних 
творах, І. Мостовська цитує наведені Є. Невзглядовою  приклади, де підтекст справді 
відсутній. Але це не може бути підставою для висновків, зроблених І. Мостовською, яка при 
всіх розбіжностях із Р. Кисельовою у поглядах на підтекст, припускається ідентичних із нею 
помилок. „В прозі, – пише І. Мостовська, – підтекст (далі дослідниця цитує Т. Сільман) – 
„прихована сюжетна лінія, яка дає про себе знати лише непрямим чином, притому найчастіше 
в найвідповідальніші моменти сюжетного розвитку, коли персонажі не можуть прямо 
повідомити один одного про свої думки та почуття, тоді як автор дає про них знати читачеві, 
так би мовити, „через їхню голову”, незалежно від того, хто з його героїв цієї миті з’ясовує для 
себе, а хто не з’ясовує справжній смисл того, що відбувається” (кінець цитати – В. К.), тобто 
обов’язковим є момент невідповідності між зовнішнім та внутрішнім планами твору, 
відсутність установки на виявлення суті стосунків особистості з навколишнім світом. В той 
час як характерною рисою лірики, що освоює світ у порядку „підсумовуючого узагальнення”, 
вважається саме спрямованість на виявлення істинних відносин особистості та світу в сюжеті, 
який розкривається через „стан ліричної концентрації за абсолютного домінування 
внутрішнього плану як результату включення людини не як лише об’єкту, а й суб’єкту 
зображення в естетичній структурі твору” (цитата з праці Л. Гінзбург [52, 7] – В. К.). Таким 
чином, сама „модель жанру” не розрахована на реалізацію підтекстового значення. ...Отже, ми 
опиняємося перед необхідністю відмовити ліричному віршеві в підтексті як подвійній 
смисловій спрямованості з „приуроченим” значенням, що виникає за дистанційного 
роззосередженого повтору в структурі твору з відокремленням об’єкту та суб’єкту зображення 
[51, 54]”. „Вірогідно, має рацію Л. Гінзбург, – розмірковує ця дослідниця далі, – стверджуючи, 
що стосовно лірики варто говорити „не про підтекст, а про текст у його реальній семантичній 
будові, про контекст, що визначає значення поетичних слів” (цитата з праці Л. Гінзбург [52, 
357]). Разом з тим чи правомірно говорити про відсутність імплікації у ліриці, наскрізь 
пронизаній асоціативними відносинами, конотаціями різного виду, що роблять текст таким, 
що „не дорівнює” самому собі? Незводимість поняття інформації вірша до змісту, що 
відзначається всіма дослідниками поетичного тексту, очевидна і може бути віднесена в першу 
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чергу за рахунок поетичного образу, який дає „можливість заміщати масу різноманітних думок 
відносно невеликими розумовими величинами” (цитата з роботи О. Потебні [53, 89],  
становить завжди „щось інше і більше, ніж те, що в нього безпосередньо вкладено” 
(О. Потебня [53, 341]). „Глибина” тексту є в такому випадку результатом інакомовленнєвості 
поезії, яка, на думку О. Потебні, може приймати або метафоричну, або синекдохічну форми при 
віднесенні образу та його значення, відповідно, до далеких чи подібних, однорідних порядків 
явищ. Проте імпліцитна інформація сформованого образу не може бути прирівняна до поняття 
підтексту...  ...художній твір загалом конструюється і переживається „як вказівка на певного 
роду сторонню перспективу, на нескінченний ряд всеможливих своїх перевтілень” (О. Потебня 
[53, 520]), але зв’язок між образом і значенням заданий за принципом схожості та їх суміжності, 
що суперечить характеристиці підтексту як „неметафоричного та неконтрастного вираження 
внутрішнього смислу далекими від нього моментами зовнішнього плану” (цитата з роботи 
А. Лосєва [54, 385]. …Визнання неможливості існування підтексту в ліричному вірші вже з 
огляду на специфіку „моделі жанру” означає необхідність особливо уважного вивчення умов 
виникнення додаткового змісту, що створює „глибину тексту” [51, 55]. 

Твердження І. Мостовської щодо неможливості існування підтексту в ліричному творі 
неодноразово зазнає спростування в наших дослідженнях під час  розгляду конкретних 
прикладів, а поки що засвідчимо його очевидну теоретичну хибу. Так, звертаючись до ролі 
звукової семантики у своїй докторській дисертації, присвяченій стилістиці тексту, В. Одинцов 
доводить, що в даному випадку „треба мати на увазі… не реалізацію підтексту… а можливе 
набуття словом (чи словами) експресивного конотативного значення. Інакше підтекст стає 
неосяжно широким поняттям, що включає всю специфіку поетичного мовлення [55, 42]”. 
Нехтуючи вищенаведеними міркуваннями В. Одинцова, І. Мостовська виділяє диференціальні 
ознаки винятково прозового підтексту: „у семантичному плані – наявність двох смислових 
ліній за умови „приуроченості” підтекстового значення, в структурному – „роззосереджений 
дистантний повтор”, у прагматичному – відсутність інтенції, неявність домислювання, і, як 
наслідок, доходить такого висновку: „Застосування поняття підтексту до ліричного вірша, 
таким чином, викликає певні заперечення. Конотативні й тематичні значення, що 
„поглиблюють” текст, створюють простір для роботи асоціацій, не можуть бути прирівняними 
до поняття підтексту, оскільки у своїй взаємодії утворюють специфічну імпліцитну 
інформацію, яка не володіє, однак, виділеними вище ознаками підтексту [56, 56]”. 

Розглядаючи у своїй кандидатській дисертації категорію підтексту та способи його 
виявлення в художній прозі, інша дослідниця, Р. Унайбаєва, розуміє під підтекстом „семантичну 
категорію тексту, що становить своєрідний потік неявно виражених смислів, який виникає на 
основі поєднання та взаємодії експліцитно виражених одиниць різних мовних рівнів [57, 3]”. 
Дослідження лінгвістичної природи підтексту в неї будується на з’ясуванні онтологічної 
сутності явища, що вивчається, шляхом відмежування його від суміжних понять. Визначення 
поняття „підтекст” конкретизується виявленням меж його функціонування: підтекст у низці 
випадків вичленується в межах однієї надфразової єдності, але частіше – у співвіднесенні 
кількох контактно та дистантно розміщених надфразових єдностей. Підтекст, що формується в 
одній чи двох контактно співвіднесених надфразових єдностях, носить назву локалізованого. 
Дистантно розміщені надфразові єдності  створюють ретроспективно та проспективно 
направлені види підтексту залежно від напрямку його розвитку в тексті художнього твору. Ця 
праця вкотре підтверджує, що специфіка мовних засобів вираження підтексту полягає в 
сполучуваності одиниць різних мовних рівнів та обов’язковому поєднанні експліцитних та 
імпліцитних компонентів і аспектів лексичного та граматичного змісту цих одиниць. Підтекст 
виникає на рівні більш високому, ніж рівні слова та речення, але він неминуче спирається на 
них, виростає з їх поєднання та взаємодії. Своє остаточне втілення в прозі підтекст отримує на 
рівні надфразової єдності, сполучень надфразових єдностей, цілого твору.   

У роботі Р. Унайбаєвої розглянено співвідношення різноманітних типів інформації 
художнього твору і на цій основі створено класифікацію видів підтексту за: 1) ступенем 
імпліцитності; 2) значимістю; 3) характером інформації, що міститься в ньому. Щодо ступенів 



ISSN 2076-5770. Вісник Черкаського університету. 2013. №5 (258) 

26 
 

імпліцитності, то тут підтекст можна розглядається з позицій градації ступенів імпліцитності, 
котра може бути високою, середньою та нульовою (в останньому випадку імпліцитність 
поступово знижується і в якомусь відрізку тексту стає експліцитною). За високого ступеню 
імпліцитності виникає підтекст, віддалений від змістовно-фактуальної інформації тексту, коли 
поверховий рівень розвитку подій не містить явно виражених сигналів, які вказують на 
наявність явища, що розглядається. За середнього ступеню імпліцитності виявляється підтекст, 
що наближається до змістовно-фактуальної інформації тексту, але не збігається з нею. І, 
нарешті, такий, що збігається зі змістовно-фактуальною інформацією тексту, але не пересікає 
її, з’являється за так званої нульової імпліцитності. За високого ступеня імпліцитності підтекст 
наближається до змістовно-концептуальної інформації тексту, складаючи його основний 
корпус. В якості прикладів дослідниця наводить твори, де підтекст створюється за допомогою 
дистантного синонімічного повтору, поданого в різних формах контекстно-варіативного 
членування тексту. „За середнього ступеня імпліцитності в тексті наявні опорні точки, які 
допомагають читачеві декодувати підтекст. За наявності нульової імпліцитності відбувається 
експлікація підтексту, в результаті якої має місце злиття експліцитного та імпліцитного планів 
художнього твору [57, 12]”. 

Синтез визначень підтексту як додаткової інформації, з одного боку, та як основного 
смислу і мети висловлювання або тексту, з іншого, дозволяє Р. Унайбаєвій виділити у 
прозовому художньому творі а) домінуючий, б) супроводжувальний та в) фоновий види 
підтексту з погляду інформативної значимості останнього. Домінуючим вона називає 
підтекст, який несе основний смисл художнього твору та у своїй інформативній значимості 
складає ядро змістовно-концептуальної інформації, котра реалізується в межах цілого тексту 
та становить основну ідею твору. В окремих випадках домінуючий підтекст може збігатися зі 
змістовно-концептуальною інформацією. Названий вид підтексту має високу ступінь 
імпліцитності та трапляється не в кожному художньому творі. Супроводжувальний підтекст 
підказаний безпосередньо текстом, має середній ступінь імпліцитності та займає ніби 
проміжне місце між змістовно-фактуальною та змістовно-концептуальною інформацією. На 
відміну від домінуючого, супроводжувальний підтекст має багато менший радіус 
розповсюдження: він не піднімається до рівня змістовно-концептуальної інформації тексту. 
Фоновим тут визнається підтекст, який створює своєрідне тло, на якому розвиваються 
основні події твору. Фоновий підтекст має меншу значимість інформації, ніж домінуючий чи 
супроводжувальний. У своєму розвиткові він наближається до змістовно-фактуальної 
інформації тексту. Ступінь його імпліцитності може бути середнім і навіть нульовим. 

За характером змістовно-підтекстової інформації Р. Унайбаєва виділяє такі види прозового 
підтексту: а) підтекст з логічною домінантою смислу, б) підтекст з емоційною домінантою смислу. 
Перший вид виникає, коли він містить інформацію про якісь проблеми, події, не згадані в 
експліцитному шарі тексту, або ж несе додаткову інформацію про якусь подію чи ситуацію, про 
які йдеться в змістовно-фактуальній інформації тексту. В підтексті з логічною домінантою смислу 
рівною мірою можуть бути подані як думка автора, так і думки героїв прозового художнього 
твору. Дуже часті випадки збігу авторської думки та думок дієвих осіб. Другий вид підтексту 
називається підтекстом з емоційною домінантою смислу: в ньому міститься інформація про 
прихований душевний стан персонажів чи неявно виражене в тексті художнього твору емоційно-
оцінне ставлення автора до подій чи людей, які описуються. І той, і інший види підтексту можуть 
існувати в одному й тому самому художньому творі [57, 15]. Серед основних функцій підтексту, 
вслід за іншими дослідниками цього явища, дослідниця називає: текстотворчу, інформативну та 
прагматичну. Це вкотре підтверджує, що підтекст відіграє певну роль в організації художнього 
тексту. Він сприяє встановленню асоціативно-смислового, конструктивного зв’язку між 
частинами літературного цілого, створює їхнє своєрідне перегукування, скріплює текст, і тим 
самим робить свій внесок у створення семантичної єдності та стилістичної завершеності 
художнього твору. Немалосуттєвим тут є аспект завершеності тексту, що виявляється, головним 
чином, у співвіднесенні заголовку та змістовно-підтекстової інформації, з одного боку, заголовку 
та змістовно-концептуальної інформації, з іншого.  
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Інформативна функція підтексту полягає в реалізації основної ідеї художнього твору 
та концепції автора. Тут важливим є розгляд трьох типів інформації – змістовно-фактуальної, 
змістовно-підтекстової та змістовно-концептуальної – в їхній взаємодії та взаємозалежності. 
Останні два типи інформації імпліцитні. Вони ґрунтуються на змістовно-фактуальній 
інформації тексту. Їхня інтерпретація також можлива лише на базі актуальної оповіді. Засоби 
вираження змістовно-підтекстової та змістовно-концептуальної інформації виводяться лише 
з поєднання та комбінаторики мовних засобів, що формують горизонтальний контекст 
художнього твору. Змістовно-концептуальна інформація є обов’язковою категорією будь-
якого літературно-художнього тексту та характеризує функціональний стиль мови худож-
ньої літератури загалом. На відміну від змістовно-фактуальної інформації та змістовно-
концептуальної інформації, змістовно-підтекстову інформацію не завжди можна виявити в 
тексті художнього твору. В тріаді змістовно-фактуальна – змістовно-підтекстова – змістовно-
концептуальна інформації середня ланка – факультативна, але якщо вона наявна в тексті, то 
неминуче базуючись на першій ланці, складає значущу частину останнього. 
Взаємопов’язаність усіх трьох типів інформації складає суть тексту як одного цілого, що 
доводиться всією сукупністю прикладів. 

Орієнтація підтексту на читацьке сприйняття визначає його прагматичну функцію в 
тексті художнього твору. Підтекст відіграє значну роль в передачі модальності тексту, тобто 
суб’єктивно-оцінного ставлення автора до подій та людей, що описуються, не завжди 
вираженого експліцитно, та сприяє формуванню певної позиції читача. Прагматична функція 
підтексту, згідно з Р. Унайбаєвою, реалізується і в статусі підтексту з погляду членування 
тексту. Змістовно-підтекстова інформація художнього тексту виявляється в результаті 
взаємодії двох видів його членування: об’ємно-прагматичного та контекстно-варіативного. 
Підтекст більшою чи меншою мірою об’єктивно притаманний багатьом формам контекстно-
варіативного членування тексту. Найчастіше він проявляється в зміні однієї форми викладу 
на іншу. Членування тексту на частини, розділи, підрозділи, абзаци, надфразові єдності саме 
й орієнтує читача на певний настрій, спрямовуючи його сприйняття. „Властивість підтексту 
актуалізуватися в межах відрізків тексту різної протяжності значною мірою детермінує 
параметри об’ємно-прагматичного членування тексту [57, 18]”. 

Отже, як випливає з останнього та низки попередньо згаданих  досліджень, підтекст 
становить об’єктивно існуюче явище, закладене в самому творі. Він не привноситься 
читачем ззовні, а є результатом втілення художнього задуму автора, в процесі втілення якого 
вагому роль відіграє активність несвідомого, що навряд чи є значним фактором, який 
визначає смислову та естетичну цінність художніх творів. Визнання у формуванні підтексту 
взаємодії усвідомленого, впорядкованого, наперед запрограмованого, з одного боку, та 
неусвідомленого, що порушує цю впорядкованість, з іншого, дає можливість детальніше 
досліджувати підтекст як іманентну категорію тексту художнього твору. 

Цікаво, з погляду дослідження проблеми підтексту, простежити варіативність його 
визначень у спеціальній довідковій літературі, тлумачних словниках та сучасних 
підручниках. Для прикладу наведемо кілька з них.  

Так, „Словник української мови” дає таке визначення підтексту: „Підтекст – внутрішній 
прихований зміст якого-небудь тексту, висловлювання. Пр., Відомо, що кожен пейзажний 
вірш має свій підтекст [58, 513]”. „Краткая литературная энциклопедия”, як і належить 
спеціалізованому виданню, подає науково обгрунтованіше визначення: „Підтекст – 
прихований смисл висловлювання, що випливає зі співвідношення словесних значень із 
контекстом та особливо – мовленнєвою ситуацією [59, 829–830]”. „Литературный 
энциклопедический словарь” через довідку, складену В. Сапоговим, трактує підтекст як 
„прихований, неявний смисл, що не збігається з прямим смислом тексту. Підтекст залежить від 
загального контексту висловлювання, від мети та експресії висловлювання, від особливостей 
мовленнєвої ситуації. Підтекст виникає у розмовній мові як засіб умовчування „задньої 
думки”, іронії. У цьому випадку „прямі лексичні значення слів припиняють формувати і 
визначати внутрішній зміст мовлення”. В сучасних працях терміном підтекст визначають 
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також „літературний фон” твору, який уловлюється читачем за розсіяними в тексті натяками і 
ремінісценціями, зазвичай прихованими та часто несвідомими [60, 284]. У „Літературознавчому 
словнику-довіднику” Р. Гром’яка, Ю. Коваліва та ін.  йдеться про підтекст як про прихований, 
внутрішній зміст висловлювання, що „існує тільки в зв’язку з вербально вираженим змістом, 
супроводить і водночас частково чи повністю змінює його. Підтекст зумовлений 
деформуванням прямого змісту словесних значень під впливом контексту і позамовних факторів 
– відтворюваної ситуації, позиції мовця, його комунікативної мети. Підтекстова інформація 
виникає завдяки здатності мовних одиниць виражати, крім основного значення, ще й додаткові – 
семантичні, стилістичні, емоційно-експресивні, викликати асоціації, набувати додаткових 
значень внаслідок взаємодії з іншими мовними одиницями в структурі тексту. Сприймання 
підтекстової інформації можливе лише на основі усвідомлення цих супровідних нашарувань на 
пряме значення компонентів висловлювання” [61, 548–549]. У підручнику „Теорія літератури” за 
науковою редакцією О. Галича „визнається” підтекстова образна приналежність: „Підтекст 
(букв. – „те, що лежить під текстом”, тобто певне глибинне, не поверхневе смислове значення), 
це тип художнього образу, в якому конкретно-чуттєва даність предмета зображення, крім 
власного, має значення зумисно прихованого натяку на якусь іншу ідею чи образ, що прямо не 
називаються, але маються на увазі й суттєво переоцінюють зміст того, про що йдеться відкрито, 
у прямій формі [62, 112]”. Основною відмінною ознакою підтексту в згаданому посібнику 
вважається  спеціальна авторська настанова та приховування якогось змісту, на який більшою чи 
меншою мірою натякається, але без остаточної, цілковитої певності, так, що безпосередньо 
зображене у творі сприймається як самодостатня й самовичерпна „картина життя”, яка, проте, 
водночас породжує відчуття недостатності, недомовленості, зміст якої може бути 
дешифрований зіставленням даної конкретної фабульної ситуації (або образу) зі змістом твору 
загалом і, ширше, – історичним, біографічним, літературно-художнім контекстом життя й 
творчості автора.  

Певну рацію має дослідниця залежності змісту висловлювання від інтонації І. Торсуєва, 
яка підкреслює, що „існуючі визначення підтексту не можна визнати задовільними. Визначення 
підтексту в лінгвістичній літературі через значення висловлювання, яке залишається в рамках 
даних праць невизначеним; як наслідок, одне невідоме визначається через інше. Смисл цих 
визначень також зводиться до того, що текст формується в основному за допомогою лексичних 
засобів, а підтекст – якимись іншими засобами [63, 46]”. „Суть всякого підтексту, – на думку 
І. Торсуєвої, – полягає в порушенні еталону. В носія мови є певні уявлення про відповідність 
мовних засобів. Коли замість інтонації питання чи наказу вживається інтонація імплікації чи 
оповіді, відбувається зсув, який призводить виникнення підтексту [64, 60]”. За спостереженнями 
цієї дослідниці, частіше за все підтекст з’являється там, де істинний смисл висловлювання 
табуйований. „Він не дуже розумний” (дурень), „Ми ще зустрінемося” (попадися мені лишень), 
„не підходьте” (табуйований ситуацією та етичними нормами прямий заклик) і т. д. Таким 
чином, можна зробити висновок, що підтекст і є не що інше, як істинний смисл висловлювання, 
а сприйняття підтексту є вірне декодування повідомлення. Іншими словами, в тріаді „смисл – 
текст – смисл” два крайні елементи виявляються тотожними. Явно плутаючи непрямі 
мовленнєві акти з підтекстом, авторка все ж висловлює і деякі слушні, на наш погляд, думки, що 
стосуються саме підтексту. „За наявними працями, – пише дослідниця, – можна простежити 
список засобів, за допомогою яких виражається підтекст: інтонація (Путілова), повтор (Сільман), 
риторичне питання (Левітова), взаємний розподіл слів чи висловлювань у тексті (Багдасарян, 
Брудний), поєднання лексики та інтонації (Смоленська). М. Багдасарян зазначає, що іронія 
створюється поєднанням антонімів під час характеристики одного й того ж об’єкта, поєднанням 
контрастних за смислом реплік. Аналізуючи наведені засоби вираження підтексту, можна 
помітити закономірність: підтекст завжди виражений поєднанням мовних засобів. В 
риторичному питанні підтекст створюється поєднанням певної інтонації, близької до інтонації 
повідомлення (твердження) та запитальної синтаксичної форми. При цьому спостерігається 
невідповідність сегментних та суперсегментних засобів. Це наводить на думку, що не так 
суттєво говорити про самі засоби вираження підтексту, як про їх комбінаторику [63, 46]”. 
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І. Торсуєва зазначає, що у носія мови є певне уявлення про відповідність мовних 
засобів висловлювання. Коли замість інтонації питання чи наказу вживається імплікація 
інтонації чи оповіді, відбувається зсув, що призводить до виникнення підтексту. Те саме 
відбувається під час вираження іронії, де підтекст виникає в результаті протиріччя між 
очікуваним прямим значенням слова та його контекстуальним значенням. На її думку, 
вираження емоцій не можна прирівнювати до підтексту. „Варто вказати, – пише вона, – що 
за нашого розуміння підтексту вираження емоцій не може бути віднесено до підтексту. 
Смисл завжди ширший, ніж просте вираження емоції, хоча і включає в себе емоції... 
Мовець дуже часто виражає у висловлюванні не один смисл, а кілька. Слухач має право 
вибирати той смисл, який для нього найбільш сприйнятливий. Але вибір одного зі смислів 
не є адекватне розуміння висловлювання. Повне декодування є розуміння всіх смислів та 
визначення істинного смислу, який так часто називають підтекстом. ...підтекст може бути 
умисним та ненавмисним, таким, що контрастує чи супроводжує [64, 62]”. „…обираючи з 
метою спілкування той чи інший комунікативний тип та оформлюючи висловлювання 
відповідним чином лексично, синтаксично та інтонаційно, мовець тим самим визначає 
ступінь вираженості свого емоційного стану [63, 43]”. 

Дещо дисонують з вищенаведеною думкою щодо „вираження емоцій” та „підтексту” 
деякі судження з літературознавчого дослідження А. Матчук „Підтекст літературного 
твору”, в якому авторка, спираючись на твердження В. Брюховецького, який визначає 
феномен підтексту як „прихований внутрішній смисл висловлювання, що випливає із 
співвідношення прямих словесних значень з контекстом ситуації [65, 6–7]”, висуває гіпотезу 
про те, що підтекст як логічна категорія – це результат інтелектуальної співтворчості автора 
й читача, коли перший  засобами непрямого висловлювання формулює інформативно містку 
літературну „задачу”, а другий одержує можливість аналітично збагнути глибинну сутність 
„сказаного несказаним”. В цій праці розмежовується сутність виразу „Езопова мова” та 
поняття „підтекст”, які не є смисловими еквівалентами. Бо перше – „це лише мовний засіб 
об’єктивації додаткового змісту, а друге – її логіко-смисловий результат [65, 8]”. Виходячи з 
функціональних ознак підтексту, дослідниця виділяє такі його види: вербальний і 
невербальний, емоційний та логічний, простий і складний, глибинний та поверховий. На 
думку А. Матчук, прихований зміст як квінтесенція авторської думки – завжди явище 
детерміноване художньою, політичною чи етико-дипломатичною необхідністю. Це й 
зумовлює різноманітність рольових функцій підтексту. В художньому творі підтекст – один 
із важливих стилістичних засобів створення художнього образу; в політичній публіцистиці – 
це переважно засіб формування негативного образу супротивника.  

Коли йдеться про явище „підтексту” і, зокрема про підтекст поетичний та поняття, 
які часом з ним помилково ототожнюються, неодмінно постає питання  про конотацію. Як 
зазначає К. Долінін, „конотація як макрокомпонент семантики слів і сталих виразів за 
складом своїх мікрокомпонентів (оцінного, асоціативно-образного, емотивного та 
функціонально-стилістичного), за їх взаємодією та за прагматичною націленістю ніби 
повторює структуру тієї інформації, яку зазвичай називають підтекстом [66, 79]”. І в цьому 
немає нічого дивного: універсальні механізми емотивно-стилістичної дії можуть різнитися 
за формою втілення, але не за смисловим навантаженням. Як немає експресивності взагалі 
поза мовленням (експресивно забарвлені значення як „банк даних”, характерних для певного 
словника, нікого не вражають і ні до чого не звертаються), так немає дійсної реальності всіх 
вказаних вище компонентів конотації поза сферою вжитку, безвідносно до суб’єкта 
мовлення. Проте на відміну від підтексту, в якому мікрокомпоненти можуть варіювати як за 
складом, так і за композицією (вершинності / периферійності), конотація, будучи 
приналежністю лексичного значення, має певну, зазвичай узуально зафіксовану структуру, 
та правила комбінації її елементів. Вершинну позицію в цій структурі займає емотивно-
оцінна модальність, фундаментом для якої слугує асоціативно-образне усвідомлення 
внутрішньої форми (чи форми зовнішньої), взаємодія яких і виводить вираз у нейтральний 
стилістичний реєстр, надаючи висловленню стилістичної маркованості.  
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Розглядаючи значення слова як гетерогенну тришарову структуру, що включає 
денотативне  (референційне) значення, семантико-стилістичну додаткову інформацію та 
конотацію, Е. Ризель, зокрема, зазначає, що „концепція стилістич-ного значення як іманентної 
складової частини структури слова за моделлю, яка включає функціональний, нормативний та 
експресивний компоненти, не є загальновизнаною [18, 12]”. Вона представлена та детальніше 
розроблена в германістиці в дисертаціях та окремих працях значної кількості стилістів-
германістів (І. Кульгава, В. Портянникова, Л. Болдирєва, О. Бикова та ін.). Існування трьох 
компонентів стилістичного забарвлення не лише всередині структури слова, а й мовлення 
визнає низка лінгвістів з Німеччини: В. Стівок, І. Шарнхорст, Г. Лерхнер та ін. В русистиці 
останнім часом спостерігається включення стилістичного значення до семантичної структури 
слова, хоча поняття стилістичного часто обмежується експресивністю (Д. Шмельов, 
Е. Азнаурова, М. Кожина). Поясненню абсолютного стилістичного значення як компоненту 
семантичної структури слова протистоїть інше, принципово відмінне від першого тлумачення: 
стилістичне значення, зведене до експресивно-стилістичних, емоційно-оцінних додаткових 
моментів, розглядається як нашарування на денотативне значення, як конотації. Такого 
погляду дотримується О. Ахманова [30, 385], яка відносить до конотації різноманітні 
експресивні, емоційно-оцінні обертони, що надають висловлюванню урочистості, грайливості, 
невимушеності та фамільярності. О. Ахманова визнає й існування семантичних відтінків у 
цьому конотативному додатку.  

Як вважає Е. Ризель, конотативнi семантичні відтінки та емоційні нюанси накладаються 
саме на внутрішньосистемне абсолютне стилістичне значення, зокрема на третій, 
експресивний компонент лексичної одиниці [18, 13]. Сучасною наукою до кінця ще не 
розв’язано питання про те, як розглядати конотацію, як надбудову чи як складову лексико-
семантичної структури слова. Гетерогенний склад загального змісту слова можна в 
спрощеному вигляді зображати як тришарове утворення. Перші два шари, референційне та 
стилістичне значення, дані експліцитно, а третій шар лише імплікує думки, почуття, 
волевиявлення. Е. Ризель пропонує стосовно словесно виражених, денотативно співвіднесених 
та семантико-стилістичних шарів вживати термін нотема, а для третього словесно 
невираженого шару асоціативних додаткових ознак – термін конотема [18, 16]. Розглядаючи 
конотацію як нашарування на лексико-семантичну структуру слова (конотація у вузькому 
смислі) Е. Ризель коротко висвітлює й питання про конотацію в тексті (конотація у широкому 
смислі). Під конотацією у широкому смислі тут розуміється „раціональна та емоційна сукупна 
інформація у складному мовленні, яка збагачується підконтекстними відтінками та стилістико-
смисловими асоціаціями. Приєднуючись до визначення субтексту як лінгвістичного поняття, 
запропонованого Т. Сільман (це – невиражене словами, приховане, але відчутне для читача чи 
слухача значення якого-небудь відрізку тексту в складі художнього твору)  Е. Ризель так само 
вважає, що „підтекст розкриває основну ідею твору, яка й приводить згідно із замислом автора 
до певного логічного, емоційного та волюнтативного впливу на слухача або читача. Як 
конотатори, тобто мовні посередники конотації у вузькому та широкому смислі, тут 
виступають композиційні та лексичні антитези (протиставлення, опозиція...). На цих 
зображальних засобах експліцитного тексту базується смисл підтексту [18, 17]”. 

Отож ідентифікація конотативних та стилістичних моментів неправомірна. Ці поняття 
нерівноцінні. Конотація у вузькому смислі є нашаруванням на денотативне та стилістичне 
ядро слова і не може існувати сама по собі, самостійно. Конотація в широкому смислі, тобто 
підтекст, не мислиться поза експліцитно сформованим основним текстом. Стилістичні ж 
моменти можуть функціонувати самостійно, без конотацій. Та у випадку, коли стилістичні і 
конотативні моменти вступають у взаємодію, підсилюється прагматична дія висловлювання, 
і таким чином забезпечується досягнення особливих комунікативних та прагматичних цілей. 

Висновки. Таким чином, підтекст як система словесних зображувально-виражальних 
засобів притаманний художникам певного складу. Така система складається з непрямих 
висловлювань (персонажів та оповідача, які мають прихований смисл, що виявляється в 
контексті – не лише в найближчому текстовому оточенні, мовленнєвій ситуації, а й у 
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контексті сюжету загалом. Двоєдина сюжетно-композиційна природа підтексту саме й має 
становити предмет його філологічного та, зокрема, перекладознавчого дослідження. Кожна 
підтекстова деталь виступає водночас і як деталь сюжетна – підготована розвитком дії, та яка 
дає імпульс її подальшому розвитку, і як деталь композиційна – елемент системи текстових 
та позатекстових зв’язків, що повторюється та варіюється. Вираз „сюжетно-композиційна 
єдність” стосовно підтексту набуває особливо точного смислу. У зв’язку з цим виникають 
актуальні проблеми дослідження специфіки художнього сприйняття та відтворення в 
перекладі підтексту як єдності раціонального, емоційного та інтуїтивного. 

У підтексті набуває найбільш інтенсивного вираження діалектика зображувального та 
виражального начал словесного художнього образу. Оскільки явище підтексту поки що 
недостатньо досліджене в плані вичерпності щодо способів творення, засобів вираження та 
його функціональних характеристик, то, в разі потреби, давати визначення підтексту на 
сьогоднішньому етапі його вивчення доцільно якнайзагальніше та якнайширше. Виробленню 
якнайповнішого визначення підтексту значною мірою сприятиме диференціація ознак, за 
якими видасться можливим відрізняти підтекст від суміжних понять, таких як імплікація, 
конотація, різні форми натяку і т. п., чому неодмінно послужить дослідження підтексту з 
перекладознавчих позицій.     

Серед ознак, притаманних підтекстові, є такі, що характеризують його як внутрішній 
прихований зміст художнього твору, його неявне домислювання (і сприйняття його 
факультативне), іноді він становить додатковий зміст твору, а частіше – його ідейний 
замисел, головну думку. З іншого боку, підтекст – це своєрідний потік неявно виражених 
імпліцитних смислів, що виникають на основі експліцитно вираженої зовнішньої оповіді. Це 
бісоціативне явище, сутність якого полягає в тому, що людське мислення сприймає водночас 
дві та більше інформацій. Підтекст можна назвати семантико-психологічною категорією, яка 
виявляється в результаті інтерпретації літературного тексту. Багатозначність підтексту, що 
при цьому виникає, створює певні труднощі під час сприйняття, декодування та перекладу 
тексту, подолати які допомагає контекст.  

Підтекст та змістовно-концептуальна інформація складають основний смисл 
поетичного твору. Без розуміння підтексту неможливе й адекватне сприйняття та переклад 
змістовно-концептуальної інформації, яка є категорією всього тексту загалом. Підтекст 
формує основне ядро змістовно-концептуальної інформації. Співвіднесення підтексту та 
змістовно-концептуальної інформації становить складну проблему, розв’язання якої вимагає 
подальшого глибокого міжнаукового аналізу. Несприйняття читачем підтексту не руйнує 
цілісності й зрозумілості для читацького усвідомлення „тексту”, явної структури тканини 
твору. Але при цьому  збіднюється розуміння художньої системи та нівелюється глибинний 
змісту твору загалом. 

Підтекст може бути не лише інтенційним, а й оказіональним. 
Присутність підтексту в поезії характеризується наявністю в тексті твору сигналів 

(маркерів), за допомогою яких виявляється підтекст та на які повинен орієнтуватися 
інтерпретатор під час здійснення перекладу. 

Цей етап дослідження дає можливість вирізнити підтекст поетичного твору як 
особливий вид образу – підтекстовий образ, який є повноправною складовою поетичного 
макрообразу. Цей образ функціонує в рамаках макрообразної структури поетичного твору і 
його можна назвати субсемантичним. Диференціальні ознаки субсемантичного образу, їх 
своєрідність та наявність у них відмінностей від ознак „прозового” підтексту є безсумнівними, 
так само, як і те, що поруч із образами автосемантичним та синсемантичним субсемантичний 
образ є рівноправним виміром макрообразної структури поетичного твору та підлягає 
окремому розгляду з перекладацьких позицій. В поетичному творі субсемантичний образ, у 
разі його наявності, формує, як правило, головну думку, глибинну ідею твору, і в такому 
випадку він є образом семантико-композиційним або концептуально-підтекстовим.  

Знак рівності між сприйняттям читачами оригіналу й перекладу інформації закладеної 
автором, можна поставити лише в тому випадку, коли відображення зовнішньої єдності 
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змісту і форми поетичного тексту супроводжується відтворенням його глибинної структури, 
якою є субсемантичний  образ, який має матеріальну репрезентацію в тексті і збереження 
якого в перекладі є потенційно можливим за наявності певних умов системного та 
індивідуально-перекладацького характеру, а також обов’язковим з огляду на його 
домінантне становище в межах макрообразу конкретного поетичного твору. 

Відмінність субсемантичного образу від образу звичайного полягає в тому, що якщо 
останній є відносно самостійним у структурі цілого, позаяк лише через своє розподібнення 
бере участь у його становленні, то субсемантичний образ виявляється самим цим цілим. 
Структурний принцип підтекстового образу, який передбачає в самому собі співвіднесення 
двох явищ за ознакою „подібності несхожого” між ними, необхідно розглядати як такий, що 
надає певному типу віршів характеру художнього повтору, який охоплює весь вірш, як його 
основний стильовий закон, адже „подібність несхожого” зумовлює всі функціональні 
стосунки між елементами цілого, синтетичне зняття яких виявляє смисл твору. Розгляд 
елементів, що складають субсемантичний образ поетичного твору, має відбуватися у двох 
аспектах – композиційному та структурному, і тому  розкриття конкретного співвідношення 
індивідуальної (композиційної) та загальної (структурної) функцій в кожному елементі й 
становить основне завдання в ході проведення стилістичного аналізу вірша як макрообразу 
взагалі та субсемантичного виміру в ньому зокрема з метою їх подальшого відтворення в 
перекладі. Субсемантичний образ формується в міру розгортання змістовно-фактуальної 
інформації в структурі цілого художнього тексту. У зв’язку з тим, що образна структура 
субсемантичного образу охоплює найчастіше весь поетичний твір і, отже, межі підтексту й 
твору збігаються, можна констатувати, що структурне співвіднесення між складниками 
вірша, макрообразна структура якого має субсемантичний вимір, стає основним законом 
сприйняття та відтворення останнього. 

Підтекст поетичного твору, як імплікаційна категорія, не завжди вичленується в тексті 
і, відповідно, не завжди сприймається реципієнтом. Навіть у випадку його повного чи 
неповного сприйняття інтерпретація підтекстового образу є різною. Проте, можливості 
різного тлумачення підтексту не безмежні, вони визначаються текстом і підпорядковані 
йому. Саме співтворчість автора й перекладача є основною умовою достовірного 
декодування та інтерпретації підтексту. 

Для виділення та перекладу підтекстового образу необхідне дослідження системи 
внутрішніх текстових зв’язків. Основу для створення цієї системи складають два, нерозривно 
пов’язані один із одним, процеси: процес повторення споріднених елементів у тексті та 
процес їх ретроспективного співвіднесення.  

Перспективу дослідження підтексту поетичного твору як складника макрообразної 
структури останнього становлять способи творення підтексту у віршовому творі, що знайде 
своє відображення у наших подальших працях. 
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Аннотация. Кикоть В. Сущность подтекста и смежных понятий, релевантых для 

перевода. В статье идет речь об исследовании особенностей возникновения, декодирования и 
перевода подтекста как составляющей макрообраза поэтического произведения, изложена история 
исследования подтекста и таких релевантных для перевода смежных понятий как импликация и 
коннотация, рассмотрены характеристики подтекста как образной доминанты в стихотворном 
переводе, исследовано значение контекста в интерпретации подтекста.  

Подтекст трактуется как составляющий основной смысл поэтического произведения. Без 
понимания подтекста невозможны адекватное восприятие и перевод содержательно-
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концептуальной информации, которая является категорией всего текста. Подтекст формирует ядро 
содержательно-концептуальной информации, он может быть не только интенционным, но и 
окказиональным. Присутствие подтекста в поэзии характеризуется наличием в тексте сигналов-
маркеров, при помощи которых обнаруживается подтекст и на которые должен ориентироваться 
интерпретатор при осуществлении перевода. Подтекст поэтического произведения определяется как 
подтекстовый образ, который функционирует в рамках его макрообразной структуры произведения и 
его можна назвать субсемантическим. Вместе с образами автосемантическим, синсемантическим 
субсемантический образ является равноправным измерением макрообразной структуры поэтического 
произведения. Для декодирования и перевода субсемантического образа необходимо исследование 
системы внутренних текстовых связей, основу которой составляют два процесса: процесс 
повторения родственных элементов в тексте и процесс их ретроспективного соотношения.       

Ключевые слова: подтекст, перевод, декодирование, подтекстовый образ, макрообразная 
структура, образная доминанта, контекст, коннотация, импликация, автосемантический образ, 
синсемантический образ, субсемантический образ. 

 
Summary. Kykot V. Implied sense and adjacent translation relevant phenomena. The article deals 

with research of nature, decoding and translation of implied sense as a constituent of a poem macroimage. It 
also presents comprehensive study of implied sense and such adjacent phenomena as implication and 
connotation. It focuses on implied sense properties as dominant features in translation and context role in its 
interpretation. Implied sense is considered as comprising a poem main content. Adequate reception and 
translation of content-conceptual information that is a category of the whole text are impossible without 
implied sense understanding. Implied sense forms content-conceptual information nucleus and it can be not 
only intentional but also occasional. Implied sense presence in a poem is characterized with text available 
signal-markers that help to reveal the implied sense and are the landmarks in the course of translation. A 
poem implied sense is defined as implied sense image functioning within the frame of poem macroimage 
structure and it can be named as subsemantic image. Apart with autosemantic and synsemantic images the 
subsemantic image is an isometric dimension of a poem macroimage structure. To decode and render a 
subsemantic image it is necessary to examine the system of inner text relationship that is based on the two 
processes: the process of  related text elements repetition and the process of their retrospective correlation.                

Key words: implied sense, translation, decoding, implied sense image, macroimage structure, image 
dominant, context, connotation, implication, autosemantic image, synsemantic image, subsemantic image. 
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МАСОВА ТА ЕЛІТАРНА ЛІТЕРАТУРИ:  
КРИТЕРІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ І ПРОБЛЕМА СМАКУ 

 
У статті розглянуто основні критерії розмежування масової та елітарної літератур. Особливу 

увагу приділено питанню смаку читацької аудиторії як важливого критерію оцінки творів сучасної 
української літератури. Наголошується на тому, що сьогодні неможливо чітко відмежовувати масову та 
елітарну літератури, адже дедалі продуктивнішим стає взаємопроникнення стилів, поліфонія жанрових 
різновидів, тож у багатьох сучасних творах наявні ознаки як масового, так і високого мистецтва. 
Співіснування двох видів літератури далеко не статичне, це змінні величини літературної системи, у якій 
кожна епоха розставляє власні акценти. Можемо констатувати, що поняття елітарного та масового 
мистецтва набуває різного змістового наповнення залежно від конкретних культурно-історичних умов, 
панівних концепцій та поглядів наукової спільноти. Визнання певного художнього твору як зразка елітарної 
чи масової літератури залежить від багатьох чинників: часу написання, настанови автора, можливостей 
читача, а також від особливостей епохи, в межах якої оцінюють твір. У контексті сучасної 
літературної ситуації можемо говорити про релятивність естетичного та художнього як центральних 
категорій естетики, а також відносність поняття художності в літературі початку ХХІ століття. У 
статті висунуто гіпотезу, що художність творів сучасної літератури, яка відповідає критеріям 
елітарної, визначається насамперед яскравою оригінальністю творчого замислу, незвичайним змістовим 
оформленням, тонкою символікою, асоціативністю. Часто такий текст є «відкритим», містить велику 
кількість потенційних, можливих значень, жодне з яких не може бути домінуючим, оскільки їхня 
актуалізація залежить від інтерпретативних стратегій реципієнта. Натомість художність у масовій 


