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Індивідуальне словотворення — одна з виразних ознак поезії 20-30-х років. Оновлювали 
поетичний словник, конструюючи оказіональні лексичні одиниці, такі поети, як 
М. Рильський, М. Зеров, П. Тичина, М. Бажан, М. Йогансен, В. Еллан-Блакитний. 
М. Семенко, В. Поліщук, М. Драй-Хмара, О. Близько, В. Бобинський та ін. Відстоюючи 
право поетів на творення неологізмів, П. Тичина писав: «...Мова — це живий організм! А як 
живий організм, він весь час мусить оновлятись. А цього в нас часто не розуміють. /../ Та як 
же, справді, може розвиватись і посуватись мистецтво без неологізмів?» (Тичина П. Слово — 
зброя // Тичина П. Квітни, мово наша рідна! — К., 1971. — С. 30-31). Поява авторських 
новотворів зумовлюється прагненням митців по-новому, свіжо й оригінально позначити 
певний елемент об’єктивної дійсності, намаганням подолати мовний стандарт, штамп, 
потребою посилити загальний емоційний вплив поетичного контексту на читача, збагатити 
образну палітру твору. 

Ініціатива, що спонукає до пошуків нового в мові, не може виникнути водночас у всіх 
мовців і бути цілком однаковою за своїм змістом. Будь-яка мовна інновація насамперед 
створюється окремим індивідом і надалі або приймається іншими членами суспільства, 
поповнюючи мовні неологізми, або відкидається, не отримуючи широкого розповсюдження 
(наприклад, поетичні новотвори). На відміну від мовних неологізмів, авторські новотвори не 
претендують на загальновживаність, хоча деякі з них і, можуть перейти до активного 
слововжитку всіх носіїв мови, якщо в цьому виникне потреба. Основною функцією 
оказіональних лексичних одиниць є емоційно-експресивна. 

У поетичному мовленні 20-30-х років широко представлені оказіональні слова на 
позначення осіб, предметів, абстрактних понять. Переважна більшість інновацій — 
іменники, утворені суфіксальним способом та шляхом основоскладання. Ось, наприклад, 
деякі поетичні новотвори. Оказіональне слово любіль М. Семенко використав для позначення 
особливого емоційного стану особи: 

Тиждень назад — вчора  
І сьогодні — кохання біль 
І сьогодні — передчуття хоре  
Завтрього тижня — любіль. 

(Кохання) 
Авторський новотвір завершує не лише строфу, а й вірш, чим привертає увагу читача. 

Неабияку роль при цьому відіграє рима біль— любіль. Слово утворено з двох частин. Це 
один із різновидів контамінації — міжслівне накладання, суть якого полягає в тім, що на 
кінець основи першого слова (в даному випадку усіченої іменникової основи люб-ов) 
накладається інше (біль). Звукове оформлення кінцевої та початкової основ обох слів 
збігається: відбувається накладання фонем [б]. У результаті цього складного процесу 
виникає слово особливого типу, яке включає у своє значення семантику обох об’єднаних між 
собою слів. Формальна новизна інновації зумовлена семантичним аспектом: автор прагнув 
по-новому позначити почуття закоханої людини, яке ліричний герой сприймає як своєрідний 
сплав любові й болю. 

Потреба створити поетичний образ «мовчазної туги» спонукала В. Поліщука до пошуків 
відповідного оказіонального слова: 

Я затиснув серце, закусив уста, 
І мовчаль взяла мене так тоскно, тоскно. 
Ах, мовчаль моя, розірвися співом! 

(Любовний міст) 
Актуалізують семантику новотвору та посилюють його експресивний вплив на читача слова 
та словосполучення тоскно, затиснув серце, закусив уста. В останньому рядку лексична 
інновація набуває особливо виразного звучання завдяки введенню в контекст слова, що 
позначає антонімічне стосовно мовчалі поняття — спів. Цей новотвір — приклад іншої 



контамінації, так званої аглютинації. В оказіональному слові «склеюються» початковий 
сегмент слова мовчали (або мовчазний) з кінцевим сегментом слова печаль. Об’єднання двох 
відомих поширених слів спричиняє появу третього — оказіоналізму. 

Цікавим за семантичною структурою є новотвір В. Бобинського зорець. Слово утворене за 
допомогою суфікса -ець від дієслівної основи зорити в значенні «дивитися на когось чи на 
що-небудь», «пильно вдивлятися, стежити за кимось чи за чимось». Новотвір позначає особу 
за виконуваною нею функцією і є експресивним синонімом до слова дозорець. Поява 
інновації зумовлена, очевидно, не лише прагненням автора створити образну назву особи, а й 
уникнути тавтології в тексті. Семантика новотвору розкривається завдяки вживанню поряд із 
ним спільнокореневої загальномовної лексеми: 

Тому наш сміх — зорець в дозорах, 
чим більш борні, тим він дзвінкіш, міцніш. 

(«Жовтень») 
Оказіональне слово вжито в переносному значенні: створене для назви особи, воно 

використовується для позначення емоції (сміху) як виразника внутрішнього стану людини. 
Але появу його можна пояснити також явищем зворотного словотворення. У цьому випадку 
мотивуючим слід вважати слово дозорець. На відміну від аналогічного за способом творення 
слова дояр (від доярка), причиною появи якого була родова Диференціація іменників, 
створення інновації зорець зумовлене, насамперед, причиною не стільки семантичного, 
скільки стилістичного характеру, а саме — намаганням відшукати оригінальний синонім, 
посилити поетичне звучання контексту в цілому. 

У синонімічні відношення з нормативними загальновідомими словами дітвора, дітлашня 
вступає новотвір Є. Плужника дітлоха. Замість загальновживано-то розмовного слова 
дітлахи автор використав лексичну інновацію із семантикою збірності: 

Притулив до стінки людину, Витяг нагана... 
Придивляйсь, дітлоха, з-за тину: Гра бездоганна. 

(Притулив до стінки людину...) 
За допомогою новотвору підкреслюється зневажливе ставлення вбивці не тільки до дітей, що 
спостерігають за розстрілом, а й до людини, життя якої залежить від нього. Оказіональне 
слово виступає як характерологічний засіб художнього зображення. Цей новотвір, як і 
лексичні інновації типу «шкрябопери», «промщик» (В. Еллан-Блакитний), має розмовно-
просторічне забарвлення. Розмовні слова здебільшого використовуються у стилістично 
знижених текстах, часто в діалогічному мовленні. 

Спільнокореневим новотвором дітлоха є оказіональне слово дітлашок (В. Поліщук), що 
походить від рідко вживаного в однині слова дітлах. Зневажливий відтінок у його семантиці 
зникає під впливом зміни форми — додаванням здрібніло-пестливого суфікса -ок. Контекст, 
у якому вживається новотвір, побудований на контрасті: маленька дитина — дітлашок — 
змальовується на тлі безмежного моря. Величність морського простору увиразнює 
інтимність, доброзичливість уживаного новотвору: 

(Морські хвилі — Г. В.) —  
Немов фаланги чорногузів, 
фламінго рожевих,  
Лебедів блакитних  
Ішли за вітром в сірий берег —  
Безкрайні, юрбами назустріч 
дітлашку. 

(Зустріч) 
Новотвір В. Бобинського трупенята, використаний у художньому прийомі 

протиставлення (не діти — трупенята), досягає емоційно-експресивного впливу на читача. 
Відомо, що ступінь експресивності (виразності) оказіонального утворення залежить не 
тільки і не стільки від новизни, оскільки від його відповідності тим естетичним функціям, які 
це утворення виконує у тексті. Новотвір трупенята римується із словом немовлята, чим 
увиразнюється і словотвірна структура, і семантико-стилістичне звучання оказіональної 



лексеми. 
...Кволі немовлята 
ссуть хворе молоко з грудей, блідих, як віск,  
скарлючені, марні, не діти — трупенята, 
що в них з життя лиш плач, жалкий, як миші писк 

(Гейзери на тротуарах) 
Оказіональний словотвір у поезії 20-30-х років — поширене явище. Серед новотворів, що 

привертають увагу своєю образністю, художньою виразністю, органічно вплітаються в 
поетичний контекст, слід назвати такі, як блакитноквіт (В. Чумак), жовтолист, 
червоножили (В. Поліщук), неймовіри, юнрибалка (П, Усенко), спочиванці, нащаддя 
(М. Зеров), чемберленята, дотепословець (М. Рильський), бунтай, голоколінець (П. Тичина), 
вузьколобці (М. Семенко), голодняки (В, Бобинський), недбальниця, надзвичайниця (В. Еллан-
Блакитний) та ін. Новотвори засвідчують лінгвістичне обдарування їх авторів, тонке чуття й 
великий художній смак. 
 


