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Публіцистика — такий вид суспільно-політичної літертури, в якому поєднуються логічний 
та емоційно-образний способи дослідження і відображення дійсності. 

Публіцистичному стилю властиві не лише логічність, докладність, чіткість, 
послідовність викладу, але емоційність, що зближує його із стилем художньої літератури. 

Емоційне у публіцистичному стилі використовується з метою реального 
відображення дійсності, із спеціальною стилістичною настановою—створювати художньо 
переконливі образи з влучною оцінкою певного явища, факту, події тощо. Основою 
публіцистичної мови чітко виражена авторська позиція (політична, класова у стилі 
публіцистичної літератури активно функціонує емоційна лексика, зокрема лексеми з 
експресивним словотвором, із зменшувально-пестливими і пейоративними суфіксами. 

Публіцистичні твори мають широкий діапазон емоційних оцінок — від позитивних, 
високого громадянського звучання до яскраво негативних, сатирично-іронічних — залежно 
від ідейно-тематичної спрямованості твору. 

Розглянемо полемічну спрямованість творів, в яких ідеться, наприклад, про ворожу 
діяльність «ревнителі спасіння, звільнення України» — українських буржуазних 
націоналістів. Звичайно, поряд з афективними негативними оцінками ворогів радянського 
ладу і народу у мовній палітрі майстрів публіцистики активними є й засоби з позитивним 
забарвленням. Це стосується творів про життя трудящих західноукраїнських земель у перші 
повоєнні роки. У публіцистів Я. Галана, Ю. Мельничука, А. Хижняка, К. Дмитрука1 — 
авторів ряду яскравих, пристрасних творів, спрямованих на викриття українського 
буржуазного націоналізму. У збірці з образною назвою «Під чужим порогом» О. Мельничук 
щедро використовує найрізноманітнішу емоційну лексику із пейоративними суфіксами 
типу: катюга, звірюка, чудовисько, писака, товстючий стариган, бездарна писанина, 
синки, уенерівщина, націоналістична гавкотня, волоцюга, ревище, полчища, плюгавенький 
пияка, ненажера тощо. Цікаво, що в публіцистиці зі стилістичною настановою вживаються 
позитивно-оцінні іменникові суфікси, що надають лексемам різко негативного забарвлення 
залежно від контекстуальних умов, семантики твірної основи. Наприклад, суфікси -ятк(о),  
-к(а), -еньк(а), -ц(е) у цих контекстах передають відтінки різко негативних емоцій. Так, 
зменшувально-пестливий суфікс -ятк(о) посилює емоційність негативного, викривального 
контексту, в якому націоналіст називається «миршавим сліпеньким цуценятком»; «Ще як 
було миршавим сліпеньким цуценятком, то, як і всі, годувалося маминим молоком» 
(Ю. Мельничук). Подібне стилістичне забарвлення має іменник «компанійка» із 
зменшувально-пестливим суфіксом -к(а). Негативну оцінку підсилено відповідними 
епітетами «дурисвітський опус», «галаслива компанійка»: «Увійшовши таким чином у 
професіональну форму і зосливши якийсь дуриствітський опус, вони всією галасливою 
компанійкою ідуть до свого опікуна». 

Іронічно-сатиричний колорит публіцистичних творів створюється, зокрема, завдяки 
стилістичній ролі іменникових суфіксальних утворень із зменшувально-зневажливою 
оцінкою типу: газетка, газетчина, документик: «З В’єтнаму,— читаємо в націоналістичній 
газетці, — щасливо повернувся Богдан Копистянський, американський офіцер, що у 
непроглядних джунглях ставив чоло комунізмові» (К. Дмитрук); «Вже були спроби наклепів, 
обману, використання моїх старих дружніх листів як «документиків», поки що це розбилось 
об безсумнівну мою правоту і чесність, але хтозна, що ще вигадають» (А. Хижняк); «А там, 
на зарубіжних смітниках, перелітні безбатченки, як їх влучно охрестив Михайло Стельмах, 
роздмухували психічні атаки на українську радянську культуру, галасуючи у продажних 
газетчинах, які годуються доларовою лемішкою...» (А. Хижняк). 
                                                           
1 У статті використано ілюстрації з творів: Я. Галана, Ю. Мельничука, А. Хижняка, К. Дмитрука (див.: Галан 
Ярослав. Твори В 2-х т., т. 2, К., 1953; Мельничук Ю. Під чужим порогом. К., 1974; Хижняк А. Слово сучасника. 
К., 1974; Дмитрук К. Безбатченки, Львів, 1974). 



Надзвичайно продуктивно використовує мовні засоби емоційності Я. Галан. 
Письменник вживає емоційну лексику, часом лайливу, для викриття націоналізму, фашизму: 
графоман, хижаки, брехня, братія, зрадники, ідіот, п’янюга, лакей, провокатор, попихач, 
каїни тощо. Одним із засобів образності слова творів Я. Галана є експресивний іменниковий 
словотвір. В основному у викривально-іронічній функції виступають зменшувально-пестливі 
суфікси типу -ок (бичок), -ик (животик, братик), -ц(е) (сальце, черевце, тільце), -чик 
(журнальчик, паничик, любчик, буржуйчик), -к(а) (газетка, нічка, овечка, голівка), -ок 
(особнячок, великомученичок, панок), -ин(а) (писанина) та ін. Власне пейоративні суфікси у 
своєму прямому значенні менш активні: -юк(а) (шаблюка, каменюка), -уган (дідуган), -ище 
(зборище), -уш(а) (чинуша), -юг(а) (п’янюга, катюга), -он (солдафон), -ан (політикан), -н(я) 
(солдатня) та ін. Основи, які сполучаються із емоційними суфіксами, мають здебільшого 
конкретну семантику. 

Як посилюється зневажлива оцінка контексту завдяки засобам експресивного 
словотвору, можна бачити на таких прикладах: «І все було б добре, плили б спокійні дні і 
ночі, рівними шарами наростало б у вічність на животику сальце, коли б не червона 
примара»; «Він має десять імен і стільки ж прізвищ, його знайдете в кожній газетці, в 
кожному журнальчику. Якщо хочете — він вам і рецензію напише з дотепами, живцем 
вкладеними у майстра Слонімського»; «Славно, герої ви наші, великомученички вкраїнські, 
тільки, може б, ви спробували так зо два тижні не їстоньки, воно може б, і черевця попухли, і 
копитка б застигли, так зате повітря... було б свіжіше» (Я. Галан). 

Взагалі, в публіцистиці викривальної спрямованості широко вживається лексика з 
суфіксами пейоративного (осудливого) експресивного значення: «Справа в тому, що Бандера 
з своїми оунівськими відщепенцями служив тривалий час під командуванням Оберлендера, 
що він добре знав «підноготну» цього гітлерівського катюги» (Ю. Мельничук); «Він знав, де 
Михайло, але не відав, звідки взялося лихо, відки взялися двоногі чудовиська, які красу 
місячної ночі, красу пісні і мрії перетворили в пекло людської муки» (Ю. Мельничук); 
«Згодом, через чотири роки, легіонери розшифрують таємницю черв’яка-приманки, коли 
почують, як застугонять по шляхах України ковані чоботища німецької солдатні» 
(А. Хижняк); «Опісля розповіли, що якийсь бандюга вистрелив у темряві кілька разів, хотів 
зірвати цю зустріч, людей налякати» (А. Хижняк). 

У публіцистичних творах мемуарної тематики широко використовується позитивно-
оцінний експресивний словотвір. Наприклад, у спогадах про дорогу людину стилістично 
вмотивованими є лексеми із зменшувально-пестливими суфіксами: «Матір свою всі три 
брати дуже любили. Улюбленим сином у неї був дядько Максим, і вона його звала не інакше, 
як «Максюню», а він її тільки — «мамуню»2. 

Активна роль експресивних засобів словотвору в публіцистиці пояснюється важливою 
агітаційно-пропагандистською функцією стилю, в якому яскраво виявляється оцінка подій, 
фактів дійсності. Відзначимо, що на одиницю тексту публіцистичного твору припадає 
приблизно 0,3% іменникових лексем із суфіксами суб’єктивної оцінки. Найвищий ступінь 
використання іменників з емоційними суфіксами виявився в Ю. Мельничука (0,73%). 

У цілому публіцистичний стиль характеризується більшою активністю утворень із 
зменшувально-пестливими суфіксами порівняно з пейоративними (осудливими). Вони 
виступають у всіх стилістичних функціях як для створення лірично-інтимного забарвлення 
контексту, так і для передачі зневажливо-викривальної, іронічно-сатиричної оцінки. В цьому 
виявляється перевага характеризуючої функції експресивного словотвору над описовою. 

Суфікси емоційної оцінки сполучаються з основами переважно конкретної і рідше 
абстрактної семантики: струмочок, купка, газетка, писака, личко, синок, дітки, стариган, 
школка тощо. Завдяки можливостям експресивного словотвору народжуються публіцистичні 
неологізми типу: брехацьке ревище (Ю. Мельничук), лакействуючі чинуші, вороже 
гущисько, товпище формул (К. Дмитрук), архілакейський оспівувач Гітлера і фашизму, 
газетна рептилька (А. Хижняк) тощо. 
                                                           
2 Незабутній Максим Рильський. Спогади. К., 1968, с. 18. 



Роль лексичних неологізмів посилюється в характерних образних словосполученнях, 
наприклад: доморощені продайдуші, фашистські душпастирі, «зреволюціонізовані» туми, 
божки Уолл-стріту, крильце імперіалістичного господаря, політикани — пройдисвіти, 
продажні чинуші і под. 

Отже, експресивному словотвору в публіцистиці належить досить вагома роль — 
характеризуюча, увиразнююча, яскраво-емоційна. 
 


