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• ПОЧАТКУ XX СТ.):
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МонографУю львУвськоУ дослщнищ Н. В. ЗелУнськоУ присвячено 
дослщ женню  украУнськоУ науково'У ллтератури в ¡старинному, 
типолопчному та естетичному аспектах, причому на перше \псце 

висуваеться останнУй -  естетичний, який 
передбачае новий пщхщ до вивчення 
наукових твор1в -  з позищй поетики. Цей 
шдхУд не лише репрезентовано на теоре
тичному рУвш, а й втУлено в монографУУ 
авторки, що мае не лише наукову щншсть, 
а й естетичну.

Актуальшсть I своечасн1сть монографй' 
не викликае сумшвш. УкраУнська наукова 
л1тература не лише не ставала ранУше 
предметом дослщження науковц1в, а й не 
завжди отримувала право на юнування як 
л1тературне явище. Але виб1р предмета 
доел У дженн я зумовлений не тУльки наяв- 
нУстю «бУлих плям» в УсторУУ укра'УнськоУ 
науковоУ лУтератури, а також специфУкою 

науки як виду дУяльносп. Н. В. ЗелУнська цитуе з цього приводу 
X. Ортегу-У-Гасета, який зазначае, що наука разом з мистецтвом 
е найвУльшшими видами дУяльносп, бо вони найменше залежать вУд 
соцУальних умов. Упродовж усУеУ УсторУУ людство мало змогу 
виражатися як у мистецтвУ, так У в наущ, навУть якщо полУгичнУ та
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сощальш умови не сприяли цьому. Саме тому наукова украУнська 
литература ¡снувала, коли не ¡снуFsa.ua УкраУна як держава.

Одш ею  з ключових проблем рецензованого дослщ ж ення 
е дефшщ!я поняття «украТнська наукова книга».

По-перше, трудноиц виникають стосовно термша «украТнська». 
Н. В. Зелш ська пропонуе послуговуватися для визначення 
вщповщних лпературних явищ такими ознаками — авторство 
1 територ1я. Таким чином, украУнськими книгами е не лише и , що 
створен! украУнською мовою, а й т!, що належать авторам-укра'Унцям 
або написат на територ!!' тогочасноУ УкраУни незалежно в!д мови 
орипналу. Кр1м того, чш ьне мшце посщають ! роботи етно- 
графшного характеру, присвячеш УкраУн!. Такий пщх!д е надто 
широким, але вш дозволяе розглянути великий масив текст! в, яга 
рашше не потрапляли як до наукових розвщок з художньо'У чи 
публщистично'У, так ! з науковоУ лператури,

По-друге, проблемним е друга частина терм ¡на -  «наукова кн ига». 
Доелщниця, ор!ентуючись на специфшу загальнонауковоУ ситуащУ 
XIX -  початку XX столптя , пропонуе грунтуватися ш д час 
визначення вщповщних джерел критеркм синкретичност!, який 
у цьому випадку вказуе на наявшсть у виданш «бодай незначноУ 
ю лькосп науковосп» (с. 38). Ушверсальний п!дх!д ускладнив 
завдання роботи, але дозволив осягнути значний матер!ал, не досл!- 
джуваний рашше.

1сторичний пер ¡од, що обрано в монограф!У для анал1зу, за 
визначенням Н. В. ЗелшськоУ становить лише XIX — початок XX 
столптя -  1де пер!од [йдсутносии державности УкраУни таТУ политично!' 
залежносии в1д Росй'. Ставлення до укра'Унсько'У к н и г и  в цей час не 
було, м ’яко кажучи, сприятливим, бшьше того, XIX столптя стало 
для УкраУни часами заборони укра'УнськоУ культури \ мови. Але 
в книз! переконливо доведено, що \ в цей пер ¡од укра'Унська наукова 
думка юнувала \ розвивалася за власними законами. Хоча пер ¡од 
досл!дж ення так чн ко  обмежено, увагу прид!лено засадам  
становления украУнського наукового книговидавництва насппльки 
грунтовно, що можна говорити про екскурс в юторго укра'УнськоУ
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книги та створення пертдизацй' ГУ розвитку з VIII до початку XX 
столптя. У монографЙ проаналгювано тексти КиУвськоУ Pyci та 
пер1оду «украУнського в!дродження», що були певною Miporo 
науковими. Отже, монограф1я Н. В. Зсл1нськоУ м1стить грунтовний 
юторичний огляц розвитку укра'УнськоУ науковоУ книги з витоюв до 
4ac¡B радянсько'У влади.

3 огляду на те, що предметом анализу стали досить pÍ3HOMaHÍTHÍ 
зразки науковоУ книговидавничо'У продукцй', монограф! ю побудовано 
як комплекс роздЫв, що по суп е окремими науковими розвщками 
в галуз]' поетики укра'УнськоУ науковоУ лператури. Кожен розд1л 
е структурно i семантично закшченим твором, i може ц!лком 
сприйматися окремо вщ основного тексту. Назвою роздилив е цнтатн 
з наукових твор!в, що пов’язан1 певною м!рою з темою. Так, 
наприклад, роздш, присвячений иворчосий b í / f o m o t o  украУнського 
науковця О. О. Потебн i мае заголовок «Поезш... вннагороджуе за 
недоско-нал!сть науковоУ думки...», що е цитатою з роботи 
О. Потебн! «Думка й мова». Заголовки-цитати зумовлен! методо- 
лог!чною специф!кою рецензовано'У монограф!!': ГУ присвячено 
поетиц! науковоУ л!тератури, i тому книга Н. В. ЗелшськоУ як вз!рець 
укра'УнськоУ науковоУ лператури засвщчуе ту ознаку останньоУ, яку 
авторка визначила як пол!функцюнальшсть. Шшфункцюнальшсть 
полягае в тому, що науков! твори виконують не лише основн! -  
когн!тивну та гносеолог!чну -  функцГУ, а й естетичну. П оль 
функц!ональн!сть «Поетики приголомшеного слова» е очевидною.

Цитатшсть заголовк!в вщбиваеться не лише на p¡Bt¡¡ окремих 
розд!л!в, атакож у назв! рецензовано'У роботи. Слушними е авторсьга 
коментар! у випадках кожно'У цитати i посилання. Ми можемо додати 
до основних характеристик рецензовано'У монографй' ГУ ¡нтер- 
текстуальнють, тому що досл!дниця не лише цитуе науков! твори, 
а й створюе вс! умови для того, щоб щ твори «ожили» на сторшках 
книги.

Книга Н. В. ЗелшськоУ характеризуеться, на наш погляд, i rinep- 
текстуальшстю, яка тут виражаеться у можливосн сприйняття 
тексту з початку, або з ганця, або з середини, тобто монографто
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побудовано таким чином, щоб рецишент, зацшавлений одним 
аспектом анал1зу, легко м!г знайти у а  ¡нни пов’язаш з ним. Книга 
одночасно е фрагментарною 1 цшсною, вона мютить ¡мплщитний 
внутр1шн!й довщник ушверсального типу, виступае коментарем до 
себе самой Саме тому часто зустр1чаються посилання на шип 
роздши, повтори цитат, повтори! зауваження. Це приклад науково! 
роботи нового поколшня, що вщбивае особливосп традицшноТ 
науковоТ л!тератури ! можливост! нових видань електронного типу.

Проблеми, що дослщжено в робот! Н. В. Зел!нськоТ, вщбивають 
специф!ку украТнськоТ науковоТ л!тератури як в мовознавчому 
аспект!, так ! в л!тературознавчому. Це демонструють загально- 
теоретичн! розд!ли, як! мають шдзаголовки «Поетика тематики», 
«Поетика лПературно!' форми», «Поетика засоб!в увиразнення 
тексту»; роздши, присвячен! науков!й спадщин! окремих автор!в 
«Поетика ОлександраПотебн!», «Поетика 1вана Франка», «Поетика 
Володимира Домбровського»; розд!ли, що характеризують р!зн! 
групи ! жанри науковоТ л!тератури «Поетика еп!столяр!ю», «Поетика 
науковоТ рецензп», «Поетика наукового огляду» тощо.

Кожен роздш супроводжено б!бл!ограф!ею в порядку появи 
джерел у текст!, а, кр1м того, робота мютить загальний перелш 
використаноТл!тератури,! цей перелш свщчить протитан!чну працю 
автора. Весь допом!жний апарат видання демонструе грунтовний 
п!дх!д до анал!зованих проблем.

Монограф!я Над!!' Зел!нськоТ «Поетика приголомшеного слова» 
е не лише глибоким науковим дослщженням у галуз! юторп 
видавничо'Тсправи, а й зб!рником науковихстудш з поетики науковоТ 
л!тератури, юторп та теорп лггератури, стил!стики наукового тексту. 
Т ака книга стане у пригод! як серйозним  науковцям, так 
! початювцям, як! ц!кавляться юторюю та лНературою.

Наталш Кондратенко

59- т а  НАУКОВА КОНФЕРЕНЦ1Я 
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ 

I НАУКОВИХ ПРАЦ1ВНИК1В ОДЕСЬКОГО 
НАЦЮНАЛЬНОГО УН1ВЕРСИТЕТУ 

,  1м. I. I. МЕЧНИКОВА

22-24  л и сто п ад а  2004  року в О деськом у н ац ш н ал ьн ом у  
ушверситет! ¡м. I. Е Мечникова вщбулася чергова 59-та звНна 
наукова конф еренц!я. У склад! сек ц п  ф !лолог!чних наук 
працю вала п!дсекц!я «А ктуальн! проблеми ж урнал 1’стико- 
знавства». Кер!вник п!дсекц!Т — доктор ф !лолоп'чних наук 
А лександров О. В., секретар -  кандидат ф ш олопчних наук 
Кутуза Н. В.

Усього було виголошено 12 доповщей.
К андидат ф !лолог!чних наук 1ванова О лена  виголосила 

доповщь на тему: «1БТ: стратепя ! тактика сучасно'Т критики». 
В допов!д! розглядаеться книжка Поря Бондаря-Терещ енка 
«Текст-90-х: геро'Т та персонаж!» з позицп стратепТ письма, 
запропоновано! та зреал!зованоТ в н!й у якосН комун!кативних 
нам!р!в критики.

Чинником смисло- та формооргашзацп окремих критичних 
статей у ц!лу книгу автор доп овда вважае драматург!чний 
принцип: заявка ¡нтриги, репрезентац!я персонажного поля, 
комушкативного простору критичного дискурсу сучасно!' епохи.

К андидат ф !л о л о п ч н и х  наук К он драт ен ко  Н ат аля — 
« Н е в е р б а л ь т  засоби  комун!кац!!' в п олН и чш й  реклам !». 
У допов!д! аналю ую ться явищ а пол!тично!' реклами та РЯ, 
присвячен! виборч!й кампан!!' президента Укра'ши 2004 року. 
Зокрема, зосередж ено увагу на символпп кольору -  пома- 
ранчевому й б!ло-блакитному, на фетишизм! та лубочност! 
укра!нсько! п ол!тично! реклам и . П роведено 31ставлен н я  
в!дпов!дноТ символ!ки в психолопУ, семантиц! та реклам)’.


