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У ПРОЗІ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО 
 

Мова Павла Загребельного рясніє незвичними утвореннями — словами, словосполученнями, 
що викликають у читача нерідко усміх або здивування, а найчастіше — замилування 
можливостями мовної творчості. 

Хоча експресивність вважають неодмінною ознакою оказіонально утворених нових слів, 
письменник уміло передає емоційний зміст через значення загальновживаних слів, вводячи їх 
у нові зв’язки: «...з білим волоссям, білолиця, білошия, стояла на порозі, швидко окинула 
поглядом присутніх і білим (Таня могла б заприсягтися, що це справді так!), білим голосом 
промовила», «Сірі будинки, сірі квартали, сірий ритм». 

Незвичність слововживання ґрунтується на зміні синтаксичної функції слова, напр. 
«...рудий і мудрий, в рудому засмальцьованому піджаку, в рудих штанях, в рудих чоботях. 
Роззирнувшись рудооко по напівтемному передпокою, чоловік-чорт вмить запримітив мене». 
Стилістичний ефект виникає від поєднання в одне ціле віддалених семантично морфем: 
«Чому ви стоїте переді мною? ВИ повинні негайно сісти, щоб не втомлювати свої 
екстраноги! На таких ногах тримається все прогресивне людство!» 

Активний в українській розмовній мові відіменниковий дієслівний словотвір так само 
характерний для новотворів П. Загребельного, напр.: «І п’ять років тому Нетто і Яшин, і 
нині Яшин і Нетто! От тобі й пронеттили. Чемпіони країни, київське «Динамо», лишаються 
вдома, а за океан посилаємо сотні разів прорецензованого і затвердженою Нетто». 

Для читацького сприйняття багатьох оказіоналізмів П. Загребельного важливо знати 
історичний та соціальний контекст, що зумовив появу новотворів, напр.: «Боброва шапка, 
чорне, з небаченої лиснючої, ніби масної тканини пальто, підбите чорними лисицями, білі 
повстяні бурки, обсоюзені червоним сап’яном, такі бурки я бачив тільки на генералах», «Із 
так званої дружби народів зародилася дика безглузда ненависть, а з похапцем 
проголошеного плюралізму не виникло нічого, окрім плювалізму й клювалізму — хто кого 
заплює, хто кого заклює». 

Наведені в реченнях оказіоналізми пов’язані з недавнім радянським минулим; для 
їх осмислення потрібне знання обставин життя народу, держави відповідної доби. 

Ступінь оказіональності, а отже, й експресивності новотворів, зафіксованих у 
тестах П.Загребельного, неоднаковий. 

Оказіональні слова, утворені за високопродуктивними словотвірними моделями, 
містять у собі слабкий заряд експресивності і можуть наближатися до тієї межі, яка 
відділяє їх від неекспресивних слів, позбавлених емоційних, модальних, прагматичних, 
стилістичних та інших відтінків. До них належить оказіоналізми на -ість типу жовтість, 
чистість, культурність, відкривалість, безсилість, зеленість, витребенькуватість, 
підмитість, поплутайність, розмареність, середність, лобатість, розмилованість, 
безсенсовість, постаментність, роз’юшеність, безберегість, понадхмарність, 
новопосадність, півкульність, камінність, макетність, пробачливість, ураганність, 
землетрусність, тонкостанність, вигинистість, зникомість, доброкослісність, а також 
утворення з формантами -ство (-цтво), -ння типу мугирство, вказівництво, солдатство, 
сонцелюбство, дощолюбство, вітролюбство; ощасливлення, зеленіння. 

Значний вияв експресивності мають слова, утворені за індивідуально-авторськими 
зразками, напр.: студентство-молокосоство, залізозадство, сюдитудинство, 
орайкомлення. Такі оказіоналізми-неологізми породжують експресію іронії, напр.: 
«...змагалися у вигадництві, підіймаючи келихи за озеленення в’єтнамських джунглів, за 
орайкомлення усієї земної кулі». 

Кожне оказіональне слово з яскраво вираженою індивідуальною семантикою має в 
загальновживаній мові формальні та семантичні відповідники, які полегшують його 
розуміння. Так, за зразком слів типу верхолаз, водолаз утворено індивідуальний 



словесний образ — пеклолаз [той, що лазить у пекло]: «він став їхнім злим демоном, і 
тепер їх переслідував запах сірки від цього доморощеного пеклолаза». Пеклолаз — епітет, 
що характеризує персонажа Кашарного і має сатиричне забарвлення. З погляду системних 
(формальних і семантичних) зв’язків його можна зарахувати до потенційних утворень. До 
останніх належать також оказіоналізми бабусівство, (пор. королівство, князівство), 
твориво (узуальні — плетиво, шитво, морозиво). 

Письменник часто видобуває експресивне звучання слова, поєднуючи в одній 
складній структурі логічно непоєднувані частини. Напр.: за аналогією до відомих складних 
слів утворено оказіоналізми, які вживаються з відтінком зневаги, іронії: «Голова щомісяця 
важчала, в ній набиралося дедалі більше якоїсь жахливої мішанини — ампір, готика, бароко, 
неоготика, чепухологія і єрундознавство». 

Експресивність деяких оказіоналізмів П. Загребельного пов’язана також з активним 
використанням таких малопродуктивних способів словотворення, як редеривація та 
контамінація. Більшість кодифікованих слів, утворених способом редеривації, належать до 
розмовних: розор, навпрост, розбрід тощо. Вживаються вони і в деяких галузях виробничо-
технічної термінології (відріз, перетин, розкрій). Редеривація — такий спосіб 
словотворення, коли від основи відкидається словотворчий афікс. Це ніби зворотний 
словотвірний процес. Пор. яскраві приклади з творів К.Чуковського та Ф. Кривіна: 
невидимка — видимка, нечепура — чепура, недоторка — доторка, негідник — гідник, 
недоучка — доучка. 

Нерідко у художньому тексті саме завдяки редеривації відношення мотивації між 
словом-аналогом і оказіоналізмом набувають особливої стилістичної виразності. Напр.: 
«Самий фах — землемір — для села рідкість, а Левенець до того ж уперто називав себе 
«геометром». Слова землемір-геометр формально і семантично співвідносні, оскільки гео- в 
грецькій мові означає «земля», а метр — «міра». Але відношення мотивації в цих парах 
різні: загальновживане узуальне слово землемір мотивується дієслівним словосполученням 
міряти землю, а оказіоналізм геометр — словом геометрія. 

Явище редеривації охоплює поширені в мові П. Загребельного віддієслівні іменники. 
Стилістичні функції цих утворень — відтінити характер дії, її одномоментність, разовість 
або результат. Пор.: брех лисиць, вічний поквап, розприск на всі боки. «Зібралося тут 
війська тисяч на сімдесят, і од меншого поруху цих натовпів незліченних ніби вітер 
проходив над долиною і грізний помурк пролинав у просторі». 

Менш продуктивним є деривати від суфіксальних іменників. Причина їх творення 
одна: уникнути слів із демінутивним суфіксом -к-. Дезафіксації підлягають утворення, 
вживані для позначення більшого, ніж звичайно, розміру: «велика череп’яна миса» (пор. 
миска), «треба шукати обхідного шляху, минати цю несподівану запину» (пор. запинка). 

У мові прози П. Загребельного виявляють стилістичну активність майже всі 
теоретично можливі види редеривації: а) відкидання префікса: «...вирішив дібратися до 
сільради прямо навпростець, а той «простець»: себто берег, був залитий дніпровською 
весняною водою»; б) відкидання морфеми, що входить в основу мотивованого слова: 
«Може, я зовсім безрадна?»; «безрадні верхівці»; в) відкидання суфікса: «...його батьки 
вісімдесят років тому переселилися сюди, за океан, і тут народився він, Майкл, або простіше 
Михайло Іванович Перченко, а по-американськи містер Перч»; г) відкидання суфіксів або 
частин складних слів: «Через сорок років Знавець напише про винесені з тих років «Сонячні 
кларнети». У контексті слово Знавець мотивовано складним утворенням, а скорочена назва 
надає висловлюванню іронічного відтінку, підкреслює упереджене ставлення автора до 
деяких літературознавців, дослідників творчості Павла Тичини. Авторське осмислення 
складного слова зумовлює появу омонімічного утворення, пор.: «Я, знаєте, інженер, вічний 
прораб, як то кажуть, але не раб і ніколи ним не буду». 

Розкладання слів на частини використовується як стилістичний засіб семантичного 
зіткнення різних слів-понять і видобування іронічного змісту, напр.: «Таки ж мурзи, бо 
замурзані, мовби й не вмивалися ніколи», «...далеко жіноче Перу — перукарня, де дарують 



не срібло й золото, а найдорожче — красу». 
У мові персонажів спостерігаємо поодинокі приклади використання оказіоналізмів, 

експресивність яких підпорядкована створенню атмосфери доброзичливого гумору, жарту. 
Особливим стилістичним колоритом відзначаються оказіоналізми, що виникають на 

основі поєднання двох слів у новому образному вислові. Як правило, такі оказіоналізми в 
прозі П. Загребельного виступають засобом створення комічного: «Тихо, Євко! Розбудиш 
свого підполкашу!» (пор. підполковник і алкаш); «Пані Раїна не вдавалася ні до зальотів, ні 
до пустої кокетерії (пор. кокетування і біжутерія). 

Обов’язковою умовою лексичного поєднання, або контамінації, є співвіднесеність 
похідного слова з двома мотивуючими, хоча від одного залишається тільки корінь або його 
частина, а від другого — суфікс або його частина. Напр.: бинтика (пор. бияк і пиятика), 
спеціалітет (пор. спеціальний і комітет), вредоносна (пор. вредна і медоносна). Проте 
можливе і збереження мотивуючих основ, які тільки частково накладаються на одну: 
Жмакіада (від прізвища Жмак і Іліада), псевдонімка (від псевдонім і анонімка), 
монстральний (від монстр і астральний), страховидло (від страх і шмаровидло). 

Інколи чіткість членування контамінованих утворень, тобто виразність мотивацій 
між твірним та похідним словом порушується: з’являється можливість подвійного 
трактування. Наприклад: думографія (від дума і біографія чи географія). Читач спостерігає, 
як народжується на очах словесний авторський образ: «Не знав внутрішніх монологів і 
архетипів словесних структур — звертався до самого себе і до степу, до неба й до сонця, і 
слова спліталися дивні й нові... але сказав тільки одне слово: — Демографія!» 

Показово, що П. Загребельний висловлює оцінку щодо естетичної вартості 
новотворів, з якими доводиться мати справу читачеві. Він критикує словесну творчість тих, 
хто «вигадує власні слова так само легко, як оті невідомі добрі люди, що не тільки 
виробляють нові й нові ліки, але й називають швидко їх щораз заплутаніше і незбагненніше. 
Ну хто взагалі знає, скажімо, що таке «усюсик»? Може, це хлопчик, який робить отой 
маленький гріх, після якого мокріють штанці? А може, це такий меткий чоловічок, який 
повсюди встигає? А може, той, що сушить колгоспне просо, яке збирали в мокру погоду і 
роздають по хатах, щоб посипали на черінь і рятували від цвілі? Або ще слівце «окобос». В 
ньому є щось від «ока» і від «барбоса», і від «кособокості». 

Проте автор не виключає можливості творення нових слів, із яких «можуть 
народжуватися якісь вигадки, речі, цілі маленькі світи». 

Отже, мовна експресивність у прозі П. Загребельного пов’язана передусім з активним 
використанням оказіональних неологізмів, їх структурно-дериваційним та функціонально-
стилістичним розширенням. Утворені за продуктивними словотвірними типами потенційні 
слова в контекстному оточенні сприймаються як природне урізноманітнення мови. 

Поширеним явищем у мовотворчості письменника є також використання нових 
оказіональних слів, утворених за малопродуктивними моделями. 

Експресивний словотвір підпорядкований естетичним настановам художньої прози 
П. Загребельного. 
 


