
ОЛЕКСАНДР СТИШОВ 
ОКАЗЮНАЛІЗМИ У МОВІ СУЧАСНИХ МАС-МЕДІА 

 
У попередні десятиліття розвитку української мови індивідуально-авторські слова 
створювалися і вживалися переважно в красному письменстві та розмовному мовленні, 
рідше — у публіцистиці. У кінці XX і на початку XXI століття такі лексичні одиниці значно 
активізувалися у мові засобів масової інформації, що було зумовлено багатьма чинниками 
як позамовного, так і внутрішньомовного характеру. 

Зібраний матеріал із мови новітніх ЗМІ засвідчує, що оказіоналізми здатні виконувати 
найрізноманітніші стилістичні функції. У кожному окремому контексті ці лексичні одиниці 
мають або виразний позитивно-оцінний (богданіана ‘сукупність творів мистецтва, спогадів 
та ін., пов’язаних із життям і діяльністю Богдана Хмельницького’, кінорадощі, 
серцезворушний, світославний), або негативно маркований характер (реріхнутий, порнодіва, 
наварообіг). Через те, що більшість сучасних мас-медіа перебувають на передньому краї 
політичної, ідеологічної, етнічної, конфесійної боротьби, їх автори продукують переважно 
негативнооцінні оказіоналізми з надзвичайно високим рівнем експресивності: Проте всіх 
дьогтєтворців переплюнув член обкому КПУ Реп’ях («Молодь України»); А Верховній Раді 
разом з президентом і Академією наук узаконити «нову історіцьку обшность» нац’євнухів? 
(«Веч. Київ»); У тридцятих роках [XX століття] з погляду більшовиків існували білополяки, 
білофіни, білокитайці і навіть — білонегри (телебачення). 

Позитивно оцінних оказіологізмів у мові сучасної публіцистики значно менше. 
Здебільшого вони забарвлюють контекст патетичними, піднесеними, ліричними тонами: 
Мову сотворило високе поривання, через те мова завжди вертикаль. А поети 
найпричетніші до мовотворення, до духозрушення («Літ. Україна»); І дещо символічно, що 
свій перший матч «Шахтар» ... проведе саме з одвічним вітчизняним «золотоносцем» — 
київським «Динамо» («Україна молода»); А тепер, мої дзвінкоброві, бувайте здорові (радіо). 

Останнім часом для більшого зацікавлення читача, глядача або слухача, а також для 
влучності, дотепності, нетрафаретності інтенсивно використовуються інновації-
оказіоналізми в заголовках: Через поле, через гай ходить хлопчик «Вогнеграй» (про пожежі) 
(«Україна молода»); Торгаші «обкавунились» («Україна молода»); Електрошара може 
урватися («Україна молода») та ін. 

Окремої уваги заслуговує семантична класифікація оказіональних слів. За своєю 
природою корпус аналізованих одиниць — складний і неоднорідний масив лексики, серед 
якого можна виділити ряд основних тематичних груп. 

Кількісно найчисельнішу з них становлять оказіональні лексеми на означення назв 
людей: посткомуніст, політикеса, фанероман, комуносоціаліст, марксофеменістка, 
новоканалець та ін. Очевидно, цьому сприяє низка причин, серед яких найголовнішими є 
зростання ролі особистісного начала, позитивної або негативної ролі особи в історії. 

Досить поширеними також є назви найрізноманітніших ознак, якостей, властивостей, 
особливостей зображуваних явищ, подій, процесів тощо: білохатий, гучномітинговий, 
білокомірцева [злочинність], фашизоїдна [наволоч], червоноімперський та ін. 

Широко представлені у мові новітньої публіцистики назви абстрактних понять і 
процесів: інтеркохання, кучмівство, піночетизація, тунісизація тощо. Напр.: Йде повальна 
тунісизація «Нового каналу». Тобто останнім часом усі захопилися Тунісом — його 
історією, культурою, життям і побутом, туризмом у цій країні (телебачення). 

Влучними і дотепними є журналістські номінації певних епох, періодів, часових 
відрізків ([доба] «Хайживізму», купонізму, [час] «хапай-ковтай») або історичних теренів, 
місця проживання. Останні нерідко мають перифрастичний, асоціативно-образний характер: 
Бандерштат — ‘західноукраїнські області’, Придуркостан — ‘територія психіатричної 
лікарні’, вошежитіє — ‘гуртожиток’ (пор. російське общежитие) та ін. 

Серед оказіоналізмів домінують одиниці, що по-новому передають ставлення авторів до 
вже відомих денотатів, виділяючи в них своєрідну, досі ніким не розкриту чи не помічену 



особливість, тобто синонімічні і варіантні оказіоналізми: ньюпосткомуністичний 
(новопіслякомуністичний), депутатовоз (членовоз), червонозоряно-двоголова (Москва), 
довколишшя (довкілля) та ін. Цікаво, що до деяких слів і словосполучень виникають цілі 
синонімічні ряди оказіональних лексем (пор.: народний депутат —мандатоносець, 
білетоносець, значконосець, шандеп, верховнорадівець). Досить численну групу становлять 
індивідуально-авторські назви зовсім нових понять, явищ чи предметів, так звані 
позасинонімічні оказіоналізми: кримотерапія, «Снігурята» (назва мультфільму), поп-
цукерка, попсонечко та ін. Напр.: І все це готувало появу на небосхилі основної попзірки, а 
точніше -попсонечка («Час»). 

Словотвірні особливості оказіоналізмів теж дуже різноманітні, адже оказіональна 
деривація послуговується не тільки наявними в сучасній українській мові зразками (моделі, 
типи), але й створює і використовує свої, призначені винятково для продукування 
індивідуально-авторських слів. Загалом виявлені у мові ЗМІ інновації умовно поділяємо на 
дві групи. 

До першої зараховуємо авторські новотвори, які не виходять за межі продуктивних 
способів, типів і моделей словотвору, використовують наявні в мові морфеми і форми слів. 
Найчисельнішими виявляються суфіксальні утворення назв осіб. При цьому переважають 
слова з власне українськими суфіксами -ець/ -івець від основ іменників на означення власних 
назв (прізвищ відомих державних, політичних, громадських, релігійних та ін. діячів), тобто 
відантропоніми. Деривати цього типу мають словотвірне значення ‘послідовник кого-небудь, 
прибічник когось або чогось’: клінтонівець, зюгановець, вітренківець, симоненківець, 
сабоданівець тощо. 

Близьким до попереднього є словотвірний тип, який об’єднує нові слова, що вказують 
на «належність особи до певного ідеологічного, суспільно-політичного, мистецького 
напрямку, вчення, організації, партії, угруповання, ансамблю, телеканалу, банку, фабрики, 
радіопередачі та ін.»: відро 

дженець (від назви партії «Відродження регіонів»), пік-кардієць (від назви ансамблю 
«Піккардійська терція»), інтерівець, авалівець, світочівець, школядівець тощо. 

У мовній практиці української публіцистики останнього десятиліття спостерігається 
широке оказіональне творення відіменникових одиниць на означення опредметнених дій, 
процесів, явищ, властивостей тощо, зокрема від назв регіонів, держав, народів, прізвищ 
відомих діячів, закладів харчування, процесів та ін.: балканізація — ‘міжнаціональна 
ворожнеча, збройні конфлікти, які ведуть до розколу країни’, афганізація, білорусизація, 
хохляндизація, лукашенкізація, макдональдизація, технократизація, кланізація та ін. Такі 
новотвори є результатом авторських шукань працівників мас-медіа з метою пожвавлення, 
урізноманітнення викладу інформації, створення належного емоційно-експресивного впливу 
на тлі раціонального стандарту. Напр.: У наземних операціях сербські війська зможуть 
протистояти силам НАТО ефективніше, ніж у повітрі. Це може призвести до афганізації, 
тобто затягування конфлікту («Україна і світ сьогодні»). 

Значно активізувалися також утворення на означення абстрактних понять, зокрема 
словотвірного типу із суфіксом -шин-, які виникають від іменникових твірних основ і 
передають значення ‘сукупність певних рис, ознак, які мають зв’язок із конкретною 
людиною’. Вони набувають статусу явища-характеристики, здебільшого різко негативної: 
жириновщина, лукашенківщина, чародєєвщина, лазаренківщина, тарапуньківщина, 
юфівщина. 

Іменники-оказіоналізми в мові новітньої публіцистики утворюються і за допомогою 
малопродуктивних та непродуктивних суфіксів і суфіксоїдів, зокрема таких, як -ик, -ник 
(самітник — ‘учасник саміту’, екстремник), -ізм-/-изм (клінтонізм, кучмізм, купонізм), -іад- 
(олігархіада, бондіада, дияволіада), -іан- (бондіана, наполеоніана, петлюріана), -ств-/-івств- 
(силенкіанство, кравчуківство), -атор (лукашенізатор), -їсть (омасовленість), -фоб 
(галичанофоб, аміакофоб, мерседесофоб), -філ (футболофіл, бірофіл, тевтонофіл),  
-терапій- (словотерапія, німотерапія), -творець (паперотворець, легендотворець), -носець 



(оскароносець), -лог (роксоланолог), -крат (жлобократ), -кратій- (жлобократія, 
кучмократія) та ін. Такі новотвори виразно стилістично марковані, що надзвичайно важливо 
для мови підстилю ЗМІ. Напр.: В українському парламенті триває олігархіада 
(телебаченння). 

Для прикметникового словотвору найпродуктивнішим суфіксом є -ськ на базі власних 
назв: кравчуківський, ющенківський, клінтонівський, путінський, бондівський тощо. 

Із найяскравіших префіксальних та префіксоїдних оказіоналізмів згадаємо 
антискандал, недопочуття, постчорнобиль, посткомуніст та ін. Трапляються поодинокі 
деривати, утворені шляхом нанизування префіксів, що сприяє підвищенню стилістичного 
ефекту таких слів: Олігархи вважають, що для їх плідної роботи потрібно створити 
супернадумови (радіо). 

Останнім часом у мові ЗМІ простежується тенденція до інтенсивного зростання 
кількісного складу інноваційних іменників та прикметників, утворених основоскладанням. 
Зокрема, чистим основоскладанням сформовані слова олігархопарк, новокомуніст, 
єльцинсько-лукашенківський [сценарій]. Продуктивним виявилося основоскладання у 
поєднанні з суфіксацією (владодержець, лівоблоччя, зелено-планетяни (від назви 
радіопередачі «Зелена планета»), кріслоносні [вибори], лігочемпіонське [татуювання]) 
переважно на базі вільних словосполучень. Пор.: Націонал-демократи в олігархопарку. 
«Звірята» з парку олігархічного періоду полюбляють поїдати відвідувачів, які не 
тримаються гурту («За вільну Україну»). Вони є свідченням дії закону мовної економії, 
надзвичайно важливого для сучасних мас-медіа — з огляду на максимально ефективне 
використання ефірного часу і друкованого рядка. 

Отже, демократизація суспільно-політичного життя, зняття цензури і самоцензури, 
зростання особистісного начала сприяли розкріпаченню мови мас-медіа, що виявляється в 
значній активізації оказіонального словотворення. Такі новотвори виконують у мові сучасної 
публіцистики і номінативну, і когнітивну, й експресивно-оцінну функції. 
 


