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УДК 80 
Лоленко О.О. 

 
НОВИНКИ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ 

 
Дана праця носить оглядовий характер, а тому, на жаль, думки, 

які автор висловлює з приводу низки новинок українських лінгвістич-
них дисциплін (на разі – переважно літературознавчих монографій і 
серії словників), приречені на відому зредукованість.  

Тому доцільним у даному випадку було б перепросити за вище-
назване, але й за деінде помітне “уповільнення”, затягування, що, імо-
вірно, позначаєтсья на якості структури. А втім, у тому вбачаємо і 
певні переваги – це безперервно свідчить про надзвичайну цікавість 
матеріалів, до яких редакіця мала доступ.  

Зважаючи на “вихідні умови” (типологічна однорідність видань, 
що аналізуються) пропонується широкий поділ на два розділи: 
“Монографії” та “Референційна література”.  

 
 

МОНОГРАФІЇ 
 
А.С. Козлов. Литературоведение Англии и США ХХ века1 
 
Справді, як неодноразово зазначає автор, шар літературознавчих 

чи літературно-критичних текстів (науковець, наслідуючи ту ж таки 
американсько-британську традицію, імовірно навмисно “мікшує” ці 
поняття, підводячи їх під загальний “criticism”), за своїм обсягом у 
XX столітті ледве не домінує над текстами власне художніми. І у та-
кому контексті все важче стає створити цілісний (розміром в одното-
мне видання) курс історії літературознавства, тим більше американсь-
кого й англійського. Звідси, відповідно, і та кричуща зредукованість 
окремих розділів у праці А.С. Козлова.  

Ми отримуємо картину масштабну й водночас строкату, іноді не-
достатньо чітку. Так, за браком місця, напевно, дослідник залишає знач-
ну кількість власних тез нерозкритими до кінця. “Пуританізм, що 
стримує свободу творчості, самовираження”(с. 92); “недолугість” 
окремих суджень літературних критиків чи то від марксизму, чи то від 
представників ритуально-міфологічної течії, чи то від апологетів психо-
аналізу, а деінде і прямо протилежне попередньому – “далекоглядність” 
або (наївно-аксіологічне) “правильність” їх-таки суджень – багато поді-
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бних сміливо кинутих думок залишаються білими плямами на тлі сторі-
нок книги, що, за умови незнання більш вузьких контекстів, ризикують 
так і залишитись “плямами”, а не усвідомленими ідеями (бо ж роботу 
адресовано, передусім, студентству).  

З іншого боку, є і концептуальні моменти. Поміж іншого до них 
можна віднести напевно свідоме нерозрізнення літературної критики і 
літературознавства. Джерело цього досить легко відшукати (про що 
вже ішлося вище), проте, принаймні з методичної точки зору, розпо-
діляти тексти на суто літературознавчі і літературно-критичні було б 
навіть не просто зручно, а й елементарно доцільно. Адже ж вітчизня-
на вища школа проводить межу між навчальними курсами “вступ до 
літературознавства”, “актуальні проблеми літературознавства” і под. 
– з одного боку, і “теорія та історія літературної критики” і под. – з 
іншого. На це слід було б зважати. 

Проте назви ми і кільканадцять очевидних ґанджів (а для будь-
якого критично споглядаючого ока повсякчас очевидні передусім 
недоліки), у даної монографії все одно не відібрати її ще більш поміт-
них переваг. Робота охоплює процес літературознавчої рецепції (того 
чи іншого рівня) в американській та англійській традиції як ціле, при 
тому що останні представлено як окремі й своєрідні, хоча й багато у 
чому пов’язані, парадигми. Так, автор розглядає специфіку еволюції 
літературознавчої і літературно-критичної думки в межах ритуально-
міфологічної школи, естетичної, психологічної, семантичної і неогер-
меневтичної, марксистської та соціокультурної критики – в Англії; 
соціологічної (через суперечку поміж “пуританами” і “бунтарями” на 
початку століття), психоаналітичної, міфологічної, етичної, семанти-
ко-символічної, структуралістської, деконструктивістської, феноме-
нологічної і рецептивної, герменевтичної критики – у США. Згадано 
основні осередки літературної критики (напр., гурток “Блумсбері” в 
Англії, марксистські журнали “Мессіз”, “Нью Мессіз” тощо), схарак-
теризовано найепохальніші літературно-критичні праці. Все це неод-
мінно стане у нагоді студентам-філологам, викладачам і науковцям.  

 
І.П. Мегела. Видатні постаті європейської історії2 
 
Радше, просто книга, аніж навчальна монографія професора І.П. 

Мегели є спробою своєрідного авторського змалювання науково-
популярних портретів видатних історичних діячів, які своєю непере-
січною діяльністю у різні часи справляли значний вплив як на суспі-
льно-політичний, так і на виключно ментальний розвиток європейсь-



269 

ких народів. Так, орієнтування праці на широкий загал читачів із ак-
центом на проблемах історичних, філософсько-історичних у жодному 
разі не заперечує можливості інтересу істориків літератури або літе-
ратурознавців принаймні до окремих глав. Зокрема, розділ 
“Верховний вождь бриттів Артур: реальна історична особа чи 
архетип “короля віднині і назавжди” підіймає питання історичних 
прототипів одного з ключових образів у європейській літературі: від 
артуріанського циклу Томаса Мелорі, тогочасних французьких літе-
ратурних обробок легенд про великого короля бриттів до “сучасних 
телесеріалів у стилі фентезі”. У даній частині науковець подає мас-
штабний аналіз британських і латинських хронік різних часів, що до-
дає їй фактичної обґрунтованості.  

У будь-якому разі, книга професора І.П. Мегели неодмінно заго-
стрить на собі увагу читачів-літературознавців спробою міждисциплі-
нарного проникнення в історичне полотно Європи різних епох.  

 
І.П. Мегела, О.В. Левко. Давньогрецька класична лірика. 
Антологія3 
 
Книга, що вийшла в світ у 2006 році за авторством професора 

І.П. Мегели, а також студента КНУ ім. Тараса Шевченка О.В. Левка, 
за своїм науковим, методичним і (без перебільшення буде сказано) 
суспільним значенням є працею непересічною. Власне, у цьому поля-
гає й головна теза вступної частини “Від упорядників”: антологія 
прагне до відновлення “історичної” справедливості. Так, зазначають 
науковці, на відміну від повноти художнього перекладу українською 
мовою міфів, класичної трагедії, комедії, філософської прози, ритори-
ки, давньогрецька лірика знаходиться у стані майже повної 
“інформаційної блокади” для української читаючої громади. Більше 
того, бракує цілісних і повномасштабних її зібрань. На щастя, тепер із 
полегшенням можна сказати: “бракувало”.  

Дана антологія приєдналась до поки що куцого ланцюга колек-
цій українських перекладів античних ліричних творів (хрестоматії 
О.І. Білецького, А.О. Білецького, В. Маслюка), суттєво доповнивши і, 
головне, оновивши їх. Реагуючи на звернення упорядників, що обіця-
ють “естетичними важелями” сколихнути думку і серце читацької 
аудиторії, кортить заперечити їм: дана збірка є неоціненним матеріа-
лом і для перекладознавчих штудій, адже пропонує спроби прочитан-
ня творів, що належать до різних жанрових і часових площин давньо-
грецького поетичного світу (поезії Калліна, Тіртея, Мімнерма, Соло-
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на, Феогніда, Архілоха, Алкея, Сапфо, Анакреонта, Піндара та інш. – 
елегійні, ямбічні, хореїчні тощо; хорові та монодичні), принципово 
різними поколіннями дослідників класичної літератури, літераторів, 
поетів, перекладачів – Івана Франка; Г. Кочура, В. Державіна, М. Те-
рещенка; В. Маслюка, А. Содомори, В. та Н. Пащенків, Т. Лучука та 
ін. Не позбавлено книгу й інформативності: розділ, укладений І.П. 
Мегелою, що помічено скромною назвою “Координати давньогре-
цької класичної лірики”, презентує “еволюційну” і жанрову класи-
фікації давньогрецьких ліричних витворів, містить цінні відомості 
про їх віршознавчу специфіку, тогочасне суспільне значення, а також 
лаконічні, проте достатньо місткі біографічні екскурси, які, ймовірно, 
мають на меті вказати на деякі “реальні” пояснення наявності чи то 
відсутності окремих мотивів у запропонованих поезіях.  

 
І.П. Мегела. Роман історичної проекції: Костолані, Мора, 
Моріц4 
 
Ще одна праця д.філол.н. професора І.П. Мегели, яку спроектова-

но як навчальний посібник до курсу “Історія всесвітньої літератури” 
неодмінно додасть яскравих барв до палітри тієї вибірки наукової літе-
ратури, що стала об’єктом наших рефлексій у даній оглядовій статті. 
Стане неодмінно – принаймні вже тому, що являє собою збірку з трьох 
достатньо цікавих (хоча у дечому і контроверсійних) дослідницьких 
розвідок у царині угорської літератури – тобто сфері, що аж ніяк не 
належить до найбільш обласканих українським літературознавством.  

  Праця науковця – це три спроби прочитання/аналізу романів за 
своєю жанровою специфікою імовірно комплексних (соціально-
психологічно-історичних), проте із підкресленим акцентом на істори-
чності. Підстави для цього професор І.П. Мегела розкриває більш ніж 
ґрунтовно; останні можна з певною долею умовності звести до відо-
мої специфіки часу написання – після угорської революції 1919 р., за 
умов жорсткої “контрреволюції”, напередодні офіційно закріпленого і 
без того вже очевидного зубожіння умів і духу (початок 1930-х рр.), а 
звідси й необхідність представляти істини про сучасність латентно, не 
відкриваючи карти, водночас відкриваючи сторінки інших внутрішніх 
(як і суспільно-політичних) криз в історії людства.  

Аналіз усіх трьох романів (“Нерон, кривавий поет” Д. Костола-
ні, “Золотий саркофаг” Ф. Мори, “Трансільванія” Ж. Моріца) виво-
диться з терміну югославського літературознавця С. Пенчича, у його 
застосуванні до т.зв. “суб’єктивно-об’єктивного” історичного роману 
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– “роман історичної проекції”. Інакше кажучи, мова йде про своєрід-
не змальовування актуальності сучасної через “матеріал” з іншої істо-
ричної епохи. Симптоматичним тут є протиставлення досліджуваних 
творів іншим історичним романам, що нібито характеризуються від-
мінним способом споглядання історичної (тієї чи іншої) епохи – на-
приклад, тим-таки романам В. Скотта.  

Принагідно хочеться запитати: чи ж дійсно останні не оперують 
реаліями скоттівської сучасності, чи ж справді їм вдається здійснити 
той, здається, неможливий, шлеєрмахерівський стрибок історичної 
реконструкції і аж зовсім неупереджено проникнути в “нутро” історич-
них суб’єктів іншої епохи (лицарської на разі)? Чи ж В. Скотт, рівно як 
і Д. Костолані, Ф. Мора і Ж. Моріц, самі не є історичними суб’єктами, 
що тільки через призму свого часу і можуть вивчати історію? Іншими 
словами, представлений у даному розділі посібник здатний поставити 
перед читачем ще не одне провокаційне питання. Тим і цікавий. 

 
Мегела І.П. Означене означуваного5 
 
У 2005 році київське видавництво “Юніверс” за сприяння австрій-

ської інституції “КультурКонтакт” поповнило скарбницю перекладів 
творів австрійської літератури (що є, як зазначає перекладач і автор 
вступної статті І. Мегела, однією з найбільш своєрідних літератур, так 
би мовити, “літературою міжлітературною”), цього разу видавши два 
твори “одного з найвизначальніших у німецькомовному просторі дра-
матургів” (за впливом він порівнюється із Б. Брехтом) Одона фон Гор-
вата – “Оповідки віденського лісу” та “Фігаро розлучається”. Читач 
неодмінно зверне увагу на вступну статтю під назвою у дусі відомого 
трикутника “Означене означуваного”, якщо йому (читачу) взагалі не 
притаманна хрестоматійна нелюбов до вступних статей.  

У будь-якому разі, якщо декому з нашої шановної аудиторії вона 
і властива, ми б порадили у даному випадку проігнорувати свою упе-
редженість, адже статтю підготовлено самим перекладачем, який, із 
впевненістю можна сказати, не без інтимної симпатії пише про дані 
драматичні твори. Окрім достатнього аналізу останніх, що являє со-
бою зіштовхнення кількох контекстів, а саме: власне текстуального, 
біографічного і, ще ширше, історичного. Професор І.П. Мегела подає 
повну палітру художніх мотивів, ідей і проблем (від виражено експре-
сіоністських до критично-реалістичних), які характеризують різні 
періоди творчої біографії Одона фон Горвата; прозоро формулює но-
ваторські риси, робить цінні висновки.  
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РЕФЕРЕНЦІЙНА ЛІТЕРАТУРА 
 
Українсько-російсько-англійсько-німецький тлумачний  
та перекладний словник термінів ринкової економіки6 
 
У 2003 році київське видавництво “Обереги” “оприлюднило” 

чергову працю під редакцією одного з найвизначніших українських 
термінознавців, професора Т.Р. Кияка. Певно, не буде лестощів у дум-
ці, що новий багатомовний тлумачно-перекладний словник заслуго-
вує на низку епітетів, а проте найнейтральнішим і водночас найвлуч-
нішим буде – “професійність”. Власне, сам упорядник про це свідчить 
достатньо прозоро (хоча й без самовихваляння) у “Передньому сло-
ві”, розкриваючи наукову мотивацію створення довідкового матеріа-
лу, його методологію і логіку. Отже і нам необхідно лише дещицею 
тез просигналізувати читацькій аудиторії про ці три пункти (вони ж і 
переваги).  

Мотивація укладання словника вельми класична – недоформова-
ність чи то часткова несформованість (тут уже справа смаків на конота-
ції) терміносистем різних розгалужень української науки в її сучасному 
стані. Невиробленість стандартів термінотворення і терміновживання 
відповідно, на думку професора Т.Р. Кияка, має бути подоланою у кіль-
ка етапів, але перший і невідворотний з них становить у будь-якому разі 
вихід словників різного роду і спрямування. Методологія підготовки 
даної праці пояснюється її цільовими настановами – представити тлу-
мачення, а також асистувати в перекладацькій роботі. Отож, редакція 
схиляється до варіанта алфавітно-гніздової класифікації з поданням 
етимології базових (а до того ж і найбільш суперечливих у своєму вжи-
тку) термінів і тлумаченням абсолютно всіх без винятку термінологіч-
них одиниць з різних сфер економічної практики і теорії.  

Словник пропонує усталений переклад останніх російською, 
англійською та німецькою мовами і додає алфавітні покажчики для 
кожної з частин. Користувач може бути здивований відмінністю окре-
мих позицій від його попередніх знань. Так, зокрема, певні інтернаці-
оналізми (найчастіше – англіцизми) або “кальки” з російських термі-
нологічних одиниць замінено більш “прозорими” (визначення редак-
тора) українськими відповідниками. У цьому редколегія вбачає здоро-
ву тенденцію до зважання на досвід інших мов у процесі термінотво-
рення. Цьому ж критерію підпорядковується і заміна окремих 
“проукраїнських” діалектичних термінів чи то оказіоналізмів більш 
стійкими інтернаціональними лексичними одиницями.  



273 

Б. Шлоер, І.Сойко. Німецько-українсько-російський  
коментований словник з адміністративного права7 
 
Наступна з презентованих публікацій є одним з виявів довго-

строкового науково-дослідницького та видавничого проекту Україн-
ської правничої фундації. А тому дана праця, опублікована у 2003 
році, має у межах вищеокресленої роботи свою вузьку і чітку сферу 
прикладання: адміністративне право із акцентом на реалії саме німе-
цької правничої системи (відкликаючись на застереження упорядни-
ків, наголошуємо, що терміни з австрійської чи швейцарської юриди-
чної системи помічено особливими позначками, що доводить їх комп-
ліментарність в контексті даної праці). Різниця в реаліях (інакше ка-
жучи – відмінності лінгвокультурні, насмілимось доповнити – когні-
тивна прірва) становить ядро специфіки структурування поданого у 
словнику матеріалу. До вказаних труднощів, які потягли за собою 
необхідність саме такої побудови словникових статей, слід додати і 
тривіальний факт відсутності струнких, цілісних і довершених у своїй 
придатності терміносистем в різних галузях українського права, що є 
сумнозвісним наслідком тривалого функціонування останнього в ро-
сійськомовному континуумі.  

Коментарі покликані поширити семантичний обсяг того чи іншо-
го українського відповідника, що за умови своєї “нерозкритості” міг 
би повернути той чи інший юридичний текст, що перекладається, у 
заздалегідь хибному напрямку. До того ж додаються й інші допоміжні 
засоби, включення яких має на меті поглибити розуміння того чи ін-
шого суто німецького правничого терміну: посилання на поняття, 
пов’язані із терміном предметним зв’язком; звернення до термінів, 
схожих за формою, але різних за значенням, а також тих термінологі-
чних одиниць, що мають однакове пояснення. Тій же прагматичній 
настанові сприяння ефективності й адекватності перекладу текстів з 
адміністративного права підпорядковуються і вміщені після основної 
частини додатки: список умовних скорочень, словник “псевдодрузів 
перекладача”, перелік перекладацьких еквівалентів назв основних 
федеральних органів державного управління Німеччини.  

Зважаючи на сказане вище, а також на обсяг аналізованої роботи 
(7000 термінів і 1000 скорочень), словник за редакцією Б. Шлоера й І. 
Сойка можна сміливо назвати наймасштабнішим референційним ви-
данням для поданих мов у сфері адміністративного права. 
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Є.С. Отін. Словарь коннотативных собственных имен8 
 
Словник, основні властивості структури і змісту якого ми нама-

гатимемося прокламувати у даному розділі, є не просто масштабною 
працею у сфері лексикології російської мови, але й справжнім прори-
вом у справі лексикографічній – першим словниковим зібранням у 
слов’янській традиції онімів, що функціонують у мовленні і як зви-
чайні власні імена, і як пропріальні одиниці, які розвинули додаткові 
конотації. Зважаючи на їх непересічну словотворчу “валентність” (від 
них можуть утворюватись як інші конотоніми, так і похідні слова, 
попереднє конотативне значення яких стає денотативним), а також 
специфічні стилістичні функції (конотоніми, як відомо, поділяються 
на узуальні та оказіональні; останні широко вживані як у белетристи-
чних, так і в публіцистичних текстах), можна костатувати, що дана 
праця апелює до широкого спектру лінгвістичних напрямів.  

Особливої “монументальності” словнику додає той діахронічний 
розмах, на який спромігся автор: серед представлених лексичних оди-
ниць фігурують ті конотативні імена, які були узуальними у XVII, 
XVIII, XIX століттях, щоправда, із безумовним домінуванням актуа-
льної нині лексики даного розряду. Беручи до уваги специфічність 
виділення конотативного шару в онімах різних “історичних” груп, 
така діапазонність дає змогу користувачеві референційного матеріалу 
прослідкувати “еволюцію” позначеного явища в межах лексичного 
рівня російської мови.  

Професор Є.С. Отін не обмежується виокремленням у словнико-
вих статтях лише специфічно російських інтралінгвальних конотоні-
мів, поширюючи репрезентовану палітру за рахунок інтерлінгваль-
них. Ще один здобуток лексикографічної праці становить наведення 
значної кількості прикладів з текстів різних функціональних стилів. 
При тому дослідник зберігає авторські графічні акцентування конота-
тивних онімів, що у, свою чергу, дає можливість отримати цілісне 
уявлення про всі семіологічно релевантні характеристики лексичних 
одиниць такого типу.  

У передмові до “Словника” науковець посилається на думку 
Л.В. Щерби з приводу лексикографічного визначення не тільки влас-
не денотативних значень онімів, а й “других, загальних”, тобто коно-
тативних у даному випадку, значень (с. 7). Можна із упевненістю ка-
зати, що проафішована у нашому огляді новинка є достатньою наразі 
реалізацією цього делікатного завдання.  
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