
В. І. МІНАСЯН 
ТЕРМІНИ В ПОЕЗІЯХ М. БАЖАНА 

 
Загальновідомо, що функціонування спеціальної термінології не обмежується сферами її 
безпосереднього застосування. Особливістю нашого часу — часу бурхливого розвитку 
науково-технічного прогресу — є те, що окремі групи слів термінологічної лексики швидко 
стають загальновживаними. Термінолексика перестає бути тільки термінологічною, набуває 
нових переносних значень, входить у художню літературу як матеріал для нових, 
оригінальних тропів. Ця група лексики, будучи характерною мовною прикметою суспільної 
дійсності, органічно увійшла й у мову видатного українського радянського поета М. Бажана. 

У збірці «Карби» (К., 1978) М. Бажан використовує термінологію різних галузей 
знань. Як і в загально-мовному вжитку, в поетичній мові М. Бажана термінологія широко 
використовується у прямому номінативному значенні з метою реалістичного відтворення 
відповідних предметів і явищ: 

...Дороги братства і дружби  
Від вежі кремлівського муру 

і київських брам золотих,  
Від Балтики хвиль синьо-чорних 

і глетчерів срібної Ужби,  
Від величі площ ленінградських 

і марев туркменських доріг. 
(«Ніколаю Тихонову») 

Глетчер, а, ч., геол. Скупчення на земній поверхні (в горах та приполярних районах) 
великих мас льоду, який рухається під впливом власної ваги; льодовик (СУМ, т. 2, с. 81). 

Таку нестерпну ніс в єстві своєму міць,  
Що краще виповзти з гранатою під трак, 
На всохлу землю впасти горілиць,  
Щоб остаточно в небо зазирнуть. 

(«Нічні концерти») 
Трак, а, ч., спец. Кільце гусениці трактора, танка тощо (СУМ, т. 10, с. 225). 
Термінологічні слова, вживані поетом навіть без спеціальної стилістичної настанови, 

не залишаються, однак, абсолютно нейтральними естетично. Взаємодіючи з іншими 
компонентами художнього тексту, вони зазнають помітних змін у тих своїх рисах, які не 
пов’язані з семантикою, а зумовлені стилістичною замкненістю термінологічної системи, з 
якої взятий цей термін. Прикладом експресивної детермінологізації, викликаної 
безпосереднім контактом терміна з іншими лексичними одиницями, можуть служити рядки: 

Зіниці смерті стежили за Вами 
Прицілами, злобливим зором лінз. 

(«Олесю Гончару») 
...Над виром зір знестись, незмірну, далеч змірять, 
Заглянути в крутіж жадібних чорних дір! 

(«Лампочка вдалині») 
Тут спостерігається явище персоніфікації: у лінз — злобливий зір, чорні діри — 

жадібні. Цікавим є використання цього мовного явища у поезії «Сьома симфонія 
Шостаковича»: 

Нам біль і спрага дихання ще тлумить,  
Ще щирить зуби в кожнім з нас скелет,  
Ще ми не знаємо, чому й навіщо входим  
У зал, освітлений конвульсіями люстр,  
Набитий сірим, змореним народом,  
Зашумлений шептанням смаглих уст. 

Поєднуючи розгорнуту метафору (ще щирить зуби в кожнім з нас скелет) з 



персоніфікацією (зал, освітлений конвульсіями люстр), поет передає драматизм подій, 
відтворює стан людей у блокадному Ленінграді. 

Порівнюючи звичне і давно знайоме з новим, вже відомим, але ще з відчутним 
присмаком (відтінком) незвичності, поет завдяки такому порівнянню розкриває несподівано 
нові риси в звичному: 

І друзі падали, й ревли димучі ями, 
І обрії, немов рвучкі кардіограми, 
То зводилися сторч, то повергались вниз. 

(«Олесю Гончару») 
Особливо помітної експресивної розкованості набувають термінологічні слова у 

широких метафоричних порівняннях, де вони виступають і в прямому значенні і у 
переносному: 

Чи на космічні сфери справді схожі  
Півкулі ці, вражаюче малі?  
Чи просто плазми згущення? Чи, може,  
Мініатюрна копія землі,  
Де все сплелось в доладнім переході:  
Ключі артерій, темні стоки вен,  
Живлющий ґрунт клітин, який на споді  
Таїть росток — свій незбагнений ген? 

(«Пильніше й глибше вдуматися в себе...») 
 
Яскраво виражена метафоричність і в таких рядках: 

З кісток і тріщин викладений склепе,  
Маленький космос скривши у собі.  
Там в’ються смерчі крихітних галактик, 
Двигтять рої движких мікроплеяд... 

(Там же) 
М. Бажан уживає термін з означенням, емоційна наснаженість і психологічне 

забарвлення якого поширюються і на означуваний терміном об’єктивно нейтральний 
предмет (маленький космос, крихітні галактики, рої движких мікроплеяд, незбагненний ген і 
т. д.). 

Передаючи складність людського мислення, поет несподівано залучає терміни з 
астрофізики і космічної сфери, але завдяки такому поєднанню вимальовується яскравий і 
глибокий образ сучасника — людини, що проникає в таїнства природи, космічний простір. 

Як бачимо, М. Бажан в збірці «Карби» використовує термінологію тих галузей знань, 
що визначають сучасний стан науково-технічного прогресу, — кібернетики, фізики й 
астрофізики, медицини й біології, геології тощо. Ця термінологія вживається не тільки і не 
стільки в прямому номінативному значенні з метою називання об’єктивних реалій дійсності, 
а переважно зі стилістичною й естетичною настановою. Поет широко вводить 
термінолексику в мову своїх творів у переносно-метафоричному та асоціативному планах, 
що сприяє створенню неповторних художньо-індивідуальних метафоричних образів. 
 


