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Засоби вираження тексту та підтексту у художньому творі 

 

     Стаття присвячена дослідженню розуміння тексту та підтексту у 

творах художнього стилю. На сьогоднішній день інтерес до процесу 

сприйняття та інтерпретації тексту значно зріс. Тому дана тема є 

актуальною і представляє неабиякий інтерес для психолінгвістичних 

досліджень.  

     Метою статті є розкрити зміст понять тексту та підтексту у творах 

художнього стилю та дослідити аспекти їх реалізації в художньому творі. 

     Проблема розуміння тексту та підтексту в останнє десятиліття набула 

значного розвитку та привернула увагу багатьох вчених: Н. П. Пєшкової, І. Р. 

Гальперіна, І.А. Єсаулова, М.М. Бахтіна, Н. М. Нестерової тощо.  

Матеріальним, формальним і візуальним вираженням художнього світу у 

літературному творі є текст. Він складається з літер і розділових знаків, які 

компонуються у слова, речення, абзаци, розділи та книги. Текст таїть у собі 

глибину, сягнути якої можливо не лише завдяки умінню читати знаки, а й за 

наявності в читача розвинутої творчої уяви, естетичного досвіду, 

цілеспрямованої роботи мистецького чуття і художньої свідомості. [2, c. 117] 

В художньому тексті за зображеними картинами життя завжди присутній 

підтекст. Підтекст є прихованим, внутрішнім змістом висловлювання. Він 

виникає за допомогою мовних одиниць, які виражають не лише основне, а  й 

додаткові значення (семантичне, стилістичне).  

Великим майстром підтексту в світовій літературі по праву вважають       

Е. Хемінгуея, який дав філософське обґрунтування цьому явищу і зробив 



його основним методом освоєння дійсності. Митець порівняв прозу з 

айсбергом: на поверхні видно лиш одну восьму загального обсягу, тоді як 

прихована частина містить решту змісту [3]. За психологічними умовами 

сприймання тексту підтекстова інформаціє є експресивною. Автор надсилає 

читачеві певні сигнали, що повідомляють про наявність підтексту у творі, 

цим самим наштовхуючи його на відтворення підтексту протягом читання 

художнього твору [5].   

Основними факторами, що визначають розуміння підтексту є загальний 

тезаурус читача, змістовність, багатство та глибина тексту, володіння 

інвентарем засобів мовного аналізу, рівень творчої активності читацького 

сприймання тощо.  

Зіткнення первинного та вторинного значень ситуації визначає глибину 

підтексту. Висловлювання, яке повторюється, втрачаючи своє пряме 

значення поступово стає лише знаком, що нагадує про певну висхідну 

ситуацію, цим самим збагачуючись додатковими значеннями, які 

зосереджують в собі всю розмаїтість контекстуальних зв’язків. Для 

створення підтексту автор доволі часто використовує художні засоби: 

метафори, метонімію, іронію, оксюморон тощо. Але художні засоби не є 

обов’язковою умовою створення підтексту. Підтекст виникає в результаті 

співвіднесення не менш ніж 2 відсторонених відрізків тексту, тобто тих, що 

знаходяться на певній дистанції один від одного. У наслідок цього 

співвіднесення проявляється нове знання як реформування попереднього, а 

буквальне та підтекстове значення співвідносяться як відношення тема-рема.  

У художніх творах можна виділити різні засоби вираження підтексту, а 

саме  багатозначні слова, дейктичні слова, частки, вигуки, різноманітні 

повтори, порушення логічної послідовності, паузи, парцеляція тощо. Усі ці 

засоби так само як і художні тропи є додатковими елементами тексту. Вони 

забезпечують передачу основної, експліцитної інформації.  

У художньому творі присутня імпліцитна та експліцитна інформація [1, c. 

181]. Експліцитна інформація відкрито виражена та свідомо сприймається 



читачем. Імпліцитна ж на противагу експліцитній мається на увазі, але не 

виражена, тобто вказує на підтекст, читач сприймає її несвідомо.  Існує 

помилкова думка, що використовуються спеціальні засоби для вираження 

основної, експліцитної інформації та інші засоби, які виражають імпліцитну 

інформацію. Насправді ж для двох видів інформації використовують одні й ті 

ж засоби вираження, єдиною відмінністю є те, що засоби вираження 

імпліцитної, підтекстової інформації повинні бути додатково марковані.  

Засоби вираження підтексту бувають різними: власне мовні засоби, які 

здатні виражати як експліцитну, так і імпліцитну інформацію. Сюди входять 

багатозначні слова, частки, фразеологізми, діалектизми, вставні слова, 

неузгодженні словосполучення, повтори, дискантні повтори [4, c. 85-90]. 

неповні речення, жаргонізми тощо; засобами додаткового маркування, які 

забезпечують зміну функції вираження основної, експліцитної інформації на 

функцію вираження підтекстової, імпліцитної інформації.  

Засоби додаткового маркування в свою чергу проявляються у:  

 – порушенні стандартного функціонування мовних засобів, що включає 

парцеляцію, еліпсис, порушення синтаксичного чи логічного порядку 

розміщення компонентів висловлювання, що призводять до руйнування 

певних текстових структур; 

– використанні окремих одиниць тексту в нестандартних позиціях, що 

більш притаманно для лексичних та морфологічних засобів, що включає  

порушення сполучуваності слів, використання означених артиклів в реченнях 

зі словами та в реченнях, що не потребують їх тощо; 

– застосуванні мовних засобів не порушуючи узуальні норми та 

використанні певного засобу кілька разів. Якщо з точки зору 

комунікативного мінімуму засіб вжито правильно, то він повинен бути 

використаний певну кількість разів, навіть надмірну. Збільшення кількості 

використання того чи іншого засобу створює маркування. До цієї групи 

належать різні види повторів, а саме звукові (асиміляція, алітерація, рима), 

фразові (синтаксичний паралелізм), словесні (полісиндетон або 



багатосполучниковість, тавтологія,  плеоназм) тощо. Довготривалі паузи 

можуть також розглядатись як мовний засіб, що проявляється як 

комунікативна надлишковість та трактується як повторне використання 

паузи.  

Аналізуючи підтекст художнього твору реципієнту потрібно підключати 

інтуїцію, уяву, мовне чуття та асоціативне мислення, адже багато елементів, 

що містяться в підтесті побудовані на асоціаціях, що виникають в уяві 

читача, що допомагає автору створювати асоціативний вид підтексту. Варто 

також неабияку увагу приділяти графічній формі тексту. Прихований зміст 

твору може ховатись під графічними символами. Автор може 

використовувати підкреслення, виділяти важливі слова курсивом чи писати 

їх великими літерами, загальні назви вживати з великої літери.  Це 

наштовхує читача, що такі слова мають неабияке значення у творі і на них 

варто звернути увагу. 

Таким чином основними засобами вираження підтексту є будь-які мовні 

засоби, що виражають експліцитну інформацію, а також додаткові маркери, 

що вказують на імпліцитну інформацію, допомагають знайти, розгадати та 

зрозуміти підтекст.  
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