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Використання історико-культурної спадщини передбачає обґрунтування 

основних напрямків мобілізації потенціалу та формування регіональної 

соціально-економічної політики, спрямованих на нарощування саме цієї 

складової в економіці області. 

Таким чином, на території Кіровоградської області можлива 

організація найрізноманітніших видів туризму, там зосереджена велика 

кількість обʼєктів історико-культурної спадщини, які мають важливе 

значення в економіці регіону. 
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Віолетта Кравченко 

 

ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ  

ЯК КАТЕГОРІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 

 

Розуміння дискурсу та інтертекстуальності на сьогодні є 

актуальними питаннями філософії, літературознавства, лінгвістики. 

Системотвірними вважаються найбільш загальні, основні, обовʼязкові 

ознаки, за якими ми визначаємо текст. До системотвірних категорій  

можна віднести авторство, адресатність, інформативність, а також 

інтертекстуальність. 

Термін «інтертекстуальності» має автора та дату народження. Він 

запропонований Ю. Крістевою у 1969 році у своїй першій книжці. 

У другій половині XX – поч. ХХІ ст. проблеми інтертекстуальності 

стали в центрі наукових досліджень як західноєвропейських (Р. Барт, 

К. Леві-Стросс, Ж. Деррида, Ж. Женетт, Ю. Крістева, М. Риффатерр, 

А. Бенкет, О. Розеншток-Хюссі, С. Фіш, Р. Богранд, Р. Лахман, А. Вежбицька, 

Н. Пʼєге-Гро, З. Мітосек, Р. Нич та ін.), російських, білоруських (М. Бахтін, 

Д. Лихачов, Ю. Лотман, Р. Якобсон, Ю. Тынянов, О. Жолковський, 

Ю. Степанов, І. Смирнов, С. Смольников, О. Кубрякова, Н. Кузьміна, 
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Н. Родіонова, П. Тороп, В. Григорʼєв, І. Арнольд, Б. Гаспаров, І. Ільїн, 

М. Ямпольський, Н. Арутюнова, М. Кожина, З. Тураєва, Н. Фатєєва, 

І. Штерн, Г. Денисова, Н. Маньковська, В. Мокієнко, К. Сидоренко, 

С. Іонова, Т. Сильман, Г. Слишкін, О. Дронова, В. Карасик, С. Кураш, 

В. Манакін, А. Жулинська, І. Шаповалова, О. Стиріна, Е. Усовська, 

К. Усачова, Г. Стояцька, К. Ісаєнко, А. Троїцька, Т. Литвиненко та ін.), так 

і українських філософів, літературознавців та мовознавців (О. Селіванова, 

Ф. Бацевич, В. Кононенко, С. Єрмоленко, В. Жайворонок, Д. Наливайко, 

І. Бехта, Т. Радзієвська, Н. Слухай, Н. Зборовська, Т. Гундорова, Л. Даниленко, 

М. Зубрицька, І. Голубовська, К. Серажим, Т. Михед, І. Бетко, Г. Сюта, 

О. Брайко, Т. Остапчук, А. Маєвський, Г. Райбедюк, І. Приліпко, 

О. Рябініна, Н. Зражевська, Р. Трифонов). Мовознавчі дослідження 

феномену інтертекстуальності базуються переважно на художніх текстах. 

Сьогодні проблема інтертекстуальності цікавить не лише фахівців з 

лінгвістичної поетики, але й представників багатьох інших лінгвістичних 

та загальнофілологічних наук. Поняття інтертекстуальності останнім часом 

значно розширило свої межі, змінивши уявлення про текст як гомогенну 

структуру і запропонувавши натомість розуміння тексту як гетерогенної 

структури. Інтертекстуальність повністю змінює статус тексту: дискретність і 

різнорідність стають його конститутивними особливостями. Вона також 

порушує лінійний характер читання тексту, спонукаючи читача до 

когнітивно-асоціативної діяльності в процесі його сприйняття значно 

розширило свої межі, змінивши уявлення про текст як гомогенну 

структуру і запропонувавши натомість розуміння тексту як гетерогенної 

структури. Інтертекстуальність повністю змінює статус тексту: дискретність і 

різнорідність стають його конститутивними особливостями. Вона також 

порушує лінійний характер читання тексту, спонукаючи читача до 

когнітивно-асоціативної діяльності в процесі його сприйняття. 

На перший погляд здається, що інтертекстуальність займається тим, 

чим історія літератури, тобто має спільний обʼєкт дослідження. Однак це 

поверхнева подібність, адже дослідників інтертекстуальності цікавлять у 

першу чергу не джерела-тексти, з яких переходять елементи у новий твір, а 

місце даних елементів у структурі твору, роль у семантичному наповненні 

тексту. Ці стосунки тексту-джерела та нового тексту можна окреслити як 

навмисні, прозорі, видимі для читача, йому призначені [5, с. 132]. 

Термін «інтертекстуальність» вживається у кількох значеннях, тобто 

він не є семантично однорідним та чітко окресленим. На думку 

Ю. Крістевої інтертекст не є цілеспрямованим зібранням цитат, а є певним 

простором сходження можливості цитації та її виявлення [2, с. 233]. 

І. Смірнов пише, що «Інтертекстуальність – це два або більше 

художніх твори, які обʼєднані знаками-показниками інтертекстуального 

звʼязку» [2, с. 233]. 

На думку М. Ткачук, інтертекстуальність – «це код посилань, це 
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життя у міжтексті» [4, с. 173], а також звернення до типових образів,  

до мовного багатства, сюжетних мотивів, характерних для творів 

попередників і сучасників. Інтертекстуальність є не тільки літературною 

категорією, вона нерідко повʼязана із позалітературним мистецтвом 

(мовознавством, кіно, архітектурою та ін.). 

Ж. Женнет у книзі «Палімпсести: Література другого ступеня» 

виділяє пʼять типів інтертекстуальності: 

 інтертекстуальність як співприсутність в одному тексті двох або 

більше текстів (цитата, алю-зія, плагіат тощо); 

 паратекстуальність яквідношення тексту до свого заголовка, 

післямови, епіграфа; 

 метатекстуальність як коментуюче й часто критичне посилання 

на свій передтекст; 

 гіпертекстуальність якосміювання або пародіювання одним 

текстом іншого; 

 архітекстуальність, що може усвідомлюватися як жанровий 

звʼязоктекстів» [1]. 

Між цими групами текстів існують взаємозвʼязки, виділяються між 

групові різновиди [1]. Іншу типологію інтертекстуальності запропонувала 

Н. Пʼєте-Гро, виділяючи 2 типи взаємодії текстів: співприсутність та 

деривацію. До першого типу вона відносить цитату, референцію, плагіат, 

алюзію, а до другого – стилізацію та пародію [3]. 

Отже, прояви інтертекстуальності характерні для будь-якого напряму, 

стилю, жанру, що стає основою нової концептуалізації та репрезентації 

переробленої та по-новому сприйнятої інформації, яка втілюється у 

новому тексті. 

Таким чином проаналізувавши інтертекстуальність як ознаку 

художнього твору констатуємо, що остання визначається дослідниками як 

діалог тексту з текстом, елементи, риси одного тексту в іншому. Ці риси 

обовʼязково є відомими читачеві, впізнаються ним, асоціюються з 

текстами та певними культурно-історичними епохами. 
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