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Однією з виразних прикмет мовного розвитку в епоху науково-технічної революції є 
взаємодія і взаємопроникнення різних стилів. Тісні зв’язки наукового і художньо-
белетристичного стилів характеризують мовний стиль роману П. Загребельного «Розгін». 

У романі досить помітний вплив наукового стилю. Це і характерна синтаксична 
будова фраз з віддієслівними іменниками, і численні, різноманітні щодо семантики групи 
науково-технічних термінів. Лексика роману П. Загребельного «Розгін» в значній частині 
належить до такої, що ввійшла в ужиток або активізувалась на протязі 60—70-х років. 
Невипадково від одного з героїв роману ми чуємо визнання, яке свідчить про свідомий 
авторський намір підкреслити виразно сучасний колорит мовлення: «Не знаю, яке він [Іван] 
вибрав тепер наближення до мови комп’ютерів, хоча до мови слів ми теж достосовуємося, 
виходячи з вимог двадцятого віку». 

Склад, функції, способи введення термінологічної лексики в мовну тканину роману 
показові певною мірою для мови сучасної художньої літератури взагалі і визначають 
тенденції розвитку художнього стилю на сучасному етапі; водночас вони характеризують 
індивідуальний стиль письменника. Стилістичні, експресивні функції термінологічної 
лексики, введення її в текст, поєднання з іншими лексичними групами відтворюють 
стильову манеру письменника. 

Вживання науково-технічних термінів у романі зумовлене не лише темою твору 
(герой роману Карналь — вчений, спеціаліст з кібернетики), бо в такому випадку 
термінологія могла б вважатися, так би мовити, механічно обов’язковим засобом створення 
специфічного «наукового» колориту і була б використана як засіб орнаментального 
зображення. Набуваючи самостійного значення, терміни стають однією з найактивніших 
складових частин лексики художнього мовлення, однією з стильових домінант контексту 
художнього твору. Органічне поєднання термінологічної лексики — науково-технічної та 
загальнонаукової — з іншими лексичними шарами досягається, наприклад, у синонімічних 
рядах, мовних або контекстуальних: «Тепер.... підсовував йому [Карналеві] людей Кучмієнко 
і вже добирав точнісінько таких, як сам: знівельованих, зоднаковілих»; «Говорити треба не 
про холод науки, безпочуттєвість, раціоналізм техніки, а передовсім про безособовість, 
ірраціоналізм того суспільства, в якому порвалися всі зв’язки між самим суспільством і 
людською особою»; «Чи можна замінити велич, яка скупчується, акумулюється в одній лиш 
людині, величчю загальною, приступною, безмірно щедрою?»; «Ущільнюєш, сконденсовуєш, 
спресовуєш свій час, підкоряєш його собі, скидаєш із себе неволю невпорядкованості і знову 
дихаєш свободою, але якогось ніби вищого порядку, позбавленою невідомих обмежень і 
вимушених заборон»; час «переробляється, перетворюється, конденсується, переганяється 
через наші машини». 

Вживаючись у синонімічних рядах, терміни не втрачають свого загального значення, 
вони сприяють багатогранності зображення, його різноплановості, підкреслюють значеннєві 
відтінки, зазнаючи контекстуальних змін. Часом в один синонімічний ряд вводяться терміни 
які тільки приблизно можуть бути названі синонімами тільки у відповідному контексті, коли 
кожен із нанизуваних складників ніби втягує в свою семантичну орбіту термін, який при 
цьому розширює своє значення. Пор., наприклад: «Такий собі здрібнілий Мефістофель, 
проти якого не хотілося боротися, надто що й сам не почувався ще Фаустом, а був лише, 
сказати б, сировиною, заготовкою, наближеною моделлю майбутнього вченого». 

У романі тісно переплітаються мовні партії персонажів і мовні партії автора: пряма 
мова переходить у невласне-пряму, через яку автор передає внутрішній стан героя, його 
роздуми, світосприймання. Авторська партія немовби продовжує ці внутрішні голоси, 
перегукується з ними, наближаючись до мови того чи іншого персонажа не тільки 
інтонаційно й структурно, але й за лексикою. Оскільки більшість героїв роману причетна до 
наукового світу, природно, що цим мотивується широке введення наукової термінології і в 



мову автора. Він ніби оцінює події з позицій героя, мислить властивими йому категоріями. 
Серед термінів, уживаних в авторській мові, значна кількість слів, які відзначаються вузьким 
термінологічним значенням. Вони не завжди зрозумілі широкому колу читачів. Введення 
вузькотермінологічних слів є, зокрема, ефективним прийомом «інтелектуалізації» мови 
роману, дієвим засобом прилучення читача до світу наукових уподобань, пошуків, 
переконань героїв твору1. Використання різних форм тлумачень такої термінології, часто 
досить винахідливих (синонімічні ряди, перифрастичні звороти образного значення, 
розгорнуті непрямі описи-характеристики і т. ін.), має на меті не тільки і не стільки логічне 
пояснення, скільки актуалізацію естетичних, емоційних, стильових потенцій слова в 
контексті, де взаємодіють різні лексичні засоби, а відповідні терміни відображають якісь 
нові грані загальновживаних слів. Наприклад: «Дискурсивність, перебирання 
найдоцільніших вирішень, гіпотез, фактів може бути застосована тільки, сказати б, на рівні 
вищому, а як розібратися в безмірі й невичерпності життєвих явищ?»; «Чи можна узгодити 
шаленство крові й пошуки абсолюту? Навіть у світі духу все прямує до своєї протилежності. 
Явище гераклітівської енантіодромії. А тобі лишається так звана фрустрація — вигадка 
інтелектуалів двадцятого віку, ця вимушена відмова від задоволення життєвих потреб». 

Маловідомі не для спеціалістів терміни пояснюються, як правило, один раз, а потім 
уже вживаються як такі, що мають бути відомі й звичні. У подібних випадках точне знання 
змісту терміна не завжди важливе, він функціонує просто як сигнал «нехудожнього» стилю 
— цього досить2. Тому видається доречним, не вражає введення таких раритетів, що 
межують із авторськими оказіоналізмами, утвореними на іншомовному ґрунті: «У танці 
вона (Айгюль) нагадувала іноді постріл, блискавицю, надхмарність. Легка, як Психея, яку 
підносять духи, ніжна, наївна, безмежно добра. Все це помагало забути її ігнорантство, 
простити байдужість до найочевиднішого, їй навіть личило незнання найпростіших речей». 

У випадках насичення контексту термінологічною лексикою важить саме звучання 
слова, сама його фонетична оболонка. Треба сказати, що П. Загребельний завжди надавав 
великого значення елементам фоностилістики, послідовно використовуючи стилістичні 
засоби звукопису. 

Цікавими є поєднання книжної, іншомовного походження лексики, яка має 
відтворити фономорфологічні іномовні (неслов’янські) елементи: «Досить було грандіозного 
вибуху людських знань, які породили ядерну енергетику, кібернетику, нову генетику, як 
негайно виникли теорії так званого постіндустріального суспільства»; «Забувається про 
стійкість антропологічних, етнічних, генетичних порогів, набутих звичок, вони не 
абсолютні, але й стійкі!». 

Незвичні слова-терміни в романі, відбиваючи здебільшого іншомовне походження, 
розширюють сферу своєї лексичної сполучуваності. Абстрактна лексика, яка поступово 
втрачає ознаки вузьковживаності, не належить до якоїсь однієї галузі, може включатися в 
текст без відчутних метафоричних зсувів, наприклад: «В двадцятилітньому їхньому житті 
була... сконденсованість подій»; «Карналь не звик, щоб до поїзда чи літака його проводжала 
дружина. Вічна заклопотаність у неї і в нього, обурлива несинхронність їхнього життя 
змусили відмовлятися від ритуалу проводжань і зустрічань, це міг дозволити собі хіба що 
Карналь, поки не закрутило його в гігантській каруселі науки...» Стилістична і експресивна 
настанова подібного слововживання очевидна: створення книжного мовного колориту, 
загальної наукової мовної атмосфери, яка охоплює навіть описи звичайних побутових 
ситуацій. Словам, що мають відрізнятися своєю точністю, визначеністю семантичної сфери, 
надається перевага поряд із їхніми давно узвичаєними у мовленні синонімами (наприклад, 
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замість загальновживаного необізнаність вживається більш книжне слово 
непоінформованість): «Олексій Кирилович болісно ламав брови, він не вмів бути нещирим, 
але й не бачив для себе іншого виходу, тому щосили вдавав непорозуміння, 
непоінформованість, грав у наївність, забуваючи, що актор з нього — ніякий». 

Звертає на себе увагу своєрідна «цитація» уривків наукового змісту, введення цілих 
«трактатів», досить значних за обсягом. Стилізація наукової манери висловлювання займає 
помітне місце в романі і ґрунтується перш за все на обігруванні зовнішніх, «поверхневих» 
рис стилю, на доборі типових лексичних елементів. Передаючи, на перший погляд, чисту 
інформацію, задумані як фрагменти об’єктивного зображення, насправді ці уривки звучать 
емоційно, входять до системи стилістичних засобів художнього твору в цілому. Емоційність 
виникає в мікроконтексті завдяки новій лексичній сполучуваності, сміливим поєднанням 
звичайно далеких слів. Пор.: «Сам себе Карналь міг би віднести до науковців-стимуляторів, 
до постуляторів, режисерів од науки, які тільки ставлять проблеми, можуть показати шлях 
розв’язання тої чи іншої, набір етодів, джерел інформації. Це темодологи, організатори, 
спеціалісти по координації й керівництву групами й колективами»; «Машинами людей не 
заміниш, державні рішення повинні пройти через людське серце, чиї що, набути душевності, 
мати той необхідний емоційний елемент, який тільки й робить їх людськими. Але підґрунтя, 
основу, інформацію, найліпші варіанти рішень можуть дати машини»; «Карналь, 
схаменувшись від свого запаморочення, спробував вивільнити всі сили свого розуму для 
головного. Як у Лейбніца: ніяких відхилень у рішучих справах! Щодня робити своє і щоразу 
нове. Забути про контрфактичні твердження типу «якби та коли б» і кинутися на штурм 
невідомого й недосяжного. Теорема Фермі, то й теорема! Дискретний аналіз», то хай буде й 
він!» 

Термінологія використовується як один із засобів створення характеру. Зовні 
об’єктивний переказ Юрієм уривка з лекції академіка Карналя пронизаний іронією і 
самоіронією; герой сміється з нагромаджених «важких» термінів і з своєї неспроможності 
зрозуміти їх: «Я навіть пробував відвідувати лекції академіка Карналя для співробітників. 
Безнадійна справа. Недобереш і не запам’ятаєш! Ось послухайте: «Інтерпретація 
відрізняється від трансляції принципово лише тим, що в процесі трансляції результат 
перетворення вихідної програми фіксується в пам’яті робочої програми...». 

В таких об’єктивних описах терміни вживаються у прямому значенні, але саме 
введення їх у художній текст, вихід із термінологічної системи певної галузі знання, не 
можуть не викликати семантичних змін, нашарувань в елементах значення. Так чи інакше 
термінологія в художньому творі має відношення до змалювання людини, її душевного 
стану, почуттів і т. д. Поняття, означені термінами, стають вихідною точкою при образному 
порівнянні. Декілька характерних прикладів: «Вирватися б з цього світу, полинути туди, де 
панують швидкості, що переважають швидкість світла, де вже ціле не завжди більше за 
частку, а точка набуває протяжності, де матерія, сконденсовуючись у нематеріальну 
тяжкість, самознищується, кінчає самогубством... Ні, жити! Побороти душевну знемогу, 
очиститися, оновитися і жити...»; «Ось так і лишилися в його (Карналевій) пам’яті в 
несподіваному сусідстві... і перші звуки рожевого вальсу, і глухуватий Андрій Карналь у 
машинному залі обчислювального центру, де комп’ютери шуміли, мов весняний дощ у 
зеленому листі». 

Терміни в тексті нерідко супроводжуються авторськими посиланнями та вказівками 
на джерело. Цей прийом використовується як форма вираження мовних оцінок, виконує 
емоційно- та експресивно-оцінні функції: «[П р о н ч е н к о:] Які в нас принципи? Шукати 
справжні характери, справжню людську велич, уміти вгадувати її навіть у незначних 
натяках й проблисках, у формах детермінованої потенціальності, висловлюючись науково». 
Вказівка на джерело може носити і більш конкретний характер: «[К а р н а л ь:] Після мене 
виступив той директор і почав кричати з трибуни, щоб я затямив собі й передав усім, хто 
має нахабство так мислити, як я, що вони оте давнє і нікому не потрібне каміння повикидали 
б у водосховища. Він мав на увазі водосховища, створені на Дніпрі при будівництві 



гідростанцій. Для нього, бачте, вже немає ні озер, ні рік, ні моря, — просто водосховища. 
Така собі розкішна технократична термінологія». 

Численні посилання, привертаючи особливу увагу до слова, роблячи його об’єктом 
авторської мовної оцінки, підкреслюють, так би мовити, самодостатність, самоцінність 
слова в художньому творі — слово стає предметом зображення. Мовні оцінки, різнобарвні, 
різнооформлені і багатопланові, сприяють об’ємності словесної тканини твору, вони звучать 
то як серйозні наукові посилання, то напівжартівливо, насмішкувато-іронічно і т. д. Пор.: 
«[А н а с т а с і я:] Хіба щастя вимірюється часом? Воно не має тривалості, хронологія чужа 
йому и ворожа... Воно не вкладається в спримітизований ряд бінарного числення...» 
«[С о в и н с ь к и й:] Ти засвоїла термінологію кібернетиків»; «[А н а с т а с і я:] Але ж 
відпочити... відійти... ну, як висловлюються технократи, перезарядити батареї — ви маєте 
право?»; «[К а р н а л ь:] Колись Анрі Пуанкаре склав цілу оду слову «енергія». Я міг би 
сказати те саме про глушковські «системи», бо це слово творить закон, елімінуючи 
виключення, дає те саме ім’я різним за змістом, але схожим формою діям і поняттям». 

Цікавим різновидом мовних оцінок є відтворення пошуку потрібного слова, яке 
часто виходить за межі вузького професіоналізму. Цей процес пошуків ніби 
матеріалізується, наближається до читача і зумовлює врешті-решт відбір і затвердження 
терміна: «Тепер нам пхають ці комп’ютери? І кричать, що комп’ютер усе може відтворити! 
— Змоделювати, — підказав Карналь»; «[К у ч м і є н к о:] Спалах... Молодість... Як це 
тепер кажуть: стреси...». 

У стилі наукового висловлення формуються й авторські термінологічні 
словосполучення: «Хоч Карналь сам був причетний до цього спазматично-поквапливого 
процесу творення, але відчував у хвилини втоми щось мовби напади дивної хвороби, яку 
можна було б назвати еволюційною меланхолією». Намагання висловитись якнайточніше 
змушує персонажів вдаватись до ви тлумачення значень слів, особливо якщо їх ужито де що 
незвично: «[К а р н а л ь:] Ми з ним (Гальцевим) однаково відчуваємо трагедійність 
відставання людської інтелігенції по відношенню до інтелігенції, яку посідає матерія. Слово 
«інтелігенція» я вживаю в широкому понятті. Як розум». 

Термінологія в художньому мовленні зазнає суттєвих змін, випадаючи з лексичної 
системи відповідної галузі науки, метафорично переосмислюючись. У романі 
П. Загребельного вона виступає як одна з стильових домінант, включається в текст з метою 
увиразнення словесного малюнка, активізується як важливий компонент системи образних 
засобів. 
 


