
ОКСАНА КОВАЛЬ-КОСТИНСЬКА, МАРГАРИТА СЛАВОВА 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА МЕТАМОВА -НОВИЙ ВАВИЛОН  

ЧИ ДОРОГА ДО ДІАЛОГУ? 
 

Загальновідомо, що термінологічний апарат кожної науки забезпечує не лише її 
функціональність, а й ефективність, насамперед соціальну комунікативність. І чим 
досконаліший цей апарат, тим повноцінніша його роль у теоретичній і прикладній сферах 
науки. І навпаки, термінологічна невизначеність і понятійний різнобій можуть виявитися 
каменем спотикання як для самої науки, так і для «діалогічності» її в процесі глобалізації 
сучасної наукової думки. (Тут можна було б ще раз нагадати відомий вислів: «Перш ніж 
дискутувати, домовимося про терміни»). 

Це стосується гуманітарних наук, а серед них і літературознавства, де неоднозначність 
вживаних термінів і специфіка мови науки особливо помітна в останні десятиліття. У зв’язку 
з цим мимоволі виникає в уяві образ вавилонської вежі. І тому, коли доводиться спілкуватись 
із колегами з-поза «берлінської стіни», з’являються не тільки термінологічні непорозуміння, 
а й нерозуміння: фахівці говорять ніби різними мовами. 

Звичайно, тут йдеться не лише про термінологічну неперекладність, а про зведений 
протягом десятиріч бар’єр між західним і «марксистським» літературознавством і в 
методологічному, і в поняттєво-термінологічному аспектах. І як наслідок: цей бар’єр не 
подоланий і до сьогодні. Він інколи ставить нас у ситуацію часткової чи навіть повної 
недіалогічності, не кажучи вже про непродумане наслідування західних зразків, яке часом 
трапляється. 

Причиною може бути названий і той факт, що нові відомості про специфіку художньої 
літератури та функції поетичної мови, витворені празькими структуралістами, їх 
французькими колегами та американською «новою критикою», за радянських часів не стали 
надбанням широкого наукового загалу, а якщо й були відомі, то фрагментарно. 

Новий соціокультурний клімат, вільний доступ до світової наукової думки через 
бібліотеки та Інтернет ставить нас перед потребою узгоджувати параметри наукового 
пізнання і, зокрема, наукової термінології. 

У сучасному літературознавстві поряд із загальноприйнятими національномовними і 
давно засвоєними термінами давньогрецького чи латинського походження з’являються нові 
терміни типу гіпертекст, інтертекст, дискурс, гендер. Ми вже послуговуємося 
модернізованою метамовою, що є абсолютно нормальним у динамічному процесі оновлення 
гуманітарних наук, серед них і літературознавства. Проте, що принесла нам ця новітня 
метамова? 

Відомо, що об’єкт літературознавства як науки уже за своїм характером передбачає 
постійне залучення понять, а отже, й термінів, близьких, а часом і віддалених галузей наук. 
Правомірність таких запозичень не викликає сумнівів, але не завжди можна погодитися не 
так із фактом самих запозичень, як із способом їх уведення у новий для них контекст. Ось 
приклад, який можна вважати зразком такого мотивованого і аргументованого введення 
терміна іншої галузі науки — лінгвістики — у літературознавчий контекст: це термін 
«дискурс», використаний у відомій праці С. Павличко «Дискурс модернізму в українській 
літературі». Авторка насамперед подає визначення терміна і приклад використання його ще 
Рене Декартом. Далі вона пише: «Точнішого поняття дискурсу надає лінгвістика. В 
лінгвістичному сенсі дискурс означає «відрізок мови, більший за речення». Пропонуючи 
своє розуміння дискурсу (оскільки для неї це основоположний термін), С Павличко показує 
можливості його використання в літературознавстві: «... можна розрізняти дискурс поезії й 
прози, чоловічий та жіночий... виділяти дискурс політичного трактату, весільного тосту, 
похоронної промови чи партійної пропаганди — і так за кількістю форм життя до 
нескінченності». Йдеться про новітнє використання цього терміна в різних сучасних 
філософських школах, і в цьому контексті термін дискурс набуває конкретного наповнення в 
названому дослідженні. Така деталізація конче потрібна, коли термін з іншої наукової галузі 



стає ключовим словом літературознавчого тексту. 
Нерідко натрапляємо на ситуацію, коли автор вважає, що перенесений з іншої поняттєвої 

сфери термін уже вживався в літературознавчій практиці і не потребує спеціального 
осмислення. Більше того, такі терміни потрапляють до термінологічних власне 
літературознавчих словників. Прикладів багато: це мовознавчі терміни (абревіатура, арго, 
внутрішня форма слова та ін.), книгознавчі (брошура, екслібрис, віньєтка, букіністична 
книга та ін.), філософські (апперцепція, гедонізм, єресь, гармонія та ін.), театральні 
(антракт, бутафорія, буфонада, жонглери та ін.). 

Підставою для такого терміновживання може бути не просто спорадичне використання 
спеціального слова, а виникнення в його семантиці усталеного значеннєвого компонента, 
належного до семантичного поля літературознавчої науки. Саме в цьому випадку він може 
бути кодифікований як літературознавчий термін. Наприклад: «Ескіз — незакінчений твір, 
загальний начерк майбутньої картини у малярстві, архітектурі й т. ін., а відтак і в літературі». 

Існує ще один аспект новітнього терміновживання: йдеться про так звану 
«наукоподібність» мови. Тут викликає сумніви таке категоричне твердження, висловлене 
автором словника «Современное зарубежное литературоведение»: «Розвиток термінології — 
не данина наукоподібності, а вимога науки як такої, що забезпечує взаєморозуміння між 
вченими». На жаль, сьогодні термінологічна багатоманітність і різнорідність інколи заступає 
і розмиває поняття, руйнує їх ієрархічність, а часом імітує глибоку наукову інформативність. 

Навала нових термінів чи переосмислення старих у гуманітарному науковому апараті 
прийнятні й функціональні лише тоді, коли вони мотивовані розширенням методологічної і 
концептуальної бази науки. Іншими словами, кожна нова теорія, школа, концепція 
створюється і утверджується через свій новий або переосмислений поняттєвий і 
термінологічний апарат. І відповідно: адекватне застосування і кодифікація цього апарату 
мовними засобами даної національної науки передбачає цілісне і поглиблене засвоєння ідей і 
методів конкретної теорії, школи, концептуального напрямку. 

Спостерігаючи за сучасною тенденцією запозичення термінів із різних наук і різних мов, 
маємо застерегти: терміни не калькуються, не перекладаються, а відтворюються засобами 
національної мови як еквіваленти відповідних наукових понять. У новому баченні, новій 
теорії обов’язково наповняться змістом модерні терміни. Вони забезпечать діалогічність 
нашої науки в світі. 
 


