
ГАЛИНА БОГУЦЬКА, ЄВГЕН РЕГУШЕВСЬКИЙ, МАРІЯ РАЗУМЕЙКО 
АВТОРСЬКІ НЕОЛОГІЗМИ У ТВОРАХ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 

 
Причини виникнення індивідуальних неологізмів загалом відомі: це пошуки авторами 
найдосконалішої форми для вираження своїх думок, настроїв, почуттів, це потреба у більш 
виразних, експресивніших словах порівняно з канонічною лексикою, це прагнення до 
оновлення і поетизації мови, прагнення «відсвіжити» у багатьох випадках трафаретний і 
штампований вислів. 

У поезії зрідка поява авторських новотворів диктується необхідністю витримувати 
певний ритм і риму. Геніальний письменник, великий знавець мови і автор багатьох 
неологізмів М. Т. Рильський застерігав, що необхідно «розрізняти органічно виниклі, 
потрібні неологізми від неологізмів — брязкалець, виграшок, цяцьок». 

Окрему групу індивідуальних лексичних новотворів становлять так звані 
оказіоналізми, виникнення яких зумовлюється певними обставинами, ситуацією. 

Ці слова, як правило, ніколи не претендують на загальномовний вжиток і 
обслуговують, пояснюють лише якийсь окремий, єдиний випадок (оказію). Такі слова 
найчастіше несуть негативне смислове навантаження. Наприклад, у Остапа Вишні 
«Хтобільшедасть», «Безстріхихата» (прізвища), «Райграблі» (організація) і под. 

Дослідники індивідуальних новотворів визначають три основні їх стилістичні ознаки: 
1) урочисте, піднесене забарвлення лексеми; 2) оцінка зниженого, негативного плану; 
3) поетичне, звичне, мальовничо-образне найменування. 

Серед лексичних неологізмів індивідуального творення визначають кілька різновидів: 
1. Семантичні неологізми. Це переосмислення канонічних слів, уживання їх із новим 
значенням. Наприклад, у П. Г. Тичини слово кучерявий у словосполученні серцем кучерявий 
уживається із значенням «юний», «молодий». 2. Словотворчі неологізми. Це слова, тотожні 
за значенням із канонічними і утворені від тих самих коренів, але за допомогою інших 
афіксів або без них. Наприклад, у А. Малишка кущок (кущик), у М. Вінграновського 
приречість (приреченість), у М. Стельмаха «удосвіт» (удосвіта) та ін. 3. Словотворчо-
семантичні неологізми. Це абсолютно нові слова і за значенням, і за формою. Вони 
найчастіше творяться від коренів існуючих слів за поширеними в сучасній українській мові 
словотвірними моделями, але з використанням не лише вживаних, але й невідомих досі або 
ж нестандартних словотворчих елементів. Наприклад, у М. Сингаївського ласкавощі (як 
грубощі), у П. Воронька далеччина (як Донеччина). Тут все побудовано за законами 
українського словотвору. Але, наприклад, О. Близько від слова бунт творить прикметник 
бунтужний, вживаючи зовсім новий словотворчий елемент -ужн-. 

Народження в сучасній українській літературній мові великої кількості індивідуальних 
неологізмів нетермінологічного плану — це об’єктивний процес мовного прогресу, який, на 
жаль, досі досліджувався однобоко. Видатні письменники, справжні майстри художнього 
слова не можуть обійтись як без індивідуального слововжитку, так і без індивідуального 
словотвору. Мовотворчість Олеся Гончара це яскраво ілюструє. Загальновідомими і 
неодноразово повторюваними є його неологізми терпень, холодень і головень із 
«Прапороносців». Рясніють індивідуальними новотворами всі його романи та повісті. І саме 
в цьому плані творчість письменника заслуговує спеціального вивчення, заслуговує 
створення словника його неологізмів. Щоб показати, що словотворчий процес у великого 
письменника є безперервним, ми взяли твори, відстань між якими 20 років, а саме: роман 
«Собор» (1968 р.) і нарис-есе «Спогад про океан» (1988 p.). 

На відміну від інших авторів, О. Гончар не захоплюється творенням нових слів із 
нестандартних елементів і нестандартним способом. Можливо, саме це сприяє швидкому 
входженню його неологізмів у загальномовний ужиток. Новотвори О. Гончара різко не 
виділяються на фоні загальновідомих слів, не одразу впадають в око, тобто не завжди 
сприймаються як неологізми. 

Розгляньмо спочатку неологізми із роману «Собор». Більша частина їх (ми помітили 



біля 50 неологізмів) — це іменники, прикметники і дієприкметники, дієслова, прислівники, 
утворені за словотвірними моделями сучасної української мови. Наприклад: ятриво домен, 
антиніч, червона сторожкість, химер’я тіней, бринькачі, варакути, гайдуряки, скракогонів 
ганяти, юшкоїди, пропийдуша, військкоменко, хмаростяги, впливологія, антикрутійство, 
живохват, дозаводські часи, зеленорогий місяць, коксохімгвський дим, кетяжисті акації, 
безшелесні садки, кінецьсвітній хаос, завжденна праця, накушкані базаряни, брунькуючі 
ночі-квітнівки, червононеба ніч, сьогонічна Зачіплянка, сірошинельна тінь, надзахідне сонце, 
мудрочоле життя, ятриво вулканиться, плечі кістлявляться, кінецьсвітньо горять заводи, 
жити гнітливо. 

Лише кілька нових слів утворив письменник своєрідно. Це, наприклад, іменники 
непризер, переісторик, прислівники кінецьсвітньо і неремстиво. За допомогою префікса не- 
в українській мові утворено обмежену кількість іменників. Отже, це нерегулярний 
словотвірний тип. З префіксом пере- творяться іменники дієслівного походження. А у 
випадку переісторик іменник утворено від іменника. Прислівник неремстиво утворений, 
слід думати, на основі дієслова ремствувати від частки-префікса не- та суфікса -иво-, тобто 
префіксально-суфіксальним способом. Тут відчувається нетиповість його для української 
мови. Своєрідним для словотворчої практики О. Т. Гончара є творення неологізмів шляхом 
поєднання двох наявних у мові слів (словоскладання, що на письмі передається через дефіс): 
сонце сліпучо-сліпе, вишнево-пришерхлі губи, людина-авоська, брунькуючі ночі-квітнівки, 
містобарикадник. 

Неологізми О. Т. Гончара, звісно, несуть ідейно-естетичне і стилістичне навантаження. 
Так, недалекі застійні часи характеризуються словами, які не потребують додаткових 
коментарів: юшкоїди, пропийдуша, чаркуватися, людина-авоська, живохват, впливологія та 
ін. Для категоричного заперечення письменник використовує неологізми типу 
антикрутійство, антиніч, непризер. А як точно образом сірошинельна тінь передає 
О. Т. Гончар фізичний і моральний стан наших воїнів, яким доводилося відступати у перші 
дні Великої Вітчизняної війни, залишаючи на поталу ворогові рідну землю. 

Більша частина письменникових неологізмів поетизує трудовий український народ: 
завжденна праця, мудрочоле життя, українську природу: зеленорогий місяць, кетяжисті 
акації, садки безшелесні, надзахідне сонце, хмаростяги та ін., сучасний індустріальний 
пейзаж: червононеба ніч, кінецьсвітній хаос, кінецьсвітньо горять заводи, ятриво домен, 
вулканиться червоно, коксохімгвський дим та ін. 

У мові невеликого нарису-есе «Спогад про океан» зафіксовано понад 40 неологізмів 
(іменників, прикметників та дієприкметників, дієслів та прислівників), утворених за 
регулярними для сучасної української мови словотвірними моделями. Наприклад: 
однопланетяни, відкличність, очужілість, впереддозорці, потерпільці, супровідці, кремезняк, 
мельк, грайвище, грайво, грізність, сивоус, знедуховлення, тайнознавство, пташний, 
компліментарний, універмагівський, вузькоштанний, пообідішній, забортний, двигунний, 
безетикетний, змілітаризований, ожвавілий, знерухомлений, перенаснажений, невситенний, 
дотям-куйте, доблисне, витрактував, козакофільствуєте, знерухомлено. І в цьому творі 
О. Т. Гончар не відмовився від часто застосовуваного ним способу творення неологізмів 
шляхом дефісного поєднання уже відомих слів, що дає йому можливість дати двобічну 
характеристику в одному слові. Наприклад: забудь-батько, забудь-мати, озера-тиховоди, 
загадково-застиглий, презирливо-скривлений, розбурхано-щасливий, один-одинцем. 

Найчастіше неологізми використовуються для характеристики персонажів. Так, 
американського фізика — одного із творців атомної бомби, письменник називає «одним із 
тих змілітаризованих інтелектів», які служать «змілітаризованій науці». На обличчі цього 
спаралізованого мілітариста немає «ніякої людської відкличності, сама хмурість владного, 
загадково-застиглого в очужілості розуму». Хоча в своєму кріслі-візку він лежить 
«знерухомлено», але на всіх навколо дивиться «з міною презирливого скривлення». 

А ось донька фізика. Вона страждає, стоячи «поруч з візком свого знерухомленого 
батька». Однак молодість бере своє. В хвилини, коли вона потрапляє у вир стосунків з 



іншими людьми, на її обличчі спалахує «усміх, такий відкритий, розбурхано-щасливий». 
Щоб підкреслити самітність, відірваність від рідної землі, внутрішню боротьбу в душі 

колишнього махновця, що емігрував за кордон, О. Т. Гончар створює неологізм один-
одинцем. Наприклад: «З почуттям самоповаги, один-одинцем, без супровідців щовечора 
міряє він .. палубу». У цьому реченні є також неологізм супровідці. Він не випадковий. Адже 
в середовищі людей без батьківщини немає друзів, товаришів. Там можуть бути лише 
супровідці. 

Гнівно говорить автор про знедуховлених, з невситенним практицизмом людей. Вони 
здатні задля миттєвої вигоди або ж за бездумною вказівкою знищити «цілющі трави», 
«нагріті сонцем озера-тиховоди» і «найродючіші землі». З болем запитує: «Звідки виростає 
нищитель.., забудь-батько і забудь-мати?». 

Аналіз виявлених у творах О. Гончара новотворів свідчить, що вузьких оказіоналізмів 
серед них дуже мало. Переважна більшість витворених письменником слів побудована за 
моделями або прототипами інших українських слів, а тому вони швидко узвичаюються у 
загальномовному вжитку, їх часто сприймають не як неологізми, а як слова, що вже десь 
чуті. Наприклад: юшкоїди (пор дармоїди), зеленорогий (пор. круторогий), кінецьсвітній (пор. 
всесвітній), сьогонічний (пор. сьогоденний), однопланетяни (пор. односельчани), потерпільці 
(пор. погорільці). 

У сучасній українській прозі надзвичайно широко використовуються авторські 
неологізми. Вони органічно вплетені в тканину творів Валерія Шевчука, Володимира 
Дрозда, Євгена Гуцала, Миколи Вінграновського, Степана Пушика (особливо це стосується 
його останнього роману «Галицька брама», видрукованого в червневому номері журналу 
«Жовтень» за 1988 р.) та ін. 

Українське мовознавство стоїть перед невідкладною проблемою вивчення реального 
внеску кожного визначного письменника у мовотворчий процес. Відсутність конкретних 
досліджень у цьому плані призвела до апріорного і необґрунтованого применшення ролі 
діячів літератури в збагаченні літературної мови. Зібраний лексичний матеріал із творів 
О. Т. Гончара (майже 100 неологізмів), а також інші наші спостереження дають підстави 
твердити, що нетермінологічні неологізми в сучасній мові становлять значний відсоток 
(близько 40%) від загальної кількості лексичних новотворів. 
 


