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Для мови сучасної поезії як одного з жанрів художньої літератури, її найвищого вияву, 
характерні ознаки естетизації, що виявляються у стилістичних функціях слів абстрактної 
семантики, у активному поповненні мови поезії елементами інших функціональних стилів, 
творчому, використанні засобів народної творчості тощо. 

Дія об’єктивних законів розвитку суспільства, науково-технічного прогресу, 
інтелектуалізація життя в цілому спричиняються до розширення, збагачення поетичного 
словника радянських митців, до більш активного проникнення в мову поезії термінологічної 
лексики різних галузей науки й техніки. Все типовішим для читача стає вплетення в тканину 
поетичного твору термінів типу амплітуда, атом, синхрофазотрон, креозот, сентенції 
тощо, які естетизуються в поезії, стають джерелом поетичної експресії: 

Амплітуда людська — 
від колиски до гробу.  
Та не знати народу таких амплітуд. 

(І. Драч). 
Діти плачуть, і плачуть дерева.  
У мами не очі, а дві сльози.  
Синхрофазотрони ридають, як леви,  
І фіолетовий плач в грози. 

(І. Драч).  
Через метафоричні образні вислови в поезії естетизуються книжні й розмовні елементи. 

Лексеми-терміни, згадані у наведених щойно рядках, не втратили ознак книжного 
походження, але, естетизувавшись у поезії, набули художньої конкретності, стилістично 
протиставляються лексемам розмовного і поетично-фольклорного забарвлення. Яскравим 
доказом органічної естетизації слів-термінів є їх вживання поруч із традиційно 
фольклорними образами типу жар-птиця: 

Таємниці спадкоємності —  
жар-птиці переліт...  
А протони і нейтрони  
теж в своїй орбіті! 

(І. Драч). 
Основною функцією експресивного словотвору в жанрі поезії є естетизація, творче 

засвоєння, стилізація кращих здобутків народної творчості. Сучасні українські поети 
активно використовують такі специфічно фольклорні експресивні суфікси, як -оньк(а),  
-очок, -енят(а), -юк(а), -к(а), -ц(я), -ищ(е) та ін.: дівоньки, віночок, рученята, шаблюка, 
пташка, крівця, мамця, вітрище тощо. 

Я над полечком полечу,  
Сніги ніжками потопчу,  
Хмари крильцями розжену,  
Сонце виведу на весну. 

(М. Сом) 
У ліричній громадянській поезії найчастіше вживаються зменшувально-пестливі 

суфікси типу -к(а, о, и), -иц(я), -ц(е), -оньк(а), -еньк(а), -очок, -ечок, -ик, -чик, -очк(а),  
-ечк(а), -ок та ін. Пейоративні суфікси вживаються спорадично, в основному із спеціальною 
стилістичною настановою — підкреслити збільшений вияв якості, розміру, обсягу тощо 
(шаблюка, очища, каменюка). 

Поети широко використовують лексеми фольклорного типу дівчинонька, коник, 
стежечка, зозуленька, матінка та ін., майстерно вводячи їх у сучасний контекст ліричного, 
громадянського звучання, створюючи за їх допомогою колорит особливої ніжності, ліризму. 



Крім того, у сучасній поезії знаходимо лексеми, створені за фольклорною моделлю, тобто 
нова семантика основи має фольклорну форму: гудочок, зорина, спокутонька, зоря-
зоряниченька, злагодонька, сніжок-залежок тощо. 

Як і іншим жанрам літератури, поезії притаманний психологізм: проникнення в духовний 
світ людини, зображення найтонших порухів її душі, інтелектуального начала. Тому поети 
добирають для зображення людини найсвітліші фарби, найтепліші слова: 

У світ людський прийшла нова людина,  
Зійшла зорина... зіронька... дитя...  
Земля і сонце, мати й Батьківщина  
Вже радять раду про нове життя. 

(М. Сом) 
Використання лексем, основи яких мають абстрактну семантику: любовонька, 

печаленька, надієчка, спокутонька тощо, властиве українській радянській поезії і фольклору. 
Це назви почуттів, станів та ін. 

Оригінальними є експресивні утворення типу пальчата, травенята: 
Грає дитинство твоє пальчатами  
На саморобній вишневій скрипці. 
(А. Малишко) 

Бабуня-трава жовтокоса й тиха  
Глянула з-під снігу — а в небі сонце,  
Глянула вдруге — жайворон в’ється,  
Молоточками дзвонить в синю тарілку. —  
Еге ж, виходьте, мої травенята, 

Березень! 
(А. Малишко) 

Ці форми утворені за аналогією до загальновживаних лексем лошата, звірята, бровенята 
тощо. 

На рівні експресивного словотвору найпродуктивніше творяться складні слова з 
емоційними суфіксами типу каштани-дідугани (П. Воронько), іскри-іскрища, дівуля-весна, 
чубчики-любчики (І. Драч), зіронько-зорино (М. Сом), зоря-зоряниченька, сніжок-залежок, 
бабуня-трава, синь-доріжка (А. Малишко), бас-небограс (В. Корж) та ін. 

Цікавою звуковою інструментовкою, фольклорним експресивним словотвором 
позначений такий уривок з поезії Г. Світличної: 

Моя ти злагодонько, лагідносте, ладо,  
Маленький безлад, кучерявий лад!  
Твоє ім’я римується із садом, —  
Скажи, ти знаєш, як квітує сад? 

Тут звучить фольклорний мотив колискової пісні, знайдено вдалі мелодійно-
експресивні форми злагодонько— лагідносте—ладо. 

Українській радянській поезії характерні високе громадянське звучання, філософська, 
інтелектуальна глибина, новаторство, сповненість лірико-епічними роздумами, творче 
засвоєння фольклорних здобутків, естетизація книжних і розмовних елементів тощо. В ній 
продуктивно естетизуються книжні, народнорозмовні, стилізуються фольклорні елементи. 
Радянські поети активно творять лексеми за фольклорними моделями. 
 


