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5. РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ 
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Лоленко О.О. 

 
ПОМІЖ ГЛУХИХ КУТІВ 

 
Виклад “рецепції” тексту монографії д.філол.н. Науменка А.М.* 

хотілося б розпочати із обкладинки єдиного поки що її вінницького 
видання. Така, власне, маргіналія наукової продукції, що зрідка при-
вертає до себе увагу рецензентів, у даному випадку, на глибоке пере-
конання автора даної статті, є не тільки сповненою сенсу (у міру своєї 
двомірної специфіки – символічного), але й безпосередньо задає ос-
новні мотиви праці вельмишановного науковця. Видавець імовірно, 
нехай і несвідомо, керувався одним із творчих принципів, ще здавна 
проголошених кількома модерністськими течіями у літературі, а саме 
– принципом колективної творчості. Основний, чи не єдиний, графіч-
ний елемент на обкладинці становить трикутник, що корелює із цілою 
низкою структурно необхідних, засадничих для праці тричленних 
ланок понять, зокрема: “рецепція – інтерпретація – аналіз”, “суб’єкт – 
об’єкт – копія”, “денотативне – конотативне – авторське значення” 
тощо.  

Більше того, цей “гострокутний геометризм”, що панує на першій 
сторінці монографії, відповідно трансльовано у гостроті полемічної 
спрямованості, яка у свою чергу гарантує динаміку (краще б сказати, 
динамізм) викладу і ніби-то ось-ось має вибухнути просто-таки белет-
ристичним розпалом інтриги... 

Проте чи потрібна нам інтрига? Емоційна напруга? Рвучкість рит-
му і аж занадто кольорова палітра прикладів?  

Власне, запропонований текст надто важко, по-гадамерівськи зата-
мувавши подих і придушивши власні пресупозиції і читацькі (чи то 
наукові) забобони, сприймати як особистість, відкриту для спілкуван-
ня. Як мінімум для цього його хочеться відповідно підлаштувати під 
це спілкування. А отже, окремі вибачення за і на цих сторінках наявне 
і вже аж так заплямоване у рецензованій роботі виблискування посмі-
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шки “ери комп’ютерних технологій” – спроби нелінійного прочитан-
ня (міркування з цього приводу у розділі “Теорія тексту”), проте так 
вже кортить читати монографію, починаючи із практичної частини, 
навіть зважаючи на руйнацію цілком зрозумілої і традиційної логіки 
формулювання гіпотези, розгортання аргументації і підкріплення ви-
сновків результатами аналізу (у даному випадку лінгвопоетичного).  

Те, що запрограмовано дослідником у теоретичній частині лише 
як “робоча гіпотеза” (а саме практична придатність і об’єктивність 
лінгвопоетичного аналізу у дослідженні текстів різного типу, і, зокре-
ма, текстів белетристичних), видається стрункою, виваженою і міц-
ною системою поглядів на сутність у даному випадку низки літерату-
рних явищ (а за аксіомою лінгвопоетики водночас і лінгвістичних), 
зокрема на специфіку художньої образності. Автор у достатній мірі 
демонструє потенціал лінгвопоетичного аналізу, докладно вивчаючи 
різні об’єкти, а саме: окремий белетристичний твір, творчість пись-
менника у цілому, літературний жанр, напрямок, а також зіставляючи 
оригінал твору із низкою перекладів.  

Зважаючи на архітектоніку практичної частини, що є одінією із 
головних лінгвопоетичних пересторог, найголовнішим “словом” є 
“слово” найперше, а отже, у даному розділі дослідження – аналіз кон-
кретного белетристичного твору. Найпоказовішим і найзручнішим з 
точки зору методики (адже робота являє собою передусім навчальний 
посібник) видається, на думку рецензента, запропоноване у першому 
параграфі опрацювання вірша Й.В.Гете “Gefunden“ (1813). Дослідник 
безумовно кидає виклик традиційним лінгвістичному (у роботі засто-
сований на фонетичному, лексичному, морфологічному, синтаксично-
му рівнях) та літературознавчому підходам до вивчення творів літера-
турних, протиставляючи їм лінгвопоетичне занурення у вірш, безпе-
речно саме задля цього усі три варіанти запропоновано у даній части-
ні (як і в кількох наступних).  

Підкреслено літературно виглядає спосіб співставлення. Так, за-
значені перша і друга частини аналізу ніби написано в умовному спо-
собі (напр., “Можна, звичайно, побачити і те, що серед похідних слів 
вірша...”, “Можна констатувати, наприклад, значну кількість у пер-
шій строфі...” [наче усього цього в принципі бачити і констатуватии 
не варто]); це, у свою чергу, робить очевидною думку про те, що самі 
висновки з цих частин аналізу не є істотними, акцент тут робиться 
імовірно лише на прагматиці викладу, тобто на відношенні до специ-
фіки лінгвістичного та літературознавчого підходів. На противагу до 
вищеокресленої іронії (чи не кепкування?) надалі читач отримує при-
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клад сухо об’єктивної та до дрібниць розрахованої лінгвопоетичної 
розвідки, деінде хіба що знов-таки перешитої яскравими експресив-
ними інсталяціями, які на цій стадії читання сприймаються вже ціл-
ком натурально як індивідуальні особливості стилю автора. Особли-
вого значення набуває використання елементів літературознавчого 
аналізу, зараз вже як засобу виключно допоміжного до лінгвопоетич-
ного, накшталт підтвердження проміжних висновків за допомогою 
алюзій з періодизації творчості Гете (відхід останнього від штюрме-
рівського періоду і рефлексії над своїм творчим минулим) або здога-
док про перегукування окремих мотивів твору із певними біографіч-
ними відомостями із життя письменника.  

У будь-якому разі усі вищеокреслені засоби довершено грають на 
користь однієї з найголовніших цілей практичної частини – демон-
стративності, рельєфності порівнянь, що досягається через контраст 
особливостей подання різних методів аналізу тексту художньої літе-
ратури та їх якісного зіставлення і становить найгрунтовнішу перева-
гу, яка, апелюючи передусім до студентської аудиторії, являє собою 
яскравий шлях до розуміння та запам’ятовування. До цього слід при-
лучити ще один невід’ємний позитив роботи – панорамність при од-
ночасній цілісності опрацювання положень, поданих у теоретичній 
частині монографії.  

Так, в аналітичному розділі, автор, по-перше, встановлює своєрід-
ний нейтралітет у виборі об’єктів, що ним “препаруються”: викорис-
товуються тексти, побудовані на різних моделях значення 
(денотативне+конотативне vs виключно авторське/підтекстне), а від-
повідно і різних типах зв’язку між словами, не виключаючи і ті твори, 
які, на думку дослідника, побудовано на основі постмодерністської 
“волюнтаристської гри словоформами” (с. 79) – у монографії вибір впав 
на целанівську “Todesfuge“. З іншого боку, художні витвори проводяться 
через усі площини розгляду тексту, а саме: прагматика, текст як дискурс 
(у термінах теоретичної частини – полілог автора оповідача та персона-
жу), текст як естетичність, текст як концепція тощо.  

Адресат наукової розвідки має змогу оволодіти усім інструмента-
рієм теоретично обгрунтованого лінгвопоетичного аналізу і, найголовні-
ше, абсорбувати самі аксіоматичні засади методу (див. с. 69 – 
А.Ф.Лосєв про аксіоматичність як основу будь-якого аналізу): про 
цілісність художнього відтворення дійсності на противагу до інших 
типів, про естетичність художнього висловлювання (а тому і принци-
пову неможливість “позатекстового” осягнення тексту), принцип лін-
гвопоетики про рух відповідно до архітектоніки тексту тощо.  
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Звідси дозвольте виконати раптовий стрибок до частин роботи, що 
за структурою стоять попереду, а тому так нахабно досі проігнорова-
них рецензентом (чи то просто рецепієнтом). Принаймні, деякі мірку-
вання, що могли б пояснити такий порядок розгляду, було викладено 
у напівімпліцитній формі в “експозиції” статті, але, простіше кажучи, 
сутність яких полягає у банальному потязі до критики або неприпус-
тимості суцільної медовості диферамбу.  

А отже, “Філософія пізнання”. Під такою назвою у роботі фігу-
рує перший структурний підрозділ. “Апологія пізнання” (безумовно 
аналітичного) – даний варіант міг би легко стати на місці авторського. 
“Qui non est nobiscum, adversus nos est” – таким чином можна було б 
охарактеризувати специфіку аранжування матеріалу і його словесно-
го оформлення. Апологетичний текст ніколи не прагне до цілісного 
погляду і холодного, безпристрасного міркування. Із останнім у нього 
різні цілі (але це навіть і необов’язково), а головним чином – різні 
шляхи. Апелятивність, вибірковість, упередженість (часто у сенсі пози-
тивному), строкатість прикладів і доказів – базові ознаки апологій.  

Скажіть: кому не закарбується у пам’ять відступ Григорія Бого-
слова про три сонця, що, злиті у неподільну єдність, палають у небі 
(зі слова “Про Святу Трійцю”), та хіба ж хтось стане стверджувати, 
ніби цей поетизм адресовано логіці? Чи ж не подібний ефект має й 
“кортеж комунікаторів” (с. 15), ба й цілі екскурси у барвистий і ви-
шукано однозначний світ української й світової “наукової публіка-
ції” (с. 17-20)? І справа не в недоцільності усієї цієї 
“глококуздрівської екзотики” на сторінах навчального посібника, а в 
її очевидному тотальному домінуванні й навіть перебиванні того 
справді чіткого, грунтовного й послідовного теоретизування, тих на-
справді корисних висновків, які містяться у даній та наступній части-
нах книги. Тут є сенс повернутись до геометрії аргументації у 
“Філософії пізнання”. 

 Принципова здатність запропонованого матеріалу до розміщення 
у твердих кордонах схеми (недоцільно повторювати її компоненти) 
складає беззаперечну його перевагу. Більше того, науковець долучає 
широкий контекст з історії мовознавства (Московський лінгвістичний 
гурток – Празький лінгвістичний гурток – радянське мовознавство 20-
30-х, 40-60-х років тощо), робить окремі посилання на праці провід-
них філологів сучасності (зокрема, Марселя Райх-Раніцкі), що неод-
мінно активізує вже набуті студентами знання та складає добрий сти-
мул до виходу за межі відомостей, представлених у монографії і са-
мостійного опрацювання джерел різного спрямування.  
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З іншого боку, окремі частини тексту монографії (наприклад, пер-
ший підрозділ) функціонують у якості своєрідних компасів на сплете-
них поміж собою шляхах різноманітних терміносистем. Інші, у свою 
чергу, скеровано на “переоцінку цінностей” і руйнування ідолів су-
часних (і не тільки) мовознавства й літеретурознавства. Дослідник 
виставляє на кон фундаментоутворюючі цеглини структурної лінгвіс-
тики, вбачаючи у них кіріння “неприємних” явищ у філологічних дис-
циплінах в їх сьогоднішньому стані (серед іншого – формалізм науко-
вого мовлення, безпомічність лінгвістики у дослідженні мовлення, 
художнього і поготів тощо), а також, принаймні, підіймає низку ін-
ших дискусійних питань науки про мову.  

Другий за чергою і останній розділ, на який звертається увага ша-
новних читачів, присвячено критичній репрезентації повної парадиг-
ми теорій тексту та моделюванню власної, основні засади якої сфор-
мульовано автором у багатоаспектному представленні тексту як яви-
ща, що функціонує як дискурс (тобто є наслідком потенційної діалогі-
чності), як фрейм (або у термінах монографії як широкий контекст), 
як інформація (у монографії окреслено основні формули зміни / втра-
ти інформації у процесі пізнання при проходженні через ланцюг 
“алгоритм – кодування – канал зв’язку – алгоритм – декодування”), 
як концепція (представлено як головний об’єкт лінгвопоетики), як 
естетичності (як економічності + місткості тексту; естетичність роз-
глянуто як категорію із різним ступенем інтенсивності у різних типах 
тексту) і як процес. Останній підрозділ “Текст як об’єкт лінгвопое-
тики” не являє собою квінтесенцію або суму положень, сформульова-
них у попередніх структурних одиницях теоретичної частини (чого 
можна було б очікувати), а є сукупністю настанов та аксіоматичних 
тез, що можуть і мають бути використані лінгвопоетиком. Звертаю-
чись до цілої низки лінгвістичних та літературознавчих вчень та на-
прямків із обов’язковим посиланням на основних представників 
(напр., у параграфі про прагматику висловлювання – на Ч.Морріса із 
його семіотичною моделлю “семантика – синтактика – прагмати-
ка”; у підрозділі про текст як дискурс – З.Херріса, Т.ван Дейка, 
К.Л.Пайка, І.Беллерта, а також на російських дослідників, таких як 
О.В.Олександрова та О.С.Кубрякова із різним розумінням терміну 
“дискурс”; кажучи про текст як фрейм – на “батька” самого терміну 
М.Мінського та того ж таки Т. ван Дейка тощо).  

Водночас професор А.М.Науменко перелічує деякою мірою перед-
вісників лінгвопоетичного підходу до вивчення тексту 
(літературознавча стилістика – Віноградов, стилістика декодування – 
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Арнольд, лінгвостилістика тощо). Власне, лише тезово відображені 
панорамність та ємність роботи, а також стовідсоткове “оживлення” 
висунутих теоретичних положень говорять самі за себе і свідчать на 
користь наукової придатності роботи та її зверененості у необмежену 
перспективу. І поставити на цьому б крапку... 

Якщо б не ще кілька слів (які аж зриваються з вуст) про боротьбу з 
вітряками чи то просто ефектну війну, яка розгортається на сторінках 
посібника. Остання, зокрема, окремими атаками накочується на 
“фрейм”, “дискурс”, “прагматику” + ”оцінку”, вже не кажучи про 
“гіпертекст” чи “інтертекстуальність”. І якби ж то був блітцкріг...  

Зовсім навпаки: прокламована лінгвопоетика, немов прекрасна 
Афродита, раз-по-раз виринає з піни морської і знов занурюється під 
стотонну термінологічну масу. А отже замість традиційного висновку 
хотілося б завершити конкретними пропозиціями (з ласки автора ре-
цензованої монографії), які грунтуються виключно на інтересі, спро-
вокованому матеріалом посібника: написати окремі дослідження нак-
шталт “Постмодерністський текст / гіпертекст та под. як об’єкт 
лінгвопоетичного аналізу” або “Терміносистеми сучасної лінгвіс-
тики (з аналізом їх вад та аргументацією на користь альтернатив-
них)” тощо. Немає сумніву, що враження від останніх буде аналогіч-
ним за ступенем резонансності, ніж те, що залишається від прочитан-
ня прорецензованої монографії.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


