
ІГОР БРАЇЛКО 
СЛОВЕСНІ МОДИФІКАЦІЇ В ПОЕЗІЇ МИХАЙЛЯ СЕМЕНКА 

 
Поезія Михайля Семенка — відомого футуриста, представника авангардного письменства 
України 20-х років — досі привертає увагу читачів, критиків, науковців незвичною манерою 
письма, використанням нетрадиційних стилістичних засобів, серед яких чимало 
індивідуально-авторських новотворів (їх ще називають неологізмами чи оказіоналізмами). 
Неологізми, за незначним винятком, не виходять за межі авторського вжитку, бо 
створюються для потреб художнього твору, для увиразнення мелодійної та семантичної 
структури тексту. 

Сергій Єфремов в «Історії українського письменства» зазначив, що наведені окремо, 
без контексту, Семенкові новотвори на перший погляд можуть здатися незрозумілими, а 
іноді зарозумілими, навіть антимистецькими, перейнятими глибокою зневагою до 
традиційних історичних підвалин письменства іграшками, цяцьками, «неологізмами-
брязкотельцями», якими загалом захоплювалися футуристи. Наприклад: сонцекров, 
примхливості, жартівливості, тихоніченька, поезопісня, поцілункозлоті, експресовітер, 
фантазоцирк, опасмодимлений, зграйність, крапкоплямка, набридливо-необхідна, 
об’інтимившись, хрипогорлить, портьєрно, серпанно, розтягально, безшумногнівно, 
ліхтарить, навколить, очеплющить, уальдно, граально, очезпідбровено та ін. Але вжиті у 
художньому творі й наведені в контексті, вони стають зрозумілими, яскравими, навіть 
необхідними, привертаючи увагу своєю новизною, незвичністю семантики, експресією. 
Органічно вплітаючись у художню тканину вірша, оказіональні лексеми стають ніби 
епіцентром змісту й несуть у собі смислове та стилістичне навантаження: 

Небо всміхалось примхливостями блакитними 
Пестило жартівливостями залицянь... 

(«Бард») 
І хочеться цій женщині сказать щось сміле 
по секрету об’інтимившись біля пальмового гроту. 

(«Ресторан») 
Без сонця жити я не хочу 
стерпіть не можу я холодних ліхтарів 
Я сонцекров люблю і в крові сонце 
і знову сонце в кровофарбах малярів. 

(«Сонцекров») 
Мені сьогодні тоскно серед своїх поез. 
Хотів я здибать дівчину серед гнучкоберез. 
Щоб захопив мене всього палкий життєекстаз. 
Щоби з поезопіснею я злився хоч раз. 
Я б ніжно стер з очей її важкокраплини сліз. 

(«Мені сьогодні тоскно ...») 
М. Семенко виправдовує свою пишномовність словами «поет творить власний світ 

образосимволів». 
Своє прагнення піднестися над буденною простотою, осягнути незриме та бажане 

М. Семенко висловив у рядках: «Мені хочеться вище десь стати / Вище фарби, музики і 
слова». Поет неординарно осмислює естетику слова, виявляє оригінальне бачення дійсності, 
підпорядковує засоби мови своїй образній системі й творить таку поезію, яка зачудовує, 
хвилює, часто дивує читача своєю сміливістю, неповторністю, незвичністю: 

Широколистить одверто світлотіневий бульвар 
Над порцією мороженого містично-зосередковано 
Чужі примари містерно щоглять 
Запізнений кут роззяворотий мене ховає темно... 

(«Уличні фоліанти»)  



Розметерлінить поет маріонетову тишу 
І буде лягати молодість в олавровінчену труну ... 

*** 
... Безумить грюками 
в брязкотах руйнуй 
верескливість машинить 
сіренить зойкність 
похапливить тупотіння 
незримлять крила... 

(«П’єро мертвопетлює») 
Колоритність і виразність картин природи, побутових пейзажів та реалій життя у поезії 

Михайля Семенка досягається введенням у тексти оказіональних іменників, прикметників, 
прислівників відповідної семантики, дієслів, дієприкметників, дієприслівників, як-от: 
новожиття, рухливобіги, димність, динаморух, хвиля-шлюб, прозоротиша, сонатомрії, 
мріянно, тактио, осінньо-зомлілий, струнно-грайний, отурчений, занадсонгіла, об’олесила, 
безлічногий, самоохоронення, околений, рішучить, обездушилась, ін-тернаціоналити, 
плямно, струнять, акордити, офутля-рюючи, папуасно, обмаршовуючгі, скулившись, 
огороно-сившись тощо. 
Хоч словесні новотвори не ввійшовши до загальнонаціонального слововжитку, проте вони 
збагатили віршову мову експресивністю та образністю, додали нових семантичних відтінків 
до поетичного осмислення світу. Наприклад:  

Вже давно цвітуть акації  
Край вікна 
Смичковилились варіації  
Не одна. 

(«Вже давно ...»)  
Ви певне не були там ніколи?  
Не гуляли по снігобілому полю?  

(«Запрошення») 
Цікавим випадком функцінування оказіоналізмів є використання їх у заголовках, де 

будь-яке слово має сильну позицію. Заголовки типу «Сонцекров», «Заснулість», 
«Трояндконцерти», «Фантазоцирк», «Експресовітер», «Поезопісня», «П’єро 
мертвопетлює», «П’єро акордить», «Обезженщена пустеля», «Море жемчужило риси», 
«Зовсім охорений» являють собою сконцетровані до мінімуму словесні знаки — уявлення 
про весь текст. Виступаючи головним компонентом художнього твору, вони створюють 
особливий змістовий ракурс, втілюють творчий задум автора і стають зрозумілими лише при 
повному прочитанні вірша. 

Поетичний світ митця моделюється різними мовними засобами, але емоційно-
смисловий центр у багатьох віршах припадає на індивідуально-авторські новації. Наприклад: 

Я хочу кожний час 
новожиття 

(«Я хочу...») 
...прийду замремо в гарячім поцілункозлоті 
й заповню пишнобарвами я концерт Viotti 

(«Грав концерт») 
Різнобарвили плямно зосередковані жіночі зграї 
І долітав акомпаніанно душороздертий 
автомобілевий зойк... 

(«Ельдорадо») 
Семенкові оказіоналізми входять до складу різноманітних стилістичних фігур (повторів, 

анафор, епіфор, плеоназмів та інших), виступають у тексті епітетами, метафорами, 
порівняннями. 



Через оказіональні лексичні одиниці автор досягає індивідуального самовираження. 
Ігнорування чи недооцінка інновацій у літературному доробку поета-футуриста означали б 
спрощення та збіднення, а то навіть спустошення такого оригінального й неповторного 
явища, як поетична творчість Михайля Семенка. 
 


