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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Останнім часом у філології підтекст 

здебільшого розглядають як феномен. Увиразнення набуває думка, що наявні у 

творі підтекстові смисли є важливим чинником його художності.  

Дійсно, порівняно з іншими фундаментальними теоретико-літературними 

категоріями поняття підтексту чи не найбільше заслуговує на статус 

феноменального, тобто незвичайного, виняткового. Проте підтекстова сфера не є 

чимось ілюзорним і метафоричним: вона цілком реальне явище, яке піддається 

виявленню, поясненню та аналізу, хоча й потребує особливих методологічних 

підходів.  

Підтекст є одним з важливих системотвірних чинників, що генерує 

поетику авторського тексту. Уводячи в імпліцитний рівень додатковий сенс, 

який часто є визначальним (особливо якщо йдеться про високохудожні твори), 

письменник удається до спеціальних прийомів (засобів, способів), що формують 

смислову багатоплановість тексту. Зрозуміти функцію цих прийомів – значить 

виявити приховану суть, осягнення якої вивільняє художню енергію та заряджає 

нею читача. Вивчення механізмів творення автором і відтворення читачем 

підтекстів поглибить знання про теорію літературного твору, що, своєю чергою, 

дасть змогу детально проаналізувати не лише сказане, але й заглибитися в 

несказане, де часто криється головна інтенція твору. 

Явище підтексту тривалий час залишалося поза увагою мистецтвознавства 

та науки про художню літературу. Про це свідчить той факт, що в численних 

підручниках з естетики й теорії літератури відсутні окремі розділи, присвячені 

підтексту, зокрема особливостям його художнього (естетичного) впливу. У 

зв’язку з цим підтекст досі залишається одним з нечітко окреслених і 

неоднозначно витлумачених термінів, а теорія підтексту в сучасному 

літературознавстві перебуває на етапі становлення. Слід наголосити, що термін 

«теорія підтексту» вжито невипадково, адже посилення інтересу до цього явища, 

ознаменоване появою низки наукових робіт, об’єктом яких є функціонування 

підтексту як джерела художньої енергії, створюють підвалини для системи 

узагальненого знання та формування окремого теоретичного концепту 

«підтекст».  

У різному обсязі підтекст ставав предметом розгляду багатьох дослідників 

(В. Адмоні, І. Арнольд, І. Баженова, Н. Болотнова, М. Борисова, А. Брудний, 

А. Вейзе, Г. Векшин, О. Вєтошкін, І. Гальперін, Л. Голякова, А. Гризун, 

К. Долинін, Є. Єрмакова, Л. Ісаєва, Л. Кайда, А. Камчатнов, Б. Кандинський, 

Є. Квятковський, В. Кикоть, М. Кожина, М. Козьма, Г. Колшанський, 

Н. Копистянська, Л. Кравець, З. Кулікова, Н. Купіна, В. Кухаренко, Є. Леліс, 

Е. Магазанік, А. Матчук, В. Миркін, І. Мостовська, Н. Муравйова, В. Муренко, 

М. Нагорна, В. Назарець, В. Одинцов, І. Рикун, П. Рікер, Т. Сільман, 

І. Солоділова, Н. Тимків, Р. Унайбаєва, Д. Урнов, В. Халізєв, Ф. Хоанг, 

Ю. Цеков, І. Чеплигіна, Л. Чуньова, Ch. Baxter, K. Rayan, V. Skalicka та ін.). 

Попри численну кількість робіт, чимало пов’язаних з підтекстом питань 

потребують узагальнення та уточнення. 
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Основний задум нашого дослідження полягає в тому, щоб увиразнити 

теоретичний концепт підтексту шляхом зіставлення літературно-художніх 

систем Сходу і Заходу.  

Підтекст як виражальний засіб і генератор художньої енергії був 

інтенсивно культивований митцями Сходу: як Близького (наприклад, Персія 

(Іран), так і Далекого (Індія, Китай, Японія). Це можна пояснити насамперед 

специфікою східного художнього мислення, що формувалося під впливом 

своєрідної культури, естетики, релігії і т. д., ознаками яких є ірраціональне 

пізнання світу, споглядальність, медитативність і т. п. Для представника Сходу 

важливо приховати головний (істинний) смисл, щоб кожен сам міг пізнати його 

шляхом інтуїтивного сприйняття та медитації.  

Недомовленість, або підтекстовий спосіб вираження, є головним 

принципом східного мистецтва, особливості якого полягають у надзвичайній 

виваженості кожного експліцитного компоненту, що породжує імпліцитний 

план. Варто зауважити, що мислителі Сходу зробили важливі кроки на шляху до 

теоретичного пізнання феномену підтексту. Про це свідчить санскритський 

трактат Анандавардгани «Дгван’ялока» (ІX ст.), де ґрунтовно описано і значення 

явища дгвані (прихованого смислу), і способи його творення. 

На Заході тенденція до підтекстовості не мала сталого характеру. 

Наявність підтексту у творі західної літератури часто залежить від художніх 

принципів, що є домінантними для того чи того літературного напряму. У тому 

разі, коли письменник змальовує художній світ чітко, зрозуміло й просто, як це 

бачимо у творах античної доби (окрім відомих байок Езопа), літературі 

Відродження, класицизмі, натуралізмі або навіть у сучасній масовій літературі, 

потреба побудови прихованих смислів не є значною. Коли ж метою є аналіз, 

оцінка чи висновок щодо відображеного, як-от змалювання внутрішнього світу 

героя, складного переплетіння його думок, почуттів і переживань, глибоких 

конфліктів та серйозних колізій, митець удається до імпліцитного плану (маємо 

на увазі, наприклад, «інтелектуальний» підтекст бароко або емоційно-чуттєвий 

характер творів сентименталізму й романтизму).  

Митці, шукаючи нових засобів вираження, почасти запозичували досвід 

творення імпліцитного плану зі східної літератури, але разом з тим виробляли 

свої прийоми вираження прихованих смислів. Візьмімо хоча б «нову драму», 

гемінґвеївський принцип айсберга, магічний реалізм чи химерну прозу.  

В епоху глобалізації, яка визначає тенденції й головні завдання 

сьогодення, виняткового значення набуває дихотомія Схід – Захід. У цьому 

контексті актуальними є як проблема універсальності підтексту в літературі 

загалом, так і специфіка вибудовування підтекстів у літературно-художніх 

системах Сходу й Заходу зокрема.  

Хоча аналіз східної і західної літератур у порівняльному аспекті здійснено 

в працях В. Жирмунського, М. Конрада, Д. Наливайка, О. Пилип’юка та ін., 

проте особливості формування підтекстового плану в мистецтві Сходу й Заходу 

ще не були предметом спеціального вивчення. 
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Для теоретичного осмислення феномену прихованих смислів художньо-

літературного твору необхідно розглянути загальномистецьке підґрунтя 

підтексту. Розкриття таїни творення підтексту як виражального засобу в 

ораторському мистецтві, театрі, кіно, живописі й музиці дасть змогу краще 

усвідомити універсальність цього джерела естетичної енергії, поглибить 

розуміння його природи, увиразнить функції, сформує основні засади розвитку 

цілісної літературної концепції підтексту. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано на кафедрі української та зарубіжної літератури 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка, а також у межах держбюджетної теми 

«Системологічна теорія літературного твору та методологія його аналізу з 

рецептивних позицій» (державний реєстраційний номер – № 0113U001736, 

науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Г. Д. Клочек). Тему 

дисертації затверджено на засіданні вченої ради Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка (протокол № 8 від 

29.02.2016 р.). 

Мета дослідження – системно, із застосуванням компаративних 

принципів дослідити особливості поетики підтексту в літературно-художніх 

системах Сходу і Заходу; шляхом зіставлення вивчити функціонування 

підтексту в літературі та інших видах мистецтва (ораторському мистецтві, 

театрі, кіно, живописі й музиці). 

Реалізація мети передбачає розв’язання низки завдань, зокрема: 

1. Систематизувати наявні дефініції підтексту з метою конкретизувати 

уявлення та поглибити знання про його природу. 

2. Розглянути прийоми творення імпліцитних смислів у художньому творі 

й визначити літературні жанри-індикатори підтексту. 

3. Обґрунтувавши функціональний потенціал підтексту в різних видах 

мистецтвах (ораторському мистецтві, театрі, кіно, живописі, музиці), виявити 

загальномистецьке підґрунтя явища та завдяки цьому наблизитися до розкриття 

змісту поняття «підтекст». 

4. Розробити методологічні принципи аналізу підтексту в літературно-

художньому творі. 

5. Простежити парадигму вивчення підтексту в східній і західній 

літературах. 

6. Пояснити специфіку поетики підтексту в літературно-художній системі 

Сходу шляхом аналізу літературних явищ (творів), у яких імпліцитність є 

особливо проявленою: 

6.1. Представити інтерпретаційні варіанти прихованих смислів рубаї 

Омара Хайяма. 

6.2. Розглянути концепції класичної індійської поетики раса (на 

матеріалі трактату Бгарати «Натьяшастра»), дгвані (на основі трактату 

Анандавардгани «Дгван’ялока»), а також раса-дгвані (на прикладі трактату 

Абгінаваґупти «Дгван’ялокалочана»). 
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6.3. Розкрити підтекст як домінантну ознаку китайської літератури, 

проаналізувавши символіку поетичних образів флори й фауни в антології 

«Ши цзін», роль чань-буддійських мотивів у живописній пейзажній ліриці 

Ван Вея та даоських виявів у поезії вина Лі Бо. 

6.4. Висвітлити значення йодзьо в японському хайку на основі 

розгляду поетичних творів Мацуо Басьо. 

7. Дослідити особливості поетики підтексту в літературно-художній 

системі Заходу шляхом аналізу літературних явищ (творів), у яких приховані 

смисли яскраво виражені: 

7.1. Розширити уявлення про поетику принципу айсберга Е. Гемінґвея, 

проаналізувавши підтексти його оповідання «Гори як білі слони» методом 

повільного читання. 

7.2. Схарактеризувати головні принципи індійської естетики як 

джерела підтексту на матеріалі оповідання Дж. Д. Селінджера «Вуста чарівні 

та зелені очі». 

7.3. З’ясувати особливості символічного плану повісті Г. Гессе 

«Сіддгартга». 

7.4. Виявити філософський підтекст у повісті-казці А. де Сент-

Екзюпері «Маленький принц». 

7.5. Окреслити особливу природу магічного у творчості Ґ. Ґарсіа 

Маркеса та осмислити підтекстовий концепт «диво» оповідань «Стариган із 

крилами» і «Я наймаюся бачити сни». 

7.6. Означити підтекст як один з основних творчих принципів 

В. Шевчука та описати значення імпліцитності в одивненому художньому 

світі «неохимерних» творів письменника на основі оповідання «Жінка-змія». 

Об’єктом дослідження стали такі роботи: 

1) матеріали, що розкривають сутність й особливості функціонування 

підтексту в мистецьких творах: трактати Аристотеля «Риторика», Бгарати 

«Натьяшастра», Анандвардгани «Дгван’ялока» і Абгінаваґупти 

«Дгван’ялокалочана»; книги, статті, доповіді, записи, листи, спогади тощо 

театральних режисерів К. Станіславського, В. Немировича-Данченка, 

кінорежисерів С. Ейзенштейна, Л. Кулешова, М. Ромма, кіносценаристів і 

авторів теоретичних розробок з мистецтва написання кіносценаріїв Дж. Вестон, 

Д. Ґоварда, К. Іґлесіаса, Р. Маккі та Л. Сеґер;  

2) літературно-художні твори з потужно проявленим підтекстовим 

способом вираження, що репрезентують кращі зразки східної літератури (пісні з 

антології «Ши цзін», рубаї Омара Хайяма, поезії Ван Вея і Лі Бо, хайку 

Мацуо Басьо), так і західної (п’єса А. Чехова «Вишневий сад», оповідання 

Е. Гемінґвея «Гори як білі слони», Дж. Д. Селінджера «Вуста чарівні та зелені 

очі», Ґ. Ґарсіа Маркеса «Стариган із крилами», «Я наймаюся бачити сни» і 

В. Шевчука «Жінка-змія», повість Г. Гессе «Сіддгартга», повість-казка 

А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц»). Для того щоб результати 

дослідження були більш об’єктивними та мали узагальнювальний характер, 
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джерелом аналізу обрано творчість письменників різних епох, національних 

літератур, художніх систем тощо; 

3) твори видів мистецтва, з якими література перебуває в суміжних або 

тісних інтертекстуальних зв’язках, що дають змогу дослідити загальномистецьке 

підґрунтя феномену підтексту: кіномистецтва – кіноповість О. Довженка 

«Земля», живопису – картина Т. Шевченка «Катерина», музики – цикл творів 

Й. С. Баха «Добре темперований клавір». 

Предметом дослідження є поетика підтексту, особливості 

функціонування підтексту у творах художньої літератури та інших видів 

мистецтва (ораторське мистецтво, театр, кіно, живопис і музика), залучених з 

метою компаративного аналізу. 

Теоретико-методологічну базу дисертації складають праці вітчизняних і 

зарубіжних учених, присвячені проблемам підтексту літературно-художнього 

твору (І. Арнольд, І. Гальперін, Л. Голякова, К. Долинін, Л. Ісаєва, Л. Кайда, 

В. Кухаренко, Є. Леліс, А. Матчук, В. Миркін, В. Одинцов, Т. Сільман, 

І. Солоділова та ін.); рецепції літературно-художнього тексту (В. Ізер, 

Р. Інґарден, Г. Клочек, Г. Р. Яусс та ін.); семіотики (Р. Барт, У. Еко, Ю. Лотман 

та ін.); інтертекстуальності (І. Ільїн, Н. П’єге-Гро, Н. Фатєєва та ін.); 

теоретичним питанням музики (В. Ванслов, М. Каган, Є. Назайкінський та ін.), 

живопису (М. Волков, Ю. Герчук, Б. Раушенбах та ін.), театру (Ю. Барбой, 

Е. Бентлі, І. Чистюхін та ін.) і кіно (К. Іґлесіас, Р. Маккі, Л. Сеґер та ін.); 

питанням компаративістики загалом (О. Веселовський, Л. Грицик, Д. Дюришин, 

Ф. Жост, Е. Касперський та ін.), а також питанням зіставлення літератур Сходу і 

Заходу (В. Жирмунський, М. Конрад, Д. Наливайко, О. Пилип’юк та ін.); 

вивченню східної та/або західної літератури та/або окремих письменників 

(В. Алексєєв, Ю. Аліханова, Г. Бердніков, І. Бондаренко, Т. Бреславець, 

Г. Бялий, І. Галинська, Ю. Гирін, А. Глускіна, П. Гринцер, Т. Денисова, 

Л. Ейдлін, Є. Єрмакова, Я. Засурський, Д. Затонський, В. Земсков, І. Кашкін,  

М.-Н. Османов, Л. Осповат, Т. Соколова-Делюсіна, Л. Тарнашинська, 

М. Федоренко, Є. Челишев, Н. Шумило та ін.). 

Методи дослідження. З огляду на те, що поетика підтексту – це система 

прийомів (творчих принципів), завдяки яким утворюється другий смисловий 

план, вивчення підтекстового плану твору потребує системного підходу, 

методологія якого полягає у визначенні художніх прийомів, за допомоги яких 

автор створює багатоплановий художній зміст.  

Своєю чергою, функціональний потенціал прийомів творення підтексту 

цілковито розкривається з позицій рецептивної поетики, що полягає в 

моделюванні впливу підтексту на свідомість реципієнта та в проектуванні 

процесу породження головних художніх смислів. Рецептивна поетика потребує 

методу повільного читання творів, що дає змогу ретельно дослідити прийоми, 

які породжують приховані смисли. 

Органічно доповнює інструментарій рецептивної поетики структурно-

семіотичний підхід, який використовують для розкодування знаків / символів, 

що є носіями додаткової інформації, а також інтертекстуальний метод, який 
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робить можливим визначити роль «чужого слова» у творенні імпліцитного 

плану. 

Порівняльно-типологічний метод відіграє важливу роль у виявленні 

спільних та відмінних рис поетики підтексту в літературно-художніх системах 

Сходу і Заходу, що сприяє реалізації мети дисертації. 

У дослідженні знайшли застосування окремі елементи психоаналітичного, 

інтермедіального, інтердисциплінарного, кросдисциплінарного, культурно-

історичного, культурологічного та контекстуального методів. 

Наукова новизна дисертації. Уперше в українському літературознавстві 

досліджено особливості поетики підтексту в літературно-художніх системах 

Сходу і Заходу, побудовано теорію підтексту як генератора художньої енергії, 

зокрема детально схарактеризовано його природу (подано дефініцію терміна й 

відокремлено підтекст від суміжних явищ), визначено прийоми формування 

підтексту, вироблено методологічні та методичні принципи виявлення й аналізу 

підтексту, розкрито його функціонування в різних видах мистецтва, зокрема 

ораторському мистецтві, театрі, кіно, живописі та музиці, зроблено зіставлення 

функціонального навантаження підтексту в літературі й зазначених видах 

мистецтва.  

Теоретична цінність дослідження полягає у створенні цілісної, 

побудованої на системному підході концепції підтексту як джерела художньої 

енергії, яка є важливим чинником системологічної теорії літературного твору. 

Вивчення феномену підтексту шляхом порівняння східної і західної 

виражальних систем дає змогу глибше пізнати й розкрити його природу, 

визначивши як загальні риси, так і самобутність творення прихованих смислів у 

кожній окремій національній літературі (українській, японській, американській 

тощо). Усе це в теоретичному плані увиразнює літературознавче поняття 

підтексту. 

Практичне значення дисертаційної роботи зумовлене можливістю 

використати її результати у викладанні різноманітних філологічних дисциплін: 

порівняльного літературознавства, теорії літератури, історії української та 

зарубіжної літератури тощо. Узагальнений матеріал, а також аналіз окремих 

текстів стануть у пригоді під час написання монографій, підручників та 

посібників для вищих і середніх навчальних закладів, наукових робіт, 

кваліфікаційних робіт різних освітніх рівнів; розробки загальних і спеціальних 

курсів та навчальних програм вищої школи, проведенні фахових і міжфахових 

(мультидисциплінарних) семінарів, круглих столів, форумів тощо. 

Особистий внесок здобувача. Робота є самостійним дослідженням, що 

репрезентує основні положення та узагальнення автора. Усі друковані праці 

виконані одноосібно. 

Апробація результатів дослідження. Дисертацію обговорено й схвалено 

на розширеному засіданні кафедри української та зарубіжної літератури 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка (протокол № 11 від 29 березня 2018 р.). Основні 

положення й результати дослідження були оприлюднені на засіданнях і 
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методологічних семінарах кафедри української та зарубіжної літератури 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка, на щорічних звітних наукових конференціях 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка (2015–2018 рр.), а також на наукових, науково-

теоретичних і науково-практичних конференціях, конгресах та семінарах: 

V Всеукраїнська з міжнародною участю науково-практична заочна конференція 

«Наукова дискусія: теорія, практика, інновації» (Київ, 27–28 березня 2015 р.), 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та новітні технології в 

розвитку сучасного мистецтва» (Черкаси, 6 травня 2015 р.), VІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Наукова дискусія: теорія, практика, інновації» 

(Київ, 28–29 серпня 2015 р.), Міжнародна (39-а) наукова шевченківська 

конференція «Творчість Тараса Шевченка: компаративний та 

інтертекстуальний простір» (Черкаси, 26–27 квітня 2016 р.), І Міжнародна 

науково-практична конференція «Людина в мовному просторі: історична 

спадщина, проблеми, перспективи розвитку» (Бердянськ, 19–20 травня 2016 р.), 

Всеукраїнська науково-теоретична конференція «VІІІ Довженківські читання» 

«Олександр Довженко і українська культура: історія, традиції, сучасність» 

(Глухів, 27–28 жовтня 2016 р.), філологічний семінар «Театр літературного 

процесу: теорія і дійові особи» (Київ, 20 грудня 2016 р.), Міжнародна науково-

практична конференція «Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, 

практика» (Київ, 24–25 лютого 2017 р.), І Міжнародний науковий конгрес із 

загальних і гуманітарних наук «Україна – Європа» (Відень, Австрія, 15 березня 

2017 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

філологічної науки: сучасні наукові дискусії» (Одеса, 24–25 березня 2017 р.), 

І Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні лінгвістичні 

дослідження в умовах міжкультурної комунікації» (м. Острог, 6–7 квітня 

2017 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

філологічних наук: досвід науковців та освітян Польщі і України» (Люблін, 

Польща, 28–29 квітня 2017 р.), Міжнародна науково-практична конференція 

«ІІІ Таврійські філологічні читання» (Херсон, 19–20 травня 2017 р.), 

Міжнародна науково-практична конференція «Нове у філології сучасного світу» 

(Львів, 9–10 червня 2017 р.), Міжнародна конференція «Science without 

boundaries – development in 21
st
 century – 2017» (Будапешт, Угорщина, 27 серпня 

2017 р.). 

Публікації. На тему дисертації опубліковано 50 наукових праць: 1 

одноосібну монографію; розділ у колективній монографії; 42 наукові статті, з 

яких 28 – у фахових виданнях України (зокрема 13 статей у виданнях, які також 

входять до наукометричних баз даних), і 6 – в іноземних наукових періодичних 

виданнях (4 з яких у виданнях, що також входять до наукометричних баз даних); 

14 додаткових публікацій: 8 – в інших наукових виданнях, 6 – тези доповідей на 

наукових конференціях.  



8 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (656 позицій), додатку. 

Загальний обсяг роботи становить 544 сторінки, з них 400 – основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми; сформульовано мету й 

завдання дисертації, її об’єкт і предмет; окреслено теоретично-методологічну 

базу роботи; визначено методи дослідження; розкрито наукову новизну, 

теоретичне й практичне значення одержаних результатів; подано відомості про 

особистий внесок здобувача, апробацію та структуру дисертації.  

У розділі 1 – «Теоретичні аспекти вивчення підтексту» – розкрито 

природу феномену «підтекст», визначено прийоми його творення в художніх 

текстах і жанри-індикатори підтексту в літературі, схарактеризовано підтекст як 

універсальне мистецьке явище, розроблено найбільш ефективну методологію та 

методи виявлення й аналізу підтекстової сфери літературного твору, зроблено 

огляд парадигми вивчення підтексту в східній і західній літературах.  

У підрозділі 1.1 – «Підтекст: спроба дефініції» – проаналізовано 

найбільш відомі визначення терміна «підтекст», зроблено акцент на сутності 

цього поняття. Доведено, що в науковій літературі підтекст насамперед 

тлумачать як прихований смисл (внутрішній зміст); часто ототожнюють його з 

прихованим змістом; кваліфікують як інформацію чи розуміють як прямо не 

висловлені думки або почуття автора. Ототожнення підтексту з інформацією 

або думкою чи почуттям автора звужує його до двох складників системи 

автор – текст. Визначення підтексту як неявного / прихованого / імпліцитного 

смислу є більш точним, адже водночас уміщує авторську інтенцію та 

сприймання читачем, що становлять тріаду системи автор – твір – читач. 

У літературознавстві існують тлумачення підтексту, що концентрують у 

собі суто літературознавчі підходи: ідеться про підтекст як приховану сюжетну 

лінію, або розосереджений дистанційний повтор, або тип художнього образу, 

що, окрім прямого значення, містить зумисне прихований натяк на якусь іншу 

ідею чи образ, що прямо не називається, але мається на увазі. Проте спектр 

прийомів, завдяки яким створюється смислова багатоплановість, значно 

ширший. 

Вичерпними є визначення підтексту, пов’язані з глибиною змісту твору, бо 

словом «глибина» увиразнюється як багатоплановість й інформативне багатство 

тексту (його об’єм, насиченість), так і таємничість та загадковість. 

Диференційовано авторський і читацький підтексти. Окрему увагу 

приділено творенню авторського підтексту як результату свідомої чи 

підсвідомої діяльності. Намагання зрозуміти природу підтексту змушує 

звертатися до понять талант і творча інтуїція, що корелюють з несвідомим 

(підсвідомим).  

Важливою ознакою підтексту є здатність наділяти твір художньою 

енергією. У процесі декодування твору читачем виникає емоційна реакція, яка 
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досягає свого найвищого ступеня в момент розпізнавання й відтворення 

реципієнтом прихованих смислів. 

Розглянувши важливі аспекти природи підтексту, дійшли висновку, що 

підтекст – це прихований смисл художнього твору, який свідомо чи підсвідомо 

вибудовується автором і відтворюється читачем та наділяє художній текст 

особливою естетичною енергією. При цьому підтекст може створюватися 

читачем незалежно від авторської ідеї, що пов’язано зі здатністю слова 

активізувати свої різноманітні значення й забезпечує нескінченність тлумачень 

як тексту, так і підтексту. 

У вітчизняній філологічній літературі поруч з терміном «підтекст» 

активно функціонує термін «імплікація». Спостерігаємо тенденцію до 

розмежування цих понять: підтекст співвідноситься з художнім текстом у 

цілому, а імплікація – з окремим епізодом. Проте термін «імплікація» в значенні 

«прихований смисл окремого епізоду» фактично дублює термін «підтекст» і 

вживається як його синонім.  

Учення про підтекст не набуде цілісності без поняття пресупозиція, під 

нею розуміємо фонові знання читача та його мовну компетенцію, без яких 

неможливе адекватне декодування підтексту. Саме це надає твору 

життєздатності, що пов’язана зі спроможністю художнього тексту бути по-

новому прочитаним. 

У підрозділі 1.2 – «Прийоми творення підтексту в літературно-

художньому творі» – визначено способи вибудовування прихованого плану 

письменником.  

Поетика підтексту – це система прийомів, завдяки яким утворюється 

другий (підтекстовий, імпліцитний) смисловий план. Вибір таких прийомів 

письменником може відбуватися на свідомому (автор їх чітко продумує) або 

підсвідомому (це насамперед пов’язано з талантом) рівнях; читач, котрий 

заглиблюється в імпліцитний план твору, виявляє підтекст через спеціальні 

прийоми (засоби, способи).  

Огляд літературознавчих праць дозволяє виділити головні прийоми 

творення підтексту, серед них: багатозначні слова, тропи (алітераційний епітет, 

метафора, метонімія, порівняння, іронія, алегорія, перифрази і т. д.), стилістичні 

фігури (анафора, епіфора, паралелізм, замовчування і т. п.), структурні 

особливості речень, засоби зв’язку речень у тексті, символіка мовних фактів, 

графічні засоби, інтонація, особливості текстової організації, композиційно-

стилістична фактура, контрасти чи асоціації, символіка, алюзії, інтертекстуальні 

зв’язки, сатира, пародія та гротеск. 

Ретельно проаналізовано прийоми, що змушують читача замислюватися 

над таємницею підтексту літературно-художнього твору. Ідеться про 

інтертекстуальність, символ, художню деталь, знак, алегорію й метафору. Так, 

інтертекстуальні зв’язки (цитати, алюзії й ремінісценції) утворюють додатковий 

змістовий пласт, декодування якого дасть змогу глибше зрозуміти текст. 

Уводячи у твір цитати, алюзії чи ремінісценції, письменник розраховує на те, що 

вони будуть декодовані і їх справжній смисл буде осягнений читачем. 
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У літературознавстві під символом розуміють предметний або словесний 

знак, який опосередковано виражає сутність певного явища. Художня деталь 

літературного твору, під якою маємо на увазі характерну чи промовисту 

подробицю, часто перетікає в символ. 

Близьким за значенням до символу є знак – об’єкт, що репрезентує в 

людській свідомості предмет чи явище; він є узвичаєним й однозначним, тому 

реципієнт легко «прочитує» його значення. Насамперед ідеться про архетипні 

образи в літературі, що існують у підсвідомості кожної людини й передаються з 

покоління в покоління як визначальні та особливо значущі. 

Чимало спільного з символом має алегорія – спосіб двопланового 

зображення, що робить конкретно-чуттєву даність образу знаком ідеї, яка 

повністю абстрагується від його прямого значення.  

Підтекстове значення властиве також метафорі, яка розкриває сутність 

одних явищ і предметів через інші за принципом схожості або контрасту. 

Механізм  метафори базується на асоціативному мисленні. Важливого значення 

тут набуває особливе вміння автора зчепити кілька образних уявлень або понять, 

що у своїй єдності створюють певну ідею.  

У підрозділі 1.3 – «Жанри-індикатори підтексту в літературі» – 

акцентовано, що жанр літературно-художнього твору може слугувати 

індикатором наявності прихованих смислів, як-от байка, притча (парабола), 

казка, мораліте, пародія, афоризми тощо.  

Двоплановим змістом характеризується байка – невеликий, часто 

віршований, алегоричний твір, у якому закладено повчальний зміст. Зазвичай у 

байці за описом життя тварин, рослин або речей приховується моралізаторство. 

Саме в байці, очевидно, відбулося зародження підтексту як літературного явища. 

Близькою до жанру байки є притча / парабола (повчальна алегорична 

оповідь), проте, на відміну від байки, вона може відзначатися багатозначністю 

тлумачень. У притчі зосереджена певна дидактична ідея, що повністю 

підпорядковує собі фабулу твору. Варто наголосити на різниці між притчею 

(параболою) як жанром і притчевістю (параболізмом) як стилем. Якщо 

філософські роздуми письменника повчального-моралізаторського характеру 

виходять за рамки жанру притчі, але при цьому зберігають її дидактичний 

характер, то йдеться про притчевість.  

Надзвичайно показовим щодо імпліцитного плану твору є жанр казки, що 

в образній формі передає досвід і мудрість народу (якщо йдеться про 

фольклорну творчість) чи окремого письменника (коли маємо на увазі 

авторський літературний твір). В основу казки покладена цікава розповідь про 

вигадані, фантастичні або авантюрні події, що сприймаються читачем як 

реальні. Проте за розважальним сюжетом приховується дидактичний зміст, який 

потребує декодування.  

Симбіоз жанрів може посилювати імпліцитну інформацію, указуючи на її 

природу та характер: байка-казка чи казка-притча. Окремо постають гібридні 

жанрові форми, відмітним складником яких є «підтекстова» форма: повість-

притча, роман-притча, драма-притча, повість-казка тощо. 
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Органічно доповнюють низку «підтекстових» жанрів літературні 

афоризми – короткі влучні оригінальні вислови письменників, які в лаконічній 

формі формулюють глибоку думку. Смислове поле афоризму набагато ширше за 

сказане, воно потребує від читача інтелектуальної напруги: додумування, 

аналізу, переосмислення, а розкодування закладеної інформації породжує 

момент «радості відкриття», тобто, вивільнення естетичної енергії. 

Проте підтекст наявний не тільки в казці, байці чи притчі, імпліцитністю 

може відзначатися будь-який високохудожній твір (вірш, новела, повість чи 

роман), що апріорі містить приховану смислову глибину.  

У підрозділі 1.4 – «Підтекст як загальномистецьке явище» – розглянуто 

функціонування підтексту в різних видах мистецтва (ораторському мистецтві, 

театрі, кіно, живописі, музиці).  

Значення підтексту привернуло увагу вчених ще в античні часи, коли 

ораторське мистецтво набуло надзвичайно високого розвитку. Сила 

красномовства полягала як в сказаному, так і в несказаному. Маючи на меті 

донести певну думку, оратори активно вдавалися до сугестивних методів, 

зокрема, ця технологія навіювання детально описана в «Риториці» Аристотеля. 

У дисертації на матеріалі трактату філософа вивчено способи аргументації, 

дотичні до підтексту (ентимема, байка, притча), розкрито метафоричність й 

експресивність мовлення як засоби емоційного впливу на слухачів, описано 

портрет аудиторії, емоції та вдачі людей – усе, що допомагає вибудувати 

стратегію впливу на аудиторію (пункт 1.4.1 («Сугестія прихованих смислів в 

ораторському мистецтві: модель Аристотеля»). 

У пункті 1.4.2 – «Підводна течія» в театральному мистецтві» – детально 

досліджено особливості підтексту в «новій драмі» А. Чехова, а також вивчено 

досвід режисерів К. Станіславського й В. Немировича-Данченка, які ставили 

п’єси А. Чехова на сцені Московського художнього театру та залишили цікаві 

свідчення про технології творення підтексту.  

Детально проаналізовано «підводну течію» в лірико-психологічній драмі 

«Вишневий сад». Наголошено, що новаторством А. Чехова є пов’язаний з 

психологізмом підтекст, який зумовив важливі зміни в поетиці драми. 

Внутрішній конфлікт, винесений автором на імпліцитний рівень, отримує вияв 

через ремарки, спрямовані на сугерування настрою; через звуки, паузи й деталі, 

що несуть виняткове смислове навантаження; через незв’язні діалоги та 

невлучні репліки, у які вкладено особливе значення. Разом ці підтекстові деталі 

створюють відчуття надзвичайної змістової глибини, що вимагає від читача 

високої концентрації, обдумування й аналізу. 

У драматичному творі «Вишневий сад» крізь призму проблеми продажу 

саду постають кілька підтекстових смислів: продаж саду символізує відхід від 

дворянства та утвердження буржуазного устрою, а доля саду проектується на 

долю Росії; паралельно вимальовуються інші глибинні філософські відтінки, 

пов’язані з часом, пам’яттю, життям і красою. 

К. Станіславський та В. Немирович-Данченко успішно презентували на 

театральній сцені МХТу низку наповнених імпліцитними смислами п’єс 
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А. Чехова, як-от: «Чайка», «Три сестри», «Дядя Ваня», «Вишневий сад». 

Проаналізувавши статті, спогади, листи й нотатки видатних режисерів, ми 

встановили специфіку осмислення підтексту та втілення його на сцені, 

визначили основні підходи К. Станіславського й В. Немировича-Данченка до 

п’єс із «підводною течією». Наприклад, постановка за лінією інтуїції та чуття, 

суть якої полягає в передачі акторами невербальної інформації, вражень і 

почуттів, сугерує відчуття, що головне приховується за словами. Важливу роль 

тут відіграють творча інтуїція й артистичне чуття. Особливого значення набуває 

внутрішня дія, адже істинна ідея криється у внутрішньому смислі. Окремі деталі 

психологічного характеру, зокрема паузи, ремарки, діалоги тощо, навіюють 

певні враження, настрої, відчуття, створюючи імпліцитний план тієї чи тієї 

п’єси.  

У пункті 1.4.3 – «Другий план у кіно» – феномен підтексту розкрито через 

специфіку його осмислення режисерами й сценаристами. Видатні кінорежисери, 

зокрема С. Ейзенштейн, Л. Кулешов і М. Ромм, акцентують на функціонуванні 

внутрішньої думки, яку створює актор; на музиці та колористиці, що навіюють 

настрій; на монтажній побудові картини, яка активізує увагу глядача.  

Натомість знані голлівудські кіносценаристи й консультанти з написання 

кіносценаріїв, особливо Дж. Вестон, Д. Ґовард, К. Іґлесіас, Р. Маккі та Л. Сеґер, 

більш детально описують технології творення підтексту в кіно, тобто надають 

виняткового значення інтуїції під час декодування прихованих смислів, тісному 

переплетенню внутрішньої й зовнішньої ліній у сцені, особливостям побудови 

діалогів та уведенню пауз, а також візуальним і звуковим ефектам, що разом 

сугерують невисловлені ідеї, думки, почуття, враження тощо. 

У чорно-білому німому фільмі О. Довженка «Земля» завдяки сугестії 

підтекстів крізь ідеологічну товщу класової боротьби проступають інші смисли, 

що виводять на перший план красу української землі, моральне здоров’я та 

незнищенність українського народу. 

У пункті 1.4.4 – «Специфіка підтексту в живописі» – увага приділена 

особливостям вираження імпліцитних смислів у живописних роботах. 

Образотворче мистецтво оперує зоровим образом. Для його розуміння глядач 

повинен володіти розвиненою культурою сприймання, тоді в зримому він відчує 

невисловлене, яке є носієм істинного смислу картини. У процесі декодування 

справжнього смислу глядач, зазнаючи впливу особливої «аури» картини, 

заряджається художньою енергією. 

Імпліцитні смисли можуть бути закодовані в образі, композиції, 

колористиці, окремих деталях художнього письма або назві картини. У цьому 

разі тільки вдумливий та уважний підхід до підтекстової площини картини дасть 

змогу глядачеві осягнути її прихований інформаційний пласт.  

Аналіз суто технічних нюансів і символічної образної системи картини 

Т. Шевченка «Катерина» дає змогу ототожнити матір-покритку з Україною, 

піднести її до Богородиці та зрозуміти імпліцитний смисл полотна, який полягає 

в утвердженні українського ідеалу й національної ідеї. 
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Пункт 1.4.5 – «Своєрідність імпліцитного в музичному творі» – 

присвячений вивченню прихованих смислів у музиці. 

Музика, окрім вираження певних почуттів, емоцій, настроїв і вражень, 

може бути носієм не лише конкретних думок, але й навіть підтекстових смислів. 

Найбільш показовою в плані функціонування підтекстів у музиці є творчість 

Й. С. Баха, зокрема наповнена духовним змістом збірка прелюдій і фуг «Добре 

темперований клавір». За допомоги цитування хоралів, які викликають низку 

асоціацій, пов’язаних з їхнім змістом,  певним релігійним сюжетом чи духовним 

святом, або через автоцитування кантат, ораторій, мес, «Страстей», органних 

творів, що породжують відповідні тематичні зв’язки, або шляхом залучення 

музичних символів композитор передає слухачам образи й сюжети Святого 

письма.  

Така імпліцитна наповненість музичного твору вимагає від виконавців 

особливого, вдумливого підходу, адже перед ними постає завдання передати 

слухачам неявні смисли. З цим успішно впоралися видатні піаністи 

В. Ландовська й Св. Ріхтер, музичні інтерпретації яких дають змогу слухачеві 

відчути прихований релігійний зміст творів Й. С. Баха, хоча з різним ступенем 

близькості до оригіналу. 

У підрозділі 1.5 – «Методологічні та методичні проблеми вивчення 

підтекстових смислів у літературно-художньому творі» – визначено головні 

підходи до дослідження імпліцитного плану. 

Розкриття підтексту потребує системного підходу, його методологія 

полягає у встановленні художніх прийомів вираження прихованих смислів. Сам 

же смисл, особливості формування якого вдається виявити в ході вивчення 

функцій цих прийомів, є головним чинником цілісності тексту. Так відбувається 

експлікація підтекстового смислу, що породжує вивільнення художньої енергії й 

заряджання нею реципієнта.  

Найбільш ефективний підхід до виявлення функції літературного 

прийому – змоделювати процес породження прихованих художніх смислів і 

результат їхнього впливу на читача, тобто задіяти дослідницькі принципи 

рецептивної поетики.  

Формування підтексту у свідомості читача насамперед пов’язане з 

пробудженням образного ряду. Це пояснюється художньо-інформаційною 

щільністю літературно-художніх образів, які до того ж наділені високою 

інформативністю, а отже, здатні викликати низку візій, думок і почуттів у 

читачів. 

Механізм творення цих образів в уяві читача можна відтворити за 

допомоги базових термінів рецептивної естетики – актуалізація, конкретизація 

й візуалізація. Моделювати процес збудження читача та передбачити породжені 

художнім твором асоціації неможливо без залучення психологічного 

інструментарію (ідеться про так званий ефект оберненої лійки).  

Розкриттю підтекстових смислів сприяє метод повільного читання твору, 

який дає змогу зупинитися на кожній деталі та зрештою зрозуміти істинні 

смисли. Повнота відтворення підтекстової інформації буде повністю залежати 
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від асоціативного фонду читача, його тезаурусу, уміння критично підходити до 

художнього тексту. Ідеться про імпліцитного суб’єкта, що здатний адекватно 

декодувати прихований змістовий план твору. 

Моделювання процесу сприймання тексту та відновлення підтексту дають 

змогу відчути художню енергію, яка виникає в ході декодування твору й 

продукування імпліцитних смислів читачем.  

У підрозділі 1.6 – «Підтекст у східній і західній літературах: 

парадигма вивчення» – зроблено огляд попередніх напрацювань у цій сфері. 

Дихотомія Схід – Захід ґрунтується на протистоянні двох культурних 

традицій та на усвідомленні кардинальної різниці у світобаченні й світовідчутті 

народів Сходу і Заходу. Ідеться про різні менталітети, способи життя, моральні 

принципи, ціннісні орієнтири тощо. Разюча відмінність східних і західних 

соціокультурних проявів зумовлюють самобутність відповідних культур, 

літературних традицій та поетологічних систем. 

У літературознавстві є низка фундаментальних робіт, присвячених 

дослідженню літературної дихотомії Схід – Захід, зокрема вивченню зв’язків 

між окремими літературами, визначенню спільних і відмінних рис різних 

літератур, характеристиці особливостей їхнього розвитку. Таку проблематику 

мають праці Л. Грицик «Орієнталістика А. Кримського в українському 

літературному процесі початку ХХ ст.» (1992), В. Жирмунського «Порівняльне 

літературознавство: Схід і Захід» («Сравнительное литературоведение: Восток и 

Запад», 1979), М. Конрада «Захід і Схід» («Запад и Восток», 1972), 

Т. Мейзерської «RE-PRESENCE: Відлуння Сходу в українській літературі 

ХІХ ст.» (2009), Д. Наливайка «Теорія літератури й компаративістика» (2006), 

О. Пилип’юка «Поетологічні парадигми: Схід – Захід» (2012) тощо.  

Осібне місце посідають ґрунтовні дослідження окремих літератур: 

китайської (В. Алексєєв), японської (А. Глускіна), індійської (Є. Челишев), 

американської (Я. Засурський) тощо. У працях такого типу більшою чи меншою 

мірою висвітлюються деякі аспекти підтекстового вираження в поетологічних 

системах Сходу чи Заходу, як-от у монографії І. Бондаренка «Розкоші і злидні 

японської поезії» (2010), де автор доводить зв’язок з підтекстом відомої 

японської поезії хайку.  

Для осмислення явища підтексту мають цінність також дослідження, 

присвячені творчості окремих письменників, стиль яких наділений імпліцитним 

способом вираження, наприклад, А. Чехова чи Е. Гемінґвея. Зокрема, І. Кашкін у 

своїй книзі «Ернест Гемінґвей» («Эрнест Хемингуэй», 1966) характеризує 

специфіку підтексту письменника.  

Особливого значення набувають студії, що розглядають проблему 

підтексту з позицій інших наук, – це дає змогу глибше зрозуміти сутність 

імпліцитного вираження й способів його творення. Показовою є лінгвістична 

праця Є. Леліс, присвячена феномену підтексту в творчості А. Чехова 

(«Подтекст как лингвоэстетическая категория в прозе А. П. Чехова», 2013). 

Підтекст як лінгвістичне явище скрупульозно вивчає Т. Сільман; імплікацію як 

прийом побудови тексту фундаментально характеризує І. Арнольд; імпліцитний 
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спосіб викладу детально розглядає В. Кухаренко; лінгвістичні форми вираження 

авторського підтексту й методику його декодування ґрунтовно розкриває 

Л. Кайда; змістовно-підтекстову інформацію вичерпно аналізує І. Гальперін; 

співвідношення між поняттями «текст», «підтекст» і «контекст» чітко 

встановлює В. Миркін. 

Корисними для вивчення підтексту стали напрацювання консультантів з 

написання кіносценаріїв, кіносценаристів і режисерів. У цьому плані важливими 

є роботи Дж. Вестон «Інтуїція кінорежисера» («The Film Director’s Intuition», 

2003), Д. Ґоварда «Як написати гарний сценарій» («How to Build a Great 

Screenplays», 2010), К. Іґлесіаса «Сценарій для емоційного впливу» («Writing for 

Emotional Impact», 2005), Р. Маккі «Історія» («Story», 1997), Л. Сеґер «Творення 

підтексту: Що за ним приховано» («Writing Subtext: What Lies Beneath», 2011), у 

яких різною мірою висвітлено явище підтексту в кіно. Ці видання стали 

настільними книгами кіносценаристів з багатьох країн світу та, по суті, 

визначили сучасні напрями розвитку кіномистецтва. 

Пояснення деяких аспектів імпліцитного вираження знаходимо в роботах, 

присвячених вивченню музичних чи живописних творів. Зокрема, розгляд 

інтертекстуальних зв’язків, символів, композиційних рішень, колористичної 

подачі тощо спонукає проектувати їх на проблеми підтексту, а це збагачує його 

теорію та створює загальномистецьке підґрунтя цього явища. 

У розділі 2 – «Поетика підтексту в літературно-художній системі 

Сходу» – проаналізовано найбільш насичені імпліцитними смислами шедеври 

перської, давньоіндійської, китайської і японської літератур. 

У підрозділі 2.1 – «Інтерпретаційні варіанти прихованих смислів рубаї 

Омара Хайяма» – здійснено аналіз творів перського поета з різних позицій: від 

їх безпосереднього сприймання до декодування підтекстового плану, що 

потребує глибокого розуміння таких аспектів східної культури, як філософія 

суфізму й культура медитації. 

Найвиразніше інтерпретаційне багатство, що живиться глибокою 

символікою та значеннєвими відтінками, можна презентувати через образ вина. 

Застільні традиції сприяли активному розвитку окремого жанру хамрійят 

(винної поезії), присвяченого оспівуванню вина, винного застілля та всього, що 

пов’язано з ними (виноград, винні чаші, стан сп’яніння, земні радості тощо). У 

літературну тканину винної поезії органічно вплітаються рубаї Омара Хайяма, 

особливо якщо врахувати, що в хамрійят вино часто ототожнюється з цілющою 

водою, яка лікує душу й тіло. 

Винна поезія Омара Хайяма набуває особливої глибини та нових 

змістових відтінків у контексті своєї провідної теми – возвеличення цінності 

кожної миті життя. Саме цей філософський погляд на час становить естетику 

творчості перського поета. Найважливішим є те, що насолода миттю життя 

часто пов’язується з вином. 

Експліцитне, поверхове прочитання рубаї створює враження 

легковажності ліричного героя, який шукає насолоди й утіхи у вині та в коханні. 

Така інтерпретація спричиняє суто гедоністичне бачення поезії Омара Хайяма. 
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Першорядна роль вина у творчості поета набуває підтекстового значення з 

огляду на те, що Коран забороняє вживати алкоголь. Так отримуємо зовсім інше 

тлумачення смислу рубаї: пияка стає символом вільної людини, у тому числі й 

від догм релігії.  

Виокремлено ще один важливий ключ до образу вина – суфійське 

прочитання. Суть суфізму полягає в тому, щоб шляхом осягнення своєї істинної 

сутності збагнути Бога та поєднатися з ним. Своє вчення суфії викладали не 

тільки в спеціальних трактатах, а й у поезії, де у свідомо створеному містичному 

підтексті закодовано справжнє послання. Усталена система символів і їхніх 

тлумачень давала змогу завуальовано виражати думки та ідеї. Наприклад, в 

образі коханої потрібно вбачати Бога чи божественну істину, а в стані сп’яніння, 

близькому до екстазу, шукати містичне осяяння. 

Крізь призму суфійського вчення твори Омара Хайяма набувають 

особливого смислу. Узявши до уваги головні значення образів-символів, маємо 

змогу виявити містичну підтекстову інформацію. У такій інтерпретації рубаї 

поета наповнюються духовними переживаннями суфія. Відповідно, в образі 

вина постає прагнення ліричного героя відчути стан екстатичного переживання.  

Зазначено, що погляди Омара Хайяма хоч і були близькими до 

суфійського вчення, проте не повністю ототожнювалися з ними: часом 

простежуються невідповідності в тлумаченні деяких ідей суфійського вчення. 

Твори Хайяма-поета не можна обмежити певними рамками, оскільки вони 

становлять самобутню поетичну систему. Цю унікальність засвідчують зібрані в 

книзі «Вино містики» духовні інтерпретації рубаї Омара Хайяма, які здійснив 

індійський мудрець, один з найвідоміших представників крийя-йоги та духовний 

діяч ХХ ст. Парамаханса Йогананда. Він детально аналізує всі відомі рубаї 

поета, зокрема й лейтмотивний образ вина, що набуває різноманітних 

символічних значень: космічного сприймання, душі, вічно свіжого Блаженства, 

божественного сп’яніння, божественної мудрості самоусвідомлення тощо.  

Різні інтерпретаційні коди засвідчують надзвичайну підтекстовість рубаї 

Омара Хайяма, яка й становить унікальність його поетичного світу.  

У підрозділі 2.2 – «Концепції класичної індійської поетики раса, дгвані й 

раса-дгвані крізь призму підтексту» – ідеться про основні санскритські 

поетичні категорії, що репрезентують найдавніші з відомих світовому 

літературознавству теоретичні напрацювання в царині прихованих смислів. 

У пункті 2.2.1 – «Концепція раса (на матеріалі трактату Бгарати 

«Натьяшастра»)» – розглянуто природу естетичної емоції.  

Теорія раси всебічно розкрита в пам’ятці давньоіндійської думки 

«Натьяшастра», унікальному зведенні уявлень про давньоіндійське театральне 

мистецтво, авторство якого приписується легендарному мудрецю Бгарата. У 

трактаті під расою розуміють естетичну емоцію, що пробуджується в глядачів 

унаслідок перегляду театральної вистави.  

На тлі загальної теорії драми, її багатокомпонентної структури, 

вимальовується концепція раси, що має три рівні: необмежену кількість вібгав 

та анубгав, 49 бгав і 8 видів раси. Вібгава визначає спосіб зображення, що 
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насамперед проектується на драматичний твір, тоді як анубгава – спосіб 

зображення, що реалізується акторською грою. Взаємозв’язок вібгав й анубгав 

формує новий рівень концепції раси – бгави, засобу, який виявляє смисл драми 

та породжує расу.  

Раса – складний симбіоз постійних бгав, поєднаних з додатковими видами 

бгав й іншими способами зображення. Раса вирізняється універсальністю, 

пізнається на інтуїтивному рівні через майстерне сполучення бгав з іншими 

деталями.  

Майстерний опис категорії раси в трактаті Бгарати «Натьяшастра» 

демонструє досконалу систему організації окремих її елементів, завдяки чому 

досягається поставлена мета – навіяти глядачам естетичну емоцію від 

театральної вистави. 

У пункті 2.2.2 – «Концепція дгвані (на матеріалі трактату 

Анандавардгани «Дгван’ялока»)» – детально вивчено природу прихованого 

смислу поетичного твору. 

Дгвані – одна з визначальних категорій санскритської поетики, яка вперше 

була осмислена в трактаті Анандаваргани «Дгван’ялока», датованому серединою 

чи, що більш вірогідно, другою половиною IX ст.  

Насамперед автор розглядає питання природи дгвані та її особливості. 

Згідно з трактатом, значення поетичного висловлення має дві частини: виражену 

(ту, що виражається) і вгадувану (ту, що вгадується, але безпосередньо не 

виражається). Ці дві частини висловлення тісно взаємопов’язані, адже 

прихований смисл можна розпізнати лише через виражений. 

Співвідношення вираженої та вгадуваної частин висловлення виявляє 

феномен дгвані. Ідеться про поезію прихованого смислу, сугестію або натяк, 

коли автор у висловлене вкладає зовсім інший, прихований за висловленим 

зміст, і саме цей зміст домислюється читачем у процесі сприйняття твору, тобто, 

стає підтекстом. 

Прихований смисл є домінантним, а всі засоби, застосовані автором, 

повинні бути спрямовані на його виявлення. Отже, дгвані – прихований смисл, 

де постає головна ідея висловлення, адекватне декодування якої можливе лише в 

певному контексті.  

Проаналізувавши різноманітні види дгвані, ми підсумували, що осягнення 

прихованого смислу може відбуватись одразу, з перших слів тексту, або, 

навпаки, поступово, через глибоке осмислення його контексту. 

У трактаті виявлено способи творення дгвані. Репрезентантами дгвані 

залежно від його виду може бути фонема (точніше, звук), морфема, службове 

слово (частка), повнозначне слово, словосполучення, речення або увесь текст. 

Дгвані є одним з найбільш ефективних засобів, що зумовлює новизну 

тематики й проблематики. І багатство рас (почуттів), і різноманіття прикрас 

(описів) визначають безкінечність поетичних образів та виконують функцію 

оновлення поетичного світу. Безпосередньою метою митця є здивувати читача 

своїм творінням, навіть якщо поет удається до традиційних засобів і прийомів. 
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Твори з дгвані характеризуються різноманітністю прочитань і тлумачень 

тексту, у такий спосіб засвідчується особлива роль читача в декодуванні 

прихованих смислів.  

У пункті 2.2.3 – «Концепція раса-дгвані (на матеріалі трактату 

Абгінаваґупти «Дгван’ялокалочана»)» – розглянуто вчення, де органічно 

синтезувалися теорії раса й дхвані. Автором концепції є один з визначних 

філософів Індії, містик та естетик Абгінаваґупта (X–XI ст.), який переосмислив 

ідеї Бгарати, представлені в коментарі-трактаті «Абгінавабгарата», та ідеї 

Анандавардгани, висловлені в праці «Дгван’ялокалочана». Особливість 

концепції Абгінаваґупти полягає в тому, що він зводить усі види дгвані до 

навіювання раси, що є атманом («душею») поезії, тобто визначальним чинником 

справжнього твору. По суті, раса-дгвані – поетичний настрій, який навіюється 

проявленням прихованого смислу. 

Згідно з теорією Абгінаваґупти, єдиним засобом реалізації раси в 

художньому творі стає дгвані, а єдиною метою дгвані є навіювання раси. Раса 

проявляється шляхом сугестії емоційного змісту поетичного твору, істинний 

смисл якого є імпліцитним.  

Розглядаючи зв’язок раси з функцією дгванани, філософ увиразнює думку 

про поліфонію тексту, його багатоплановість, де домінантну роль відіграє 

взаємодія раси й дгвані. Естетичне задоволення від твору (насолода) 

забезпечується функцією дгванана. У процесі смакування породжується знання, 

яким збагачується читач. 

У підрозділі 2.3 – «Підтекст як домінантна ознака китайської 

літератури» – увагу зосереджено на символічності й знаковості поетичних 

образів флори та фауни «Ши цзіну», на буддійських мотивах у пейзажній ліриці 

Ван Вея і даоських виявах у поезії вина Лі Бо. 

У пункті 2.3.1 – «Символічність і знаковість поетичних образів флори й 

фауни «Ши цзіну» – проаналізовано світ квітів і тварин, що є носіями 

архетипних значень, знаками, символами, які виражають додаткові смисли, 

навіюють певні враження.  

Для китайців важливою є не тільки естетика рослин, кожна квітка стає 

знаком з високим семіотичним статусом, що дозволяє одразу декодувати її 

символічне наповнення. Проаналізовано образи сосни, з якою пов’язують 

уявлення про вічне й незмінне; бамбука, що в східному світі символізує 

стійкість, довголіття, щастя та духовну істину; вишні, сливи, персика, що 

поєднуються спільним символічним значенням чистоти; груші, яка асоціюється з 

легкою печаллю, коханням і материнством; верби, що зображує не тільки плин 

часу, а й віру у відновлення душевних сил воїнів і т. д.  

Особливим символічним значенням характеризуються образи тварин, 

птахів, комах і риб: дракон є виразником імператорської влади; міфічне 

створіння лінь-єдиноріг – плодючий символ «інь – ян», мудрості, покірності та 

щастя; олень як універсальний символ добра на Сході є носієм світла, чистоти, 

оновлення, творення й духовності, до того ж у Китаї він пов’язаний з 

багатством, удачею та абсолютним достатком; качур з качкою символізують 



19 

шлюбний союз, щастя й вірність; ластівки виступають емблемою 

дітонародження; риби є символом абсолютного достатку й удачі тощо. 

У пункті 2.3.2 – «Живописна пейзажна лірика Ван Вея: чань-буддійські 

мотиви» – проаналізовано поетичні твори («Потічок, де співає пташка», «У 

горах», «Гірський кизил», «Загорожа з магноліями»), що вражають неймовірною 

живописністю, насиченістю кольорами й відтінками, світлотіньовими 

відношеннями, контрастними зіставленнями барв і т. д.  

Пейзажні поетичні картини, створені Ван Веєм, мають додатковий 

прихований пласт – чань-буддійські мотиви, де слово «чань», похідне із 

санскритського дгьяна (у китайському варіанті – чаньна), означає «відчуження», 

«звільнення». Такого стану досягаємо насамперед шляхом споглядання й 

медитації, у процесі яких людина пізнає істину. Зі свого боку осяяння – це не 

стільки результат тривалих медитативних роздумів, скільки раптове прозріння. 

Пейзажна лірика Ван Вея дає змогу читачеві через споглядання природи, 

замилування нею заглиблюватися в стан, подібний до медитації. Так слово поета 

наповнюється чань-буддійськими «відкриттями». Наприклад, риторичне 

питання «Коли ж він зникне, / мій захват цією красою?», що ставить перед 

собою ліричний герой у вірші «Загорожа магноліями», крізь призму чань-

буддійського вчення набуває глибокого змісту: через захоплення красою 

проступає відкриття істинного, якого прагне кожен буддист. Своєрідними 

кроками, що ведуть до пізнання істини, стає замилування гірським краєвидом 

або плодами стиглого кизилу, прислухання до співу пташок або дзюрчання 

струмків. 

У пункті 2.3.3 – «Поезія вина Лі Бо: даоські вияви» – зазнає інтерпретації 

хмільна поезія Лі Бо, де семантичне наповнення образу вина набуває глибинних, 

почасти навіть філософських смислів.  

Дух свободи Лі Бо тісно пов’язаний з даосизмом. Головні засади цього 

вчення сформульовано в працях «Лао-цзи» та «Чжуан-цзи» Провідна ідея 

даосизму полягає в тому, що людина й природа підкоряються дії загального 

закону, тобто дао (шлях, дорога, напрямок, правило), з якого все почалось і яким 

усе закінчиться, тому головне (і чи не єдине!) завдання людини – пізнати дао, 

абсолютну істину.  

На шляху до пізнання дао даос має стати відлюдником, що сприяє довгим 

медитаціям, роздумам і пізнанню. Тема усамітнення в горах часто трапляється в 

поезії Лі Бо. Життя на лоні природи дає змогу ліричному героєві по-особливому 

відчути гармонію з природою. 

У специфічні даоські поетичні мотиви вплітається тема вина. Зв’язок дао – 

вино має особливе значення: у священному безумстві даосист осягає абсолютну 

істину, а своєрідний стан сп’яніння є способом досягнути дао. Вірш Лі Бо «Під 

місяцем п’ю сам-один» наповнений ідеєю, що у вині криється справжня істина. 

Щоб належним чином оцінити поезію вина, треба чітко усвідомити 

специфічний зміст китайського ритуалу винопиття. У поезіях «Літнього дня в 

горах», «Ніяк не одержу вина», в уривкові «Пісні з осіннього берега» вино 

символізує духовне очищення. У віршах «Літнього дня в горах» і «Проводжаю 
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Ду Фу на сході округи Лу, біля гори Шиминь» – творче натхнення й свободу. 

Незалежність і легкість, навіяні вином, уловлюємо в поезіях «Сходжу з гір 

Чусуннаньшань, іду в гості до друга Хуси пити вино» та «Ночівля друзів-

відлюдників». Разом з тим вино дарує зцілення, утіху, заспокоєння й навіть 

забуття.  

Варто наголосити: з яким би значенням, зокрема й символічним, не 

виступало вино в тому чи тому творі Лі Бо, воно завжди є носієм духовного 

блаженства й свободи, при цьому вино втрачає своє пряме значення суто 

алкогольного напою. 

У підрозділі 2.4 – «Йодзьо в хайку (на основі аналізу поетичних творів 

Мацуо Басьо)» – показано особливості функціонування підтексту в японській 

літературі. 

Краса сама по собі чи будь-яке інше непрямо виражене, тонко навіяне 

реципієнту відчуття проявляється лише навздогад, переважно за допомоги 

одного з домінантних прийомів японського мистецтва – йодзьо, що буквально 

перекладається як «надмірне почуття». Ідеться про те, що головне залишається 

недовисловленим і подається лише як натяк, асоціативний підтекст (йодзьо), 

який у процесі сприйняття мистецького твору спонукає читача домислити й до 

кінця відчути те, що існує поза текстом. 

Повною мірою глибини підтексту постають у хайку: у сімнадцяти складах 

неримованого тривірша за кількома словесними образами приховується не 

тільки певна емоція чи окремий смисл, а й цілісне художнє полотно та 

самостійна філософська думка.  

Із цих позицій детально проаналізовано «пейзажні» хайку Мацуо Басьо, де 

в кількох рядках ескізу закодовано довершену картину («Гора Джерельна!..», 

«Туман і мряка…», «Нічної хвилі хлюпіт об весло…», «Над морем сутінки…», 

«Гірська стежина…», «Яке блаженство!..», «Зоря ранкова!..», «Куди не 

глянеш…», «Про різне…», «Осіння паморозь!», «Гей, друже!..»).  

Водночас імпліцитні смисли хайку Мацуо Басьо набагато глибше можна 

осягнути крізь призму філософії дзен-буддизму, яку поет ретельно вивчав. У 

слові «дзен» («споглядання») сконцентровано сутність буддійського вчення. 

Зокрема, у процесі глибокого, подекуди медитативного споглядання світу, 

інтуїтивного проникнення в природу речей людина відкриває для себе істину, 

яка не може бути виражена словом, а лише відчувається (саторі). Наприклад, 

мить просвітління передається в хайку «Гора Джерельна!..».  

Так само на ідеях дзен-буддизму з додаванням елементів 

давньокитайських учень вибудовано інші принципи поетики Мацуо Басьо, які 

дають змогу передавати різноманітні відтінки почуттів і вражень: усвідомлення 

миттєвості людського життя у вічному світі («вабі») («Ще не помер!..»); 

відчуття краси просвітленої самотності, спокою та відчуження від буденності 

(«сабі») («Засохла гілка…»); тісно пов’язане із сумом відчуття печалі й 

співпереживання зображуваному («сіорі») («Яка печаль!..»); проникнення в 

сутність кожного явища та виявлення його істинної краси («хосомі») («Весняна 

ніч!..»); відчуття невибагливої краси й простоти зовнішньої форми, яка 



21 

поглиблює смисл («карумі») («Під деревом…»); ідея істинності буття, що 

усвідомлюється як прекрасне («фуга-но макото»), прив’язується до відчуття 

постійності одвічного в мінливому світі («фуекі-рюко») («Тиша!..»). 

Залишаючи багато моментів для осмислення й відтворення, поет дає право 

на множинність інтерпретацій і багатство тлумачень смислу, тож кожен читач 

має право на свою істину. 

Розділ 3 – «Поетика підтексту в літературно-художній системі 

Заходу» – присвячено аналізу творів західної літератури, де функціональність 

підтексту яскраво виражена. 

У підрозділ 3.1 – «Поетика принципу айсберга Е. Гемінґвея» – 
розглянуто особливості творення прихованих смислів представником західної 

літератури, яскравим майстром підтексту Е. Гемінґвеєм.  

У пункті 3.1.1 – «Інтерпретація специфіки гемінґвеївської теорії 

айсберга» – детально розкрито механізм вибудовування імпліцитного плану 

шляхом приховування головного в підтекстовій частині. Е. Гемінґвей назвав це 

явище принципом айсберга та звертався до нього протягом усієї своєї творчої 

діяльності.  

Очевидно, саме глибина творів Е. Гемінґвея, їх потужна й чітко продумана 

підтекстовість захопила читачів від початку та продовжує цікавити тепер. 

Розвідки й студії, об’єктом яких є художні твори письменника та особливості 

підтексту в них, значно збагатили фонд наукової літератури. У цьому плані 

важливими є роботи І. Кашкіна, Т. Сільман, В. Кухаренко, Т. Денисової та ін.  

У пункті 3.1.2 – «Підтексти в оповіданні «Гори як білі слони»: спроба 

повільного прочитання» – з метою узагальнення й систематизації методів і 

прийомів творення підтекстового плану докладно інтерпретовано твір 

Е. Гемінґвея. В оповіданні «Гори як білі слони» («Hills Like White Elephants») на 

імпліцитному рівні змальовано складну психологічну ситуацію між чоловіком і 

жінкою, яка стоїть перед вибором зробити аборт (слово «аборт» автор у тексті не 

вживає) чи зберегти дитину, а за цим вибором своєю чергою постають 

загальнолюдські проблеми щастя, сімейного затишку й родини, що так само 

проектуються на проблеми «втраченого покоління», серед яких 

непристосованість до реального життя, біль від минулого й страх перед 

невизначеним майбутнім тощо. 

Головними прийомами творення підтексту, що їх використовує 

Е. Гемінґвей, є такі: 

1. Уживання власних імен, які не лише вказують на певні фактуальні 

інформативні аспекти, а й несуть приховані значення, навіюючи читачам певні 

асоціації, а отже, і смисли; чи, навпаки, уникання власних імен, зокрема з метою 

типізувати героя («Кішка на дощі», «Переміна», «День чекання»).  

2. Використання мовних засобів для моделювання підтексту, наприклад, 

означеного артикля чи вказівних займенників, що створюють ілюзію вже 

знайомої ситуації («Кішка на дощі», «Канарка для дочки»), чи повторів і 

лейтмотивів, які навіюють і формують певні додаткові смисли («Десь у 

Мічігані», «Кішка на дощі»).  
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3. Звернення до символічних образів або уведення ключових фраз-

згустків, що несуть у собі певну ідею («Сніги Кіліманджаро», «Альпійська 

ідилія»).  

4. Майстерне вибудовування діалогів, у яких криється змістова глибина 

(«Фієста», «За рікою, в затінку дерев»); застосування художніх деталей, що є 

носіями додаткового смислу («Кішка на дощі», «Сніги Кіліманджаро»); 

змалювання найдрібніших нюансів поведінки й мовлення героїв, що 

демонструють їх внутрішній стан («Кішка на дощі»).  

5. Контекст твору, інтертекстуальність, крізь призму яких вибудовується 

справжній смисл окремого твору («Кішка на дощі», «Сніги Кіліманджаро», 

«Недовге щастя Френсіса Мекомбера»). 

У підрозділі 3.2 – «Індійська естетика у творчості Дж. Д. Селінджера 

як джерело підтексту (на основі аналізу оповідання «Вуста чарівні та зелені 

очі»)» – показано використання індійських поетологічних принципів західними 

митцями на прикладі творів Дж. Д. Селінджера. 

В оповіданні «Вуста чарівні та зелені очі» («Pretty Mouth and Green My 

Eyes») на імпліцитному рівні розкривається тема подружньої зради, що 

породжує расу огиди.  

Огиду відчуває кожен з героїв любовного трикутника, хоча й не розуміє 

цього до кінця: відразу до себе відчуває сивий чоловік за те, що має стосунки з 

дружиною товариша, можливо, йому обридла навіть коханка через її егоїзм (на 

це вказує кінець твору, коли Лі не хоче виходити з нею «на контакт»: «чоловік 

сказав, щоб вона, на Бога, просто сиділа спокійно»); імовірно, зневажає себе 

Артур, бо не має сил відмовитися від свого кохання; обриду відчуває й дівчина, 

яка зраджує чоловіка, котрий кохає її. І все ж найсильнішу огиду відчуває читач: 

це почуття поширюється на Лі та Джоану, що перебувають у позашлюбних 

стосунках, і навіть на Артура, огида до якого межує з жалістю, і цим ще більше 

посилює відразу до сивого чоловіка й молодої жінки. Ситуація залишається 

невирішеною, що також сприяє розквіту відчуття огиди. Читач розуміє: 

майбутнього в героїв немає. Про це, зокрема, свідчить попіл, деталь, яка 

постійно з’являється в тексті, символізуючи руйнування, згасання й навіть 

покаяння. 

Раса огиди передається не лише через зміст твору, символічні образи чи 

художні деталі, але й через звукове оформлення тексту (це можна відчути, 

читаючи твір мовою оригіналу, англійською); або через кольорові акценти (раса 

огиди пов’язана з синім, темно-синім і зеленим кольорами, тому обігрування 

синього кольору та його відтінків, наприклад, очей дівчини, також породжує це 

почуття); або через слухові образи (оформлення звукової тканини твору, 

уживання слів, що мають емоційне навантаження: «Christ» або «Chrissake»); 

через візуальні картини (уявна візія розсипаного попелу серед ліжка); через 

обговорення «неприємного для серця» (такою є розмова чоловіків). 

Відзначено, що й інші почуття, які виникають у читача в ході читання 

твору, увиразнюють расу огиди, серед них: відчай, агресія, неспокій, тривога, 

передчуття чогось недоброго, жалість тощо. 
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У підрозділі 3.3 – «Між Сходом і Заходом: до проблеми імпліцитних 

смислів в «індійській поемі»-повісті Г. Гессе «Сіддгартга» – установлено 

витоки східних і західних мотивів та їхня реалізація у творчості письменника. 

Зокрема, у пункті 3.3.1 – «Духовно-естетичні пошуки Г. Гессе крізь призму 

східних і західних учень» – наголошено, що провідною темою творчості Г. Гессе 

є сходження до себе. Головне, що запозичив письменник з індо-китайських 

концепцій світобудови, – це прагнення віднайти внутрішню гармонію й спосіб 

органічного співіснування з навколишнім світом. З-поміж західних учень 

Г. Гессе цікавили психоаналіз З. Фройда, що він ґрунтовно вивчав приблизно 

між 1914 р. і 1920 р., та аналітична психологія К. Г. Юнга, занурення в яку 

розпочалося з 1916 р. У теоріях відомих психоаналітиків письменник шукав 

глибоке розуміння людської природи, і знання про свідоме й підсвідоме дало 

всебічне уявлення про неї.  

Духовно-естетичні пошуки Г. Гессе зводилися до переосмислення східних 

і західних учень, результат чого спостерігаємо у творчості письменника, що 

детально представлено в пункті 3.3.2 («Східне й західне трактування 

символічного плану повісті Г. Гессе «Сіддгартга»). Через символічність твору 

«Сіддгартга» («Siddhartha») розкривається становлення особистості, її шлях до 

просвітлення. Ґовінда, Камала, Кавасамі та Васудева є двійниками Сіддгартги, 

утіленням підсвідомого, утраченими й насамкінець знайденими частинами його 

особистості. Під їхнім впливом Сіддгартга здійснює пошук свого «Я», кожен з 

них допоміг йому стати ідеалом цілісної особистості, досягти Самості. З огляду 

на концепцію К. Г. Юнга, сходження до себе Сіддгартги можна поділити на 

окремі етапи: (1) відмова від Персони (Маски), що є соціальною роллю, яку 

особистість виконує перед суспільством (відмова від шляху брагмана); (2) 

дистанціювання й інтеграція Тіні/Тіней (Ґовінда, Кавасамі та Васудева) і Аніми 

(Камала); (3) досягнення Самості. 

Західні психоаналітичні теорії органічно доповнюються східними 

концепціями. Попри специфічність поглядів на особистість у філософських 

системах Індії і Китаю, їх поєднує одна важлива думка: шлях до злиття з Духом 

(вищою духовною субстанцією, Брагманом, Дао) лежить через самопізнання та 

здолання ілюзорної прихильності до емпірично-особистісного існування. Згідно 

з гессівським трактуванням, доля Сіддгартги є відображенням цього шляху.  

Досягнення Самості (за психоаналітичним трактуванням) або злиття 

Атмана з Брагманом (за східним тлумаченням) стає можливим, на думку 

Г. Гессе, лише з прийняттям Любові до світу, до себе, до ближнього. 

У підрозділі 3.4 – «Філософський підтекст повісті-казки А. де Сент-

Екзюпері «Маленький принц» – виявлено імпліцитні смисли шляхом аналізу 

символічних образів. Жанр казки є одним з найбільш придатних для уведення 

підтекстових смислів, оскільки образна система й тематика казок втілює досвід і 

мудрість народу / письменника. До того ж виховний потенціал повісті-казки 

«Маленький принц» («Le Petit Prince») увиразнюється притчовою манерою 

письма, що виражає морально-філософські роздуми А. де Сент-Екзюпері, 

формулює його головні життєві принципи. 
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Твір наповнений різноманітними образами-символами. Подорож є 

універсальним символом змін, розвитку, пошуку свого місця в житті, тож на тлі 

мандрівки Маленького принца різними планетами читач упізнає окремі життєві 

явища, які формують світогляд людини. Змія – прадавній, важливий та 

надзвичайно складний символ, що має суперечливу природу, бо поєднує життя і 

смерть, захист і руйнування, мудрість і спокусу. Лис – архаїчний символічний 

образ, він пов’язується з життєвою мудрістю, його також можна розглядати як 

алегорію дружби. Знаковим є образ квітки (троянди), що символізує жіночу 

красу, увиразнює додаткове значення божественного, романтичного й чуттєвого 

кохання. Одним із центральних образів казки є баобаб, який алегорично втілює 

зло. Пустеля в християнській та іудейській культурі – це потужний знак, місце 

Одкровення (бесіди з Богом), що сприяє самопізнанню й відкриттю істинного. 

Символічним є також образ криниці, що асоціюється з життям, спасінням, 

знанням, істиною, чистотою та органічно прив’язується до образу води – 

відродження тощо.  

Змістову глибину твору підкреслюють авторські ілюстрації, які 

акцентують на окремих нюансах змісту, створюють візуальні образи, що 

посилюють підтекстове наповнення повісті-казки.  

Особливої змістової глибини повісті-казці «Маленький принц» надає 

багатство авторських афоризмів. У лаконічній формі А. де Сент-Екзюпері 

формулює свої думки стосовно того чи того життєвого явища, знайомлячи в 

такий спосіб читача зі своєю життєвою філософією: треба завжди вирізняти 

дійсно важливе та слідувати йому, цінувати дружбу й любов (кохання), нести 

відповідальність не тільки за себе, а й за іншого, бути добрим і небайдужим та, 

що найважливіше, зберегти в собі дитину, чистоту її душі, відкритість Всесвіту 

й наповненість істинним.  

Підрозділ 3.5 – «Диво як підтекстовий сенс у творах 

Ґ. Ґарсіа Маркеса» – розкриває специфіку магічного (дива) у творчості 

колумбійського письменника. 

У пункті 3.5.1 – «Природа магічного у творчості Ґ. Ґарсіа Маркеса» – 

наголошено на важливій рисі магічного реалізму, співіснуванні чарівного 

(фантастичного) і реалістичного (правдивого) у творах, де чарівна складова 

настільки природно вплітається в реалістичний план, що у своїй неподільній 

єдності вони створюють нову реальність. 

Віра в дивовижне та роль міфу в житті людини були предметом 

обговорення в численних інтерв’ю та бесідах Ґ. Ґарсіа Маркеса, де письменник 

пояснює феномен магічності і його співвідношення з реальністю. Щоб 

наблизитися до цієї магічності, потрібно лише повірити в неї, тому Маркес-

письменник відтіняє магічність реальністю. Головним секретом творення 

магічного Ґ. Ґарсіа Маркеса є те, що воно взято з життя. Реальність стає 

підґрунтям літературної правди, а отже, читач вірить, а вірить – значить 

переживає твір. 
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Втілення магічного у творах детально висвітлено в пункті 3.5.2 («Концепт 

дива у творах Ґ. Ґарсіа Маркеса в контексті підтексту (на матеріалі оповідань 

«Стариган із крилами» і «Я наймаюся бачити сни»)»). 

Диво представлене в оповіданні-казці «Стариган із крилами» («Un señor 

muy viejo con unas alas enormes», 1968), що відзначається виразною одивненою 

реальністю та глибокими філософськими смислами. У творі на підтекстовому 

рівні постає проблема дива в житті й ставлення людей до дива. Ґ. Ґарсіа Маркес 

учить головного: диво не обов’язково має бути яскравим, красивим або 

разючим, іноді воно набуває природних, земних або навіть непривабливих форм. 

Як би не виглядав ангел, він залишається захисником та охоронцем, проте 

вражає, наскільки цинічними, приземленими й навіть жорстокими є люди, що не 

розуміють цього. Таких людей ангел покидає.  

В оповіданні на імпліцитному рівні постає багато важливих проблем: і 

байдужість людей до чужого горя, і жорстокість, і корисливість, і хтивість тощо. 

Відповідно, прочитуємо модель сучасного людства, яке втратило віру у високі 

духовні ідеали та справжні моральні цінності. Фінал оповідання є відкритим, 

тому декодується по-різному, навіть протилежним чином. З одного боку, відліт 

ангела може сугерувати безнадію, з другого – навпаки, дарувати надію на 

майбутнє.  

У більш пізніх творах Ґ. Ґарсіа Маркеса характер магічності змінюється: 

магія, стаючи буденною, перестає бути одивненою, проте феномен дива 

залишається сталим. З цих позицій проаналізовано оповідання «Я наймаюся 

бачити сни» («Me alquilo para soñar», 1992). 

У творі майстерно переплітаються містичне й реальне. Від початку до 

кінця оповідання ставлення до магії змінюється: сприймаючи події очима 

оповідача, який дещо скептично ставиться до дару ясновидиці, читачі або 

постійно сумніваються, або відчувають особливу віру в сказане, адже й сам 

оповідач (бодай і на підсвідомому рівні!) вірить у талант передбачення фрау 

Фріди. Головна інтенція твору – вірте в магію в буденному житті, як у неї 

непохитно вірив сам Ґ. Ґарсіа Маркес. Тож на експліцитному рівні йдеться про 

колумбійку-ясновидицю фрау Фріду, а на імпліцитному – про віру в диво.  

У підрозділі 3.6 – «Підтексти в одивненому художньому світі 

«неохимерних» творів В. Шевчука» – розкрито особливості підтекстів в 

українській літературі на прикладі творчості одного з найбільш яскравих 

представників химерної прози.  

У пункті 3.6.1 – «Тонка мережа другого читання» як творчий принцип 

В. Шевчука») – схарактеризовано підтекст як головний поетологічний принцип 

письменника. Вивчено автобіографічні роботи та літературознавчі студії 

письменника, у яких містяться роздуми про підтекст і його значення. Так, в 

автобіографічній оповіді-есе «На березі часу» зауважено, що для письменника 

досконалість художнього твору визначається наявністю імпліцитних смислів. 

Витоки підтексту як основного творчого принципу потрібно шукати в 

бароковій культурі, зокрема в українському літературному бароко, яке 

ґрунтовно досліджував В. Шевчук. Тексти цього напряму характеризуються 
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«відкритістю», багатозначністю, амбівалентністю, символічністю, 

метафоричністю, що спричиняє до різнорівневого прочитання їх. Аналіз 

дослідження «Енеїда» Івана Котляревського в системі українського бароко» дає 

змогу пересвідчитися, наскільки тонко й глибоко В. Шевчук розумів 

недовисловлене, знав механізми його творення та особливості прочитання.  

Вдячним матеріалом для реалізації підтекстових форм вираження є 

химерна, точніше, «неохимерна» проза В. Шевчука, яка своєю природою сприяє 

уведенню в текст прихованих смислів. Це демонструє аналіз оповідання «Жінка-

змія» в пункті 3.6.2 («Друге читання» оповідання В. Шевчука «Жінка-змія»), де 

жінка виступає демонічною й деструктивною силою для чоловіка. Це 

насамперед навіяно суперечливим образом змії, що закріпився у свідомості 

українців. Змія протягом твору набуває різних значень: знак енергії життя й 

смерті, символ жіночої мудрості та спокуси, синонім зваблення й гріха. Змія стає 

втіленням жіночої суті. Водночас образ змії органічно доповнюється образом 

води (річки), що символізує родючість, початок і кінець усього сущого на Землі, 

життя й смерть.  

Очевидне прототипування героїв дає ключ до глибшого, 

інтертекстуального прочитання твору. Ідеться про алюзію, що пов’язана з 

давньою причорноморською легендою про Геракла та змієногу діву. Цей зв’язок 

робить образ жінки-змії типовим та увиразнює думку про силу жінок і слабкість 

чоловіків. Сила жінки полягає в її демонічній сексуальності, вона спокушає 

чоловіка й призводить до спустошення (внутрішньої смерті). 

Прообразна паралель наголошує на темі жіночої демонічності, яка набуває 

особливого масштабу у творчості В. Шевчука (повісті «Чортиця», «Місцева 

зозуля із ластів’ячого гнізда», «Горбунка Зоя», «Декоративна жінка», «Закон зла 

(Загублена у часі)» тощо). У цьому контексті жіноча демонічність стає одним з 

основних кодів до розуміння художнього світу письменника. 

ВИСНОВКИ 

У Висновках узагальнено головні результати дослідження, що 

підтверджують досягнення мети й реалізацію завдань дисертації. 

Вивчення особливостей поетики підтексту в літературно-художніх 

системах Сходу і Заходу дало змогу значно поглибити уявлення про феномен 

підтексту, виокремити його специфічні прояви, установити ефективну 

методологію для виявлення й відтворення імпліцитних художніх смислів, а 

також відчути особливості підтексту в східних і західних літературах. 

1. У теорії літератури категорія підтексту попри її ілюзорну вичерпність 

залишається одним з нечітко окреслених понять. Це спричинено неоднаковим 

тлумаченням природи цього явища, що представлено різними дефініціями 

підтексту. Згідно з одним підходом, декодування підтексту зводиться до 

відновлення авторського задуму, згідно з іншим – до творення смислу читачем, 

та й визначати підтекст як інформацію чи думки та почуття автора видається не 

зовсім коректним, бо до уваги береться лише позиція письменника. Слушною 

видається теорія, що враховує і закладену автором в імпліцитний план твору 
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інформацію, і сформований читачем сенс. Тлумачення підтексту як прихованого 

(імпліцитного) смислу можна вважати об’єктивним, бо тоді увага 

зосереджується на тріаді автор – текст – читач.  

Аналіз різних літературознавчих інтерпретацій природи підтексту дав 

змогу визначити підтекст як прихований смисл художнього твору, що свідомо 

чи підсвідомо вибудовується автором і відтворюється читачем та наділяє 

художній текст особливою естетичною енергією. Часом створений читачем 

підтекст виникає незалежно від авторської ідеї, це пов’язано зі здатністю слова 

активізувати різноманітні значення, що, відповідно, забезпечує нескінченність 

тлумачень як тексту, так і підтексту. 

2. Вибудовування підтексту відбувається за рахунок системи виражальних 

прийомів (засобів). Завдяки їм читач розпізнає прихований пласт (другий 

смисловий план) художнього тексту. Вибір письменником цих прийомів, з-

поміж яких символи, художні деталі, знаки, алегорії, метафори, інтертекстуальні 

зв’язки тощо, відбувається і на свідомому, і на підсвідомому рівнях. 

Наявність підтексту може визначатися жанром літературно-художнього 

твору, що за своєю природою потребує уведення імпліцитного плану. 

Індикаторами підтексту є байка, притча (парабола), казка, афоризми тощо. Утім, 

цими жанрами підтекст не обмежується, а лише увиразнюється як основний 

спосіб вираження думки письменника.  

3. Вивчення підтексту як загальномистецького явища та його 

функціонування в різних видах творчості, зокрема ораторському мистецтві, 

театрі, кіно, музиці й живописі, дало змогу глибше розкрити феномен підтексту 

як джерела естетичної енергії. Уперше на значення сугестивного впливу слова 

звернули увагу античні вчені, зокрема в «Риториці» Аристотеля наголошено на 

ролі підтекстів у процесі переконання аудиторії. Автор аналізує різноманітні 

способи аргументації, емоції і вдачі, метафоричність та експресивність, що 

розкривають особливості навіювання слухачам прихованого смислу. Досвід 

ораторського мистецтва дає змогу цілком відчути поліфункціональність 

підтексту та його важливість не тільки в мовленнєвій сфері, а й у художній 

образній системі.  

Попри те, що кожен вид мистецтва, зокрема, театр, кіно, живопис і музика, 

використовує для вибудовування прихованих смислів свій інструментарій, будь-

який високохудожній твір обов’язково має підтекстову глибину, а саме: драма 

А. Чехова «Вишневий сад» у театральній постановці К. Станіславського та 

В. Немировича-Данченка, кіноповість О. Довженка «Земля», картина 

Т. Шевченка «Катерина», збірка прелюдій і фуг Й. С. Баха «Добре темперований 

клавір». На такому полімистецькому тлі феномен підтексту постає 

універсальним явищем, що має загальномистецьке підґрунтя.  

4. Ефективний аналіз підтексту як літературного явища вимагає розробки 

особливої методології. Означивши поетику підтексту як систему прийомів 

творення другого смислового плану, доходимо висновку, що найбільш дієвим 

напрямом її дослідження є системний підхід. Розкрити підтексти – значить 

проаналізувати функції прийомів, за допомоги яких автор створює 
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багатоплановий художній зміст. Найкраще це робити з позицій читацького 

сприйняття. Моделювати процес того, як використаний письменником прийом 

породжує прямо не виражений смисл, можливо тільки з використанням 

інструментарію рецептивної поетики. Не менш ефективним стає метод 

повільного читання тексту, бо саме він дозволяє зупинитися на кожному 

важливому для творення підтекстового плану прийомі.  

5. Аналіз парадигми дослідження підтексту в східній і західній літературах 

дав змогу виокремити: (1) праці, присвячені вивченню східної й західної 

літератури, включно з працями компаративного характеру (Л. Грицик, 

В. Жирмунський, М. Конрад, Т. Мейзерська, Д. Наливайко, О. Пилип’юк та ін.); 

(2) роботи про літературу Сходу чи Заходу в цілому або про окремі східні чи 

західні літератури (В. Алексєєв про китайську літературу, І. Бондаренко про 

японську, Є. Челишев про індійську, Я. Засурський про американську тощо); 

(3) студії, сфокусовані на дослідженні творчості письменників, майстрів 

підтексту (І. Кашкін про Е. Гемінґвея чи Є. Леліс про А. Чехова і т. п.); 

(4) напрацювання суміжних наукових галузей чи напрямів мистецтва з проблем 

підтексту (цікавим у цьому плані є досвід кіносценаристів Дж. Вестон, 

Д. Ґоварда, К. Іґлесіаса, Р. Маккі та Л. Сеґер). Усебічний огляд літератури, 

пов’язаної з проблемою поетики підтексту в східних і західних літературах, дає 

змогу систематизувати вже вивчені аспекти, що становлять теоретичне 

підґрунтя підтексту, і виявити проблемні питання, які є предметом нашого 

дослідження. 

6. З давніх часів література Сходу відзначається особливою 

підтекстовістю. Об’єктом нашого вивчення стали кращі зразки перської 

(іранської), індійської, китайської і японської, що характеризуються 

прихованими смислами, які читач повинен декодувати.  

6.1. Яскравим прикладом функціонування підтексту в перській літературі є 

рубаї Омара Хайяма, де наявні приховані смисли, декодування яких 

відзначається різноманіттям інтерпретацій. Так, образ вина у творчості поета 

можна тлумачити з гедоністичних позицій, згідно з якими воно стає засобом 

насолоди й утіхи, або містичних, відповідно до яких вино символізує духовні 

переживання суфіїв. 

6.2. Опрацювання головних категорій санскритської поетики раса 

(естетична емоція) на матеріалі трактату Бгарати «Натьяшастра», дгвані 

(прихований сенс) на основі трактату Анандавардгани «Дгван’ялока», а також 

раса-дгвані (навіювання естетичної емоції імпліцитним смислом) на прикладі 

трактату Абгінаваґупти «Дгван’ялокалочана» засвідчує виключну важливість 

підтекстів у словесному мистецтві. Зокрема, дгвані вважається атманом поезії, 

без якого не мислиться справжнє велике мистецтво. Автор ретельно продумує 

дгвані. Істинний смисл поетичного твору (дгвані) може навіюватись через 

окремий звук або залежати від усієї структури твору.  

6.3. Надзвичайною підтекстовістю характеризується китайська література, 

особливо класична китайська поезія. Одним зі способів творення другого 

змістового плану є використання символів і знаків, що є носіями прихованих 
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смислів. Оспіваний у «Ши  цзіні» світ флори й фауни не лише змальовує красу 

квітів і тварин, але й посилює інформативність та настроєвість творів шляхом 

використання відомих архетипних значень того чи того образу.  

За поетичними образами часто проступають релігійні мотиви: у пейзажній 

ліриці Ван Вея мальовничі словесні картини приховують чань-буддійські теми, а 

в поезії вина Лі Бо – даоські. Згідно зі східними вченнями, зокрема китайськими, 

істина залишається невисловленою, читач пізнає (відчуває) її через глибину 

образів, досягаючи таким способом повного духовного блаженства. 

6.4. Винятковою імпліцитністю відзначається японська література, 

зокрема хайку, де в кількох поетичних рядках закодовано цілісну картину, 

глибокий зміст або філософську думку, що домислюються, точніше, 

довідчуваються (йодзьо) читачем. Глибокими підтекстами насичені твори Мацуо 

Басьо, у яких влучно дібраний образ породжує низку асоціацій, за рахунок чого 

ескізна замальовка перетворюється на панорамне полотно, наповнене 

різноманітними настроями й відчуттями, що навіюються реципієнтам. Знання 

концептуальних засад дзен-буддизму допомагає конкретизувати хайку Мацуо 

Басьо, виявити їх емоційне наповнення та знайти інтуїтивний шлях пізнання 

істини. 

7. На Заході звернення до підтексту не має сталого характеру й часто 

залежить від художніх принципів, основоположних для того чи того напряму. 

Зокрема, література бароко, сентименталізму, романтизму, реалізму, модернізму 

й постмодернізму відзначається підтекстовою манерою, бо письменники 

вдавалися до змалювання внутрішнього світу героя, передавання його думок і 

почуттів, конфліктів і колізій; при цьому кожен напрямок характеризується 

своїми особливостями. 

7.1. Унікальний метод творення імпліцитних планів запропонував 

американський письменник Е. Гемінґвей, назвавши його принципом айсберга. 

Суть методу полягає в тому, що головна ідея твору прихована в його 

підтекстовій частині. Так, центральною проблемою оповідання «Гори як білі 

слони» є стосунки чоловіка з жінкою, яка стоїть перед вибором перервати 

вагітність чи зберегти дитину. Хоча саме слово «аборт» жодного разу не 

згадується, на це вказують окремі слова, художні деталі, образи-символи, знаки, 

що створюють складну психологічну ситуацію. Перед читачем постають 

загальнолюдські проблеми щастя та сімейного затишку, крізь призму яких 

поступово проступають проблеми «втраченого покоління»: непристосованість 

до реального життя, біль від минулого й страх перед невизначеним майбутнім. 

7.2. Західні митці майстерно застосовували власні методи творення 

підтексту, але разом з тим вони активно запозичували східний досвід 

філософського осмислення світу, що позитивно впливало на художнє 

відображення в мистецтві. Насамперед ідеться про творчість Дж. Д. Селінджера, 

який свідомо використовує основні принципи індійської поетики, зокрема 

теорію раса-дгвані. Наприклад, у кожному творі збірки «Дев’ять оповідань» 

домінує одне головне почуття (раса), що породжується певним імпліцитним 

смислом (дгвані). Оповідання «Вуста чарівні та зелені очі» пов’язане з расою 
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огиди. Розкриваючи тему подружньої зради, на різних підтекстових рівнях автор 

навіює читачеві це негативне почуття.  

7.3. Символічний план «індійської» повісті Г. Гессе «Сіддгартга» потребує 

глибоких знань як східних, так і західних учень. Тільки в складному симбіозі 

східного (специфіка індійської та китайської філософії й релігії) і західного 

(психоаналітична теорія К. Г. Юнга) декодується потужна символічність твору, 

крізь призму якої проступає становлення цілісної особистості та формування 

істин, що ґрунтуються на любові. 

7.4. Загальнолюдські цінності закладені в повісті-казці А. де Сент-

Екзюпері «Маленький принц». У творі на імпліцитному рівні постає цілісна 

філософія життя, подається широкий спектр моральних настанов, серед яких: 

вирізняти важливе й слідувати йому, цінувати дружбу та любов, нести 

відповідальність за себе й за ближнього, бути добрим і небайдужим до інших і 

т. д. Головною ж ідеєю, яка становить сенс життя письменника, є вміння 

зберегти в собі дитину, чистоту душі, що відкрита Всесвіту та наповнена 

істинним. 

7.5. Важливим ключем до розуміння західної традиції творення підтексту є 

осмислення особливого світобачення й своєрідного світовідчуття народів 

Заходу. Тільки глибоке розуміння специфіки вірування, мислення та культури 

народів Латинської Америки дає змогу зрозуміти їх особливу магічну 

реальність, у якій органічно переплітаються реальне й ірреальне, правдиве та 

уявне, дійсне й фантастичне, у результаті чого нівелюються межі між ними. 

Магія (диво) стає необхідною частиною життя, у неї щиро вірять як самі 

письменники, так і їхні читачі. Феномен дива виступає головним підтекстовим 

сенсом робіт Ґ. Ґарсіа Маркеса. Спостерігаємо одивнене в оповіданні «Стариган 

із крилами» або буденне диво в оповіданні «Я наймаюся бачити сни» – усі ці 

вияви навіюють читачеві думку, що магія існує в реальному житті.  

7.6. Підтекстового прочитання потребують також химерні твори, у яких 

аналогійно до творів магічного реалізму за фантастичним приховується 

глибокий філософський смисл. В. Шевчук є одним з найбільш яскравих 

представників химерного напряму в українській літературі. Підтекст – це 

головний творчий принцип письменника: він філігранно уводить імпліцитні 

плани, декодування яких дає змогу осмислити «неохимерні» твори значно 

глибше, по-філософськи. Оповідання «Жінка-змія» виразно ілюструє, як твір 

може прочитуватися «вглиб». Образ змії посилює головну ідею оповідання: 

жінка – деструктивна істота для чоловіка. Змія в уяві українського реципієнта 

насамперед має негативну конотацію, що далі увиразнюється алюзією на 

легенду про змієногу діву, яка хитрістю підкорює Геракла. Ця прообразна 

паралель наголошує на темі жіночої демонічності, що набуває особливої 

масштабності у творчості В. Шевчука. 

Детальне вивчення особливостей підтексту в літературах Сходу й Заходу 

дозволяє створити панорамну картину функціонування підтексту та 

уможливлює виокремлення специфічних рис східної і західної поетики. 

Виділимо основні з них. 
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1. Для кращого сприймання імпліцитного плану твору потрібно 

відштовхуватися від унікальності філософії Сходу і Заходу. У східній культурі 

переважає ірраціональне (інтуїтивне) пізнання світу, де істина залишається 

нематеріалізованою. Для східних письменників підтекст здавна є головним 

засобом вираження, він ретельно вибудовується. Смислове наповнення 

підтексту часто не можна описати словами, бо істина не може бути 

висловленою. Шлях до її пізнання інтуїтивний, вимагає концентрації, 

зосередженості, навіть медитації. Тільки в такому сенсі потрібно сприймати, 

наприклад, хайку Мацуо Басьо. У словесній картині, що складається лише з 

декількох поетичних рядків, уміщено набагато більше, ніж могло б бути 

передано словами. Читач відчуває недосказане (йодзьо) і відкриває свою істину, 

що схожа на раптове осяяння (саторі). 

Культура Заходу схиляється до раціонального пізнання світу. Західний 

письменник здебільшого добре продумує підтекст, даючи читачеві відповідні 

ключі, тож імпліцитний план відзначається логічністю, бо істина повинна бути 

не тільки відчутою, а й почасти висловленою. Яскравим зразком такого підходу 

є гемінґвеївський принцип айсберга, де автор подає невелику частину 

інформації, а іншу, значно більшу, домислює читач. Наприклад, в оповіданні 

«Гори як білі слони» майстерно виписано діалоги, добре дібрано символи, 

влучно подано знаки, за рахунок багатозначних пауз створено напружену 

психологічну атмосферу в стосунках між чоловіком і жінкою, яка вирішила 

зробити аборт та розуміє наслідки цього кроку. Відповідним чином, щоправда, з 

урахуванням східної теорії раса-дгвані, побудоване оповідання 

Дж. Д. Селінджера «Вуста чарівні та зелені очі», де зображено подружню зраду. 

Аналіз застосованих письменником прийомів фактично не залишає 

«інформаційних» прогалин: усе стає зрозумілим і проявленим. 

2. У культурі Сходу людина та природа гармонійно співіснують. Це 

продиктовано релігійними вченнями: і буддизм, і даосизм учать споглядати 

навколишній світ, милуватися ним, розуміти його, що зрештою приводить до 

пізнання істини. Через образи природи поет передає внутрішні переживання, а 

читач заряджається ними. Саме так сприймаємо пейзажні описи в поетичних 

творах Мацуо Басьо, Ван Вея чи Лі Бо. Цю східну філософську парадигму 

можна окреслити словами «людина й природа». 

Філософська система Заходу зводиться до кореляції «людина й 

суспільство». Людина завжди протистоїть природі, вона шукає своє місце в 

соціумі, відчуває себе унікальною та індивідуальною, тож прагне до 

незалежності й свободи. Звідси маємо людиноцентричну проблематику західної 

літератури, що, зокрема, проявляється через самоаналіз героїв і шукання 

власного «Я» («Степовий вовк», Г. Гессе; «Маленький принц», А. де Сент-

Екзюпері), розгляд складних взаємовідносин між чоловіком і жінкою («Гори як 

білі слони», Е. Гемінґвей; «Вуста чарівні та зелені очі», Дж. Д. Селінджер; 

«Жінка-змія», В. Шевчук), пошук героєм свого місця в суспільстві («Гори як білі 

слони», Е. Гемінґвей). 
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3. Східна людина характеризується пасивністю, споглядальністю, що 

можна пояснити головними релігійними настановами буддизму чи даосизму, а 

представник Заходу, навпаки, активний і динамічний. Ліричний герой поезії Ван 

Вея чи хайку Мацуо Басьо милується природою, споглядає її, медитує, чекаючи 

на саторі, досягнення якої зробить світ зрозумілим; а герой «Маленького 

принца» А. де Сент-Екзюпері вирушає в подорож у пошуках відповідей на 

важливі життєві питання, як і Сіддгартга Г. Гессе, що «на західний манер» 

відмовляється від учень і йде своїм шляхом, відкриває власну істину. 

4. На Сході особливо плекають традиції та усталений життєвий устрій, а 

ось на Заході суспільство завжди перебуває в пошуках змін і нових шляхів 

розвитку. Можливо, саме тому з давніх часів у східній літературі панує 

підтекстове вираження, а в західній відзначаємо то відхід від нього (наприклад, 

у добу класицизму, натуралізму), то повернення до його витоків (у добу бароко, 

сентименталізму, романтизму, реалізму, модернізму й постмодернізму). 

5. Вивчення поетики підтексту в літературно-художніх системах Сходу і 

Заходу на матеріалі найбільш виразно відзначених імпліцитними смислами 

творів переконує, що прийоми творення підтекстового плану в різних 

поетикальних системах є, по-суті, тотожними, з-поміж них: використання знаків 

і символів, творення метафор, уведення інтертекстуальних зв’язків тощо. Одним 

з основоположних прийомів творення підтексту є використання письменником 

знаків і символів. Наближаючись до декодування їх, потрібно пам’ятати про 

можливе багатопланове трактування в різних культурах. Скажімо, образ змія в 

збірці «Ши цзін» часто ідентифікується з образом дракона, а отже, перебирає на 

себе його символічне значення: у Китаї дракон асоціюється з імператорською 

владою. У повісті-казці А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц» змія постає у 

всьому багатстві свого символічного значення: життя і смерть, захист та 

руйнування, мудрість і спокуса, отрута, що вбиває або зцілює. А ось в 

оповіданні В. Шевчука «Жінка-змія» український читач надає їй насамперед 

негативної конотації, ототожнюючи зі злом, ворогом і демонічною жінкою. 

6. Вивчення арсеналу східної поетики визначає акценти, які стануть 

корисними для аналізу творів західної літератури. Так, опрацювання концепції 

дгвані визначає парадигму вивчення підтексту в західному літературознавстві, 

дає змогу з’ясувати особливості підтексту у творах західних митців, серед них 

такі: головним у художньому творі є підтекст; декодування явно не вираженого 

сенсу породжує емоцію; імпліцитна інформація є чітко продуманою та свідомо 

закладеною у текст письменником; прихований смисл може бути закодованим і 

в окремому звуці, і в цілому творі.  

Часто знання особливостей східної культури й поетики є одним з 

найважливіших або єдино можливим ключем до декодування другого плану 

твору. Цілком відчути силу підтекстовості в оповіданні Дж. Д. Селінджера 

«Вуста чарівні та зелені очі» неможливо без опори на теорію раси-дгвані, а в 

повісті Г. Гессе «Сіддгартга» – не пізнавши особливостей індійської філософії й 

східної культури в цілому. 
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7. Суто східне чи західне, тобто «своє», «не чуже», закладається в підтекст, 

і це теж потребує врахування особливостей відповідної культури й філософії. 

Так, інтерпретація прихованих смислів рубаї Омара Хайяма вимагають знань 

суфізму, пейзажна лірика Ван Вея – чань-буддизму, поезія вина Лі Бо – 

даосизму, твори магічного реалізму Ґ. Ґарсіа Маркеса – особливостей 

світобачення народів Латинської Америки, де диво є нормою життя, твори 

Г. Гессе – психоаналізу К. Г. Юнга та З. Фройда тощо. 

Визначені в процесі зіставного аналізу особливості творення імпліцитних 

смислів не стільки протиставляють Схід Заходу, скільки створюють цілісну 

концепцію підтексту й загальну картину літератури. Так пізнається 

неповторність кожної з літератур: розгляд східної допомагає зрозуміти західну, а 

вивчення західної – осягнути східну. Можливо, цим можна пояснити те, що 

«нова драма» А. Чехова є надзвичайно близькою японському читачеві / 

глядачеві, або поетичні твори Мацуо Басьо давно користуються особливою 

популярністю на Заході, а сам жанр хайку легко адаптувався в західній 

літературній системі. У такому дихотомічному зіставленні Схід – Захід постає 

найважливіше – універсальність літератури, бо насправді загальнолюдські 

цінності, які часто закладаються письменниками в підтекстовий план, є 

суголосними для різних народів і епох. 
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АНОТАЦІЯ 

Фока М. В. Поетика підтексту в літературно-художніх системах Сходу 

і Заходу. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальностей 10.01.05 – порівняльне літературознавство, 10.01.06 – теорія 

літератури. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018. 

У дисертації системно, із застосуванням компаративних принципів 

досліджено особливості поетики підтексту в літературно-художніх системах 

Сходу і Заходу. Узагальнено наявні дефініції підтексту з метою поглибити 

уявлення про його природу, а також визначено основні методи й прийоми 

створення імпліцитного плану. Шляхом зіставлення висвітлено функціонування 

підтексту в літературі та ораторському мистецтві, театрі, кіно, живописі, музиці. 

Розроблено методологічні принципи аналізу підтексту в літературному творі 

(системний підхід, методологія рецептивної поетики, метод повільного читання 

художнього тексту). Розкрито специфіку поетики підтексту в літературно-

художній системі Сходу шляхом аналізу трактатів Бгарати «Натьяшастра», 

Анандавардгани «Дгван’ялока», Абгінаваґупти «Дгван’ялокалочана», рубаї 

Омара Хайяма, віршів збірки «Ши цзін», поезії Ван Вея і Лі Бо, хайку Мацуо 

Басьо. Вивчено особливості підтексту в літературно-художній системі Заходу на 

основі інтерпретацій творів Е. Гемінґвея, Дж. Д. Селінджера, Г. Гессе, А. де 

Сент-Екзюпері, Ґ. Ґарсіа Маркеса та В. Шевчука. Виявлені нюанси зіставної 

характеристики як протиставляють Схід Заходу, так і утворюють загальну 

картину літератури. 

Ключові слова: підтекст, поетика, художня енергія, рецептивна 

поетика, системний підхід, повільне читання, художнє мислення, Схід, Захід. 

АННОТАЦИЯ 

Фока М. В. Поэтика подтекста в литературно-художественных 

системах Востока и Запада. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук 

по специальностям 10.01.05 – сравнительное литературоведение, 10.01.06 – 
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теория литературы. – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченка Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2018.  

В диссертации системно, с применением компаративных принципов 

исследованы особенности поэтики подтекста в литературно-художественных 

системах Востока и Запада. Обобщены имеющиеся дефиниции подтекста с 

целью углубить представление о его природе, а также определены основные 

методы и приѐмы создания имплицитного плана. Путѐм сопоставления 

освещено функционирование подтекста в литературе и ораторском искусстве, 

театре, кино, живописи, музыке. Разработаны методологические принципы 

анализа подтекста в литературном произведении (системный подход, 

методология рецептивной поэтики, метод медленного чтения художественного 

текста). Раскрыта специфика поэтики подтекста в литературно-художественной 

системе Востока путем анализа трактатов Бхараты «Натьяшастра», 

Анандавардханы «Дхваньялока», Абхинавагупты «Дхваньялокалочана», рубаи 

Омара Хайяма, стихов сборника «Ши цзин», поэзии Ван Вэя и Ли Бо, хайку 

Мацуо Басѐ. Изучены особенности подтекста в литературно-художественной 

системе Запада на основе интерпретаций произведений Э. Хемингуэя, 

Дж. Д. Сэлинджера, Г. Гессе, А. де Сент-Экзюпери, Г. Гарсиа Маркеса и 

В. Шевчука. Обнаруженные нюансы сопоставимой характеристики как 

противопоставляют Восток Западу, так и образуют общую картину литературы. 

Ключевые слова: подтекст, поэтика, художественная энергия, 

рецептивная поэтика, системный подход, медленное чтение, художественное 

мышление, Восток, Запад. 

SUMMARY 

Foka M. V. Subtext Poetics in the Literary and Artistic Systems of the West 

and the East. – Manuscript. 

The dissertation for Doctor Degree in Philology: specialties 10.01.05 – 

Comparative Literary Studies, 10.01.06 – Theory of Literature. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 

2018. 

The thesis presents a systemic study of subtext poetics revealing features in the 

literary and artistic systems of the West and the East from the comparative analysis 

perspective; the functioning of subtext in literature and other art forms has been 

explored by way of contrastive approach.  

For the first time in the Ukrainian literary studies, the subtext theory as a source 

of the artistic energy has been created. Available definitions of subtext have been 

analyzed and systematized in order to enrich the conception of its nature. The subtext 

as a general art thing and the subtext functioning in different kinds of art, namely, 

oratory, theatre, cinema, painting, and music, have been described. The 

methodological principles of the subtext analysis in fiction have been worked out. The 

effective methodology for the subtext poetics analysis are the systemic approach, the 

methodology of receptive poetics, and the slow reading of the artistic text. 
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The functioning of subtext in the Persian literature has been analyzed, and 

exemplified by Omar Khayyam’s rubais that have implied meanings, the decoding of 

which displays a variety of interpretations. 

The key categories of the Sanskrit poetics have been examined, such as rasa, 

dhvani, and dhvani-rasa, confirming the extraordinary significance of subtext 

meanings in the oral culture. 

The depicted world of flora and fauna in «The Shi Jing» is used for intensifying 

the informational loading and mood of works by using certain archetype meanings of 

one image or another. Religious motives often come through the poetic images: Chan 

Buddhism set of ideas are hidden in Wang Wei’s landscape lyrics, and Taoism set of 

ideas – in Li Bai’s wine poetry. 

The Japanese literature, including the haiku genre, several poetic lines of which 

encode a complete picture, a deep sense or philosophical thought over-interpreted by a 

reader, is celebrated for its notable implicitness. For example, Matsuo Bashō’s works 

have an intensive subtext. 

In the context of western understanding of subtext, E. Hemingway’s iceberg 

theory is significant that highlights the idea that the main message or thought is hidden 

in the implicit part of the text. In his short story «Hills like White Elephants», each 

used word and depicted detail model a difficult psychological situation in the 

relationship between the man and the woman. 

Western artists also turn to the eastern sources, such as J. D. Salinger, whose 

works of fiction were written according to the principles of the Sanskrit poetics, the 

rasa-dhvani theory. For instance, in the short story «Pretty Mouth and Green My 

Eyes», the rasa disgust arises, flashing against the background of the problem of 

marital infidelity. 

The resort to Indian and Chinese theories and philosophical and religious 

conceptions of the West allows us to decode the symbolic plan of the «Indian» novel 

«Siddhartha» by H. Hesse. 

A. de Saint-Exupéry’s tale «The Little Prince» has been imbued with universal 

human values. In the work the writer’s complete life philosophy comes into focus at 

the implicit level that helps readers understand the author’s basic moral stances. 

The phenomenon of miracle, more precisely, the belief in magic in life is the 

main subtext meaning of G. García Márquez’ works, especially his short stories «A 

Very Old Man with Enormous Wings», and «I Sell My Dreams». 

In V. Shevchuk’s short story «The Woman-Snake», a woman is a demonic and 

deconstructive creature for men that on the subtext level is described with the snake 

image. This conception is reinforced with the allusion of the legend about a snakefeet 

woman who wins Heracles’ heart by stratagem. 

The tools and methods for creating the subtext are identical, but the meaning 

and the charge of the subtext phenomenon are different in the eastern and western 

literatures. It both contrasts the East and the West and creates a general picture of 

literature. 

Key words: subtext, poetics, artistic energy, receptive poetics, system approach, 

slow reading, artistic thinking, the East, the West. 


