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ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ 

НОВОТВОРІВ У МОВІ ТВОРІВ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО 

 

У мовознавстві кінці ХХ – ХХІ ст. неологічні розвідки не втратили 

своєї актуальності. Одним із найактуальніших питань неології є комплексний 

опис авторської мовотворчості. Мовотворчість П. Загребельного так само 

потребує системного лінгвістичного розгляду в площині неологізмів, які 

стали предметом цього дослідження (на матеріалі романів «Диво», 

«Тисячолітній Миколай»), оскільки численні стилістеми, які в художньому 

дискурсі письменника представляють категорію оказіональності, поки що не 

прокоментовано з погляду їхнього впливу на літературну норму. Утім 

ідіолект прозаїка щодо критерію відповідності / невідповідності 

літературному стандарту лінгвісти почали вивчати, опрацювавши низку 

деяких його складників, зокрема оказіональні мовностилістичні засоби 

(Н. Голікова, Ж. Колоїз, Т. Юрченко) [1].  

Аналізуючи оказіональні стилістеми, які трапляються в мові прози 

П. Загребельного, та спираючись на теорію оказіональності, прескриптивний, 

дескриптивний різновиди мовної норми [4], можна виокремити дві групи 

авторських новотворів: потенційні слова, власне оказіональні слова. 

Потенційні слова розглядаємо як неолексеми, утворені раніше не 

апробованими поєднаннями нормативних морфем або основ за закріпленими 

словотвірними моделями та типами. На відміну від стилістичної системи 

української мови, у якій зменшувальні слова репрезентують широкий спектр 

позитивних конотацій на зразок «зменшеність», «пестливість», 

«здрібнілість», у мовотворчості П. Загребельного фіксуємо іменники на 

кшталт: боярчата, директорик, інженерик, комісарик, підполковничок, 

радгоспик, юристик, секретарчик, князюсик, князеньку, що навпаки, 

найчастіше слугують вираженню негативного, зневажливого ставлення до 

персонажів, реалій, які вони номінують, наприклад: «− Князеньку! – реготав 

позаду Бурмака, жалюгідний карлик <…>. – А хвостика? Князусику!» 

[2: 452]; «Назвала б нікчемного Сироту не секретарем, а секретариком або 

секретарчиком…» [3: 216]. 

Власне оказіональні слова – це авторські новотвори, що виходять за 

межі мовно-літературного стандарту, а подекуди й художньо-стильової 

норми. Ознакою ідіолекту П. Загребельного є штучна «делімітація» 

(визначення межі) нормативних та оказіональних слів за допомогою дефіса: 

«Маркове сходження на вершини, і все їхнє подальше життя значилося 

суцільними «комами»: рай-ком, міськ-ком, об-ком, ще вищий ком» [9]. Ці 

графосемантизми (Г. Вокальчук), у структурі яких виділено елемент –ком, 

функціонують у контексті, що дає змогу асоціювати їх з грудкою – 

«затверділим шматком будь-якої речовини, переважно крихкої». 



29 

 

Отже, потужний арсенал потенційних і власне оказіональних слів, що 

різними способами змоделював П. Загребельний у своїх романах, засвідчує 

не лише гіперактивну здатність митця до словотворення, а й підтверджує 

твердження, що авторські новотвори, віддзеркалюючи специфіку 

мовомислення та особливості вербального комунікації тих чи інших верств 

української етноспільноти, мають безпосередній вплив на розвиток мовно-

літературної норми. 
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ФОНОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ В ПОЕЗІЇ ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА 

 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні специфiки звукової організації 

поетичних текстів О. Ольжича, визначенні особливостей фонiчних елементів 

як ефективного засобу образного кодування iнформацiї та естетичного 

впливу на процес сприймання повідомлюваного. 

О. Ольжич збагатив мовлення додатковими, авторськими значеннями – 

конотаціями,що свідчить про непересічний талант поета-мовотворця, у якого 

присутнє по-філософському глибоке і водночас емоційне мислення. Цікаві 

авторськи картини допомагають створювати й фоностилістичні засоби. 

Наприклад, у поезії О.Ольжича «Готи» домінуючим звуком є [р] : 

Похмурий день зачаївся в туманi.  

Над бродом ржуть, полохаючись, конi. 

Мiй меч бринить, та чую, що на гранi 

Мене не зрадять крицевi долонi. 

Таку дієву, напружену фоносемантику [р] значною мірою зумовлюють його 

природні акустичні властивості – звучність як, артикуляторна напруженість 

як вібранта тощо. У мовотворчості О.Ольжича така потенційна активність 

цього звука часто використовується як оптимальний засіб передачі неспокою, 

смутку, тривоги. Дрижачий сонорний [р], алітеруючись, виступає 

виразником твердості та рішучості, тримаючи читача в напруженні. У деяких 

віршах частотне вживання р пов’язане із увиразненням картин природи, 

наприклад : 

Давно ріка вернула в береги.  


